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سباق مع الزمن والموج
الدولة الجزيرة تسعى لتصبح الجمعية الوطنية الـ 191

ما وراء الحدود
بناء الثقة وحماية المهاجرين أينما حلوا

ركوب أمواج المستقبل
ركوب التوجهات المتقلبة للعمل اإلنساني
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 فيضانات وانهيارات طينية ضخمة في الصين وسيراليون. فيضانات هائلة في
 بنغالديش والهند ونيبال. عواصف شديدة وأمطار غزيرة وفيضانات في منطقة البحر

 الكاريبي وجنوب الواليات المتحدة. تميز عام 2017 بطقٍس قاسٍي مطير. توثق هذه
 الصورة من بنغالديش، التي غمرت معظمها بعد فيضانات أيلول/ سبتمبر، يأس

 أولئك الذين فقدوا منازلهم ومحاصيلهم وأفراد أسرهم وحتى مصادر المياه اآلمنة

س

حيث ابتلعت المياه كل شيء من حولهم.
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 تتكّون الحركة الدولية للصليب األحمر
 والهالل  األحمر من اللجنة الدولية للصليب

 األحمر           واالتحاد الدولي لجمعيات
 الصليب األحمر والهالل األحمر           ،

والجمعيات الوطنية

 اللجنة الدولية للصليب األحمر هيّ
 منّظمة منحازة، حيادية ومستقلة؛ مهمتها

 اإلنسانية البحتة هي: حماية أرواح وكرامة
 ضحايا النزاع وحاالت العنف األخرى وتقديم
 المساعدة لهم. وتسعى اللجنة الدولية

 للصليب األحمر أيضا إلى درء المعاناة،
 بنشر وتعزيز القانون الدولي اإلنساني،
 والمبادئ اإلنسانية العالمية. وتشّكل
 اللجنة الدولية للصليب األحمر، التي

 تأسست عام 1863، أصل اتفاقيات جنيف
 وحركة الصليب األحمر والهالل األحمر

 الدولية. وهي تقوم  بتوجيه وتنسيق
 النشاطات الدولية التي تديرها الحركة

 خالل النزاعات المسلحة وغيرها من حاالت

س

العنف.

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
 والهالل األحمر            هو أكبر شبكة

 لألعمال اإلنسانية في العالم، تعتمد على
 المتطوعين؛ وتصل إلى 150 مليون شخص

 كل عام من خالل 190 جمعية وطنية من
 أعضائها. ومعهم جميعًا، يعمل االتحاد

 الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل
 األحمر قبل حدوث الكوارث وحاالت الطوارئ

 الصحية، خاللها وبعدها، على تلبية
 االحتياجات وتحسين ظروف المعيشة

ز  للمتضررين. وهو يقوم بذلك من دون تحيُّ
 إلى أي جنسية، أو عرق، أو جنس، أو ُمعتقد

 ديني، أو طبقة اجتماعية، أو رأي سياسي.
 واالتحاد ُملتزم بشعار »إنقاذ األرواح وتغيير

 الذهنيات « مسترشدًا باالستراتيجية
 2020 - وهي خطة عمل جماعية للتصدي

 للتحديات اإلنسانية والتنموية الكبرى خالل

س

هذا العقد من الزمن.

تحكم الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
سبعة مبادئ أساسية:

س

اإلنسانية، وعدم التحيز، والحيادّية، واالستقاللّية، والخدمة التطوعية، والوحدة والعالمّية.
لجميع نشاطات الصليب األحمر والهالل األحمر هدف جوهري واحد:

س

تقديم المساعدة من دون تمييز لمن يعانون والمساهمة، بالتالي، في تحقيق السالم العالمي.

 االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
والهال األحمر

 ُتجّسد الجمعّيات الوطنّية للصليب
 األحمر والهالل األحمر عمل ومبادئ الحركة

 الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
 في أكثر من 190 دولة. وتعمل الجمعيات

 الوطنية كجهات مساعدة للسلطات
 الحكومية في الدول التي تعمل فيها

 في الحقل اإلنساني، وتقدم مجموعة من
 الخدمات، من ضمنها برامج اإلغاثة في حاالت

 الكوارث، والبرامج الصحية واالجتماعية؛
 كما تساعد الجمعيات الوطنية السكان
 المدنيين المتضررين في أوقات الحروب،

 وتساند الخدمات الطبية للجيش، حيثما

س

كان ذلك مناسبًا.

المقال االفتتاحي

 ال وقت لليأس
 في أواخر حزيران/ يونيو تم رفع

 تصنيف “المجاعة” عن أجزاء من
 جنوب السودان ، ما يمثل دلياًل على

 ما يمكن إنجازه عندما يثمر توفر
 الموارد والقدرة على التحرك في إتاحة

 استجابة مالئمة. ولكن هذا اإلنجاز ال
 يحجب بأي حال من األحوال الكارثة
اإلنسانية التي ال تزال تحيط بلدنا

 في جنوب السودان، إذ يواجه نحو 1.7
 مليون شخص “مستويات من الجوع
 تصل إلى حالة الطوارئ” حسب األمم

 المتحدة، كما يعاني 6 ماليين شخص
 من انعدام األمن الغذائي. وهناك
 نحو مليوني شخص نازح داخليًا،

 ويقيم عدٌد مماثٌل منهم كالجئين
 في البلدان المجاورة بسبب النزاع
 المستمر والعنف القبلي. ويمّثل

 هؤالء األشخاص العناصر التي تنتج
 الغذاء في األحوال الطبيعية وتمنح
 الحيوية لألسواق المحلية. وقد أدى

 نقص المياه النظيفة والمرافق
 الصحية المالئمة إلى تفشي وباء

 الكوليرا في العديد من المناطق، في
 الوقت الذي عادت فيه المالريا أيضًا

 وتؤدي أحداث وتطورات فتاكة مماثلة
 تجري في أماكن أخرى - كمنطقة

 بحيرة تشاد في غربي أفريقيا
 والصومال واليمن، حيث يتضافر كل

 من العنف والجوع الشديد والجفاف
 والمرض والصراع - لدفع ماليين

س

 الناس للعيش في ظروف تحتَمل.
 ولكن حتى في مثل هذه البيئات

 المرعبة والفوضوية ليس لدينا الوقت
 لنشعر باليأس. ويمكننا بل ينبغي

 علينا القيام بالمزيد في سبيل
 حماية الضعفاء وإنقاذ األرواح وتحسين
 ظروف المعيشة والمساعدة في بناء

 القدرات المحلية على الصمود أمام

س

الصدمات المستقبلّية.
 وعلى الرغم من أن جزءًا من الحل
 يكمن في زيادة وفرة الموارد، فإن

 األمور ال تتعلق دائمًا بالمال أو
 بتشغيل المزيد من العاملين في

 المجال اإلنساني وتقديم المزيد
 من برامج المساعدات الميدانية.

 يتعلق الموضوع بتعلم العمل معًا
 كعاملين في المجال اإلنساني على

س

نحو أكثر فعالّية.
 وتقوم هنا في جنوب السودان، 138

 منظمة دولية بتقديم الخدمات.

 وفي أكثر األحيان تعمل هذه الجهات
 الفاعلة بمفردها، بما في ذلك

 الجمعيات الوطنية الشقيقة وغيرها
 من مكونات الحركة الدولية للصليب

 األحمر والهالل األحمر، وكانت تقدم
 تقاريرها إلى الجهات المانحة في

 بلدانها األصلية بشأن مشاريعها

س

الفردية.
 ولكن هذا النموذج يواجه تحديًا

 حقيقيًا اليوم. فقد عملت الحركة
 في جنوب السودان في إطار نموذٍج

 جديٍد يؤكد على اإلنجاز الجماعي
 والعمل المنسق تنسيقًا تامًا. وعلى
 الرغم من أن العديد من الشركاء في
 الحركة يعملون في جنوب السودان،

 فقد أصدرنا هذا العام نداء مشتركًا
 واحدًا فقط لجمع األموال للحركة،
 واتفقنا على روايٍة واحدة للحركة

 لشرح استجابتنا الجماعّية على نحو

س

 أكثر وضوحًا.
 كما أنشأنا أيضًا فريقًا تنسيقيًا

 لدراسة جميع المشاريع المقترحة في
 البلد عن كثب. وقبل الموافقة على
 أي مشروع، تتأكد هذه المجموعة من

 أّن هذا المشروع يلّبي االحتياجات
 األكثر إلحاحًا للسكان، و يمأل فجوة

 هامة في استجابتنا الجماعية ويدعم
 عمل الجهات الفاعلة المحلية بدالً

 من تقويضه من خالل إقامة هياكل

س

موازية.
 والجانب السلبي لتعاوٍن كهذا هوأنه

 يستغرق وقتًا طوياًل ، والوقت هو
 السلعة األثمن أثناء األزمات. لكنه
 في الحقيقة يعني أن استجابتنا

 الجماعية ستصبح أكثر فعالية
 بفارٍق كبير، ونتيجة لذلك، يتم إنقاذ

 المزيد من الناس. كما أن التحدث
 بصوت واحد يجعل نداءاتنا المشتركة

 من أجل الوصول إلى المدنيين
 وحمايتهم أكثر قوة ويضفي المزيد

 من المصداقية على حججنا من
 أجل زيادة االستثمار الطويل األجل

 في القدرة المحلية المستدامة على

س

 الصمود.
 وتحتاج المجتمعات في جميع أنحاء

 أفريقيا إلى فرص أفضل للحصول
 على المياه النظيفة واألنظمة

 الصحية واألسواق. وفي حين تحاول
 العديد من المشاريع تلبية بعض

 هذه االحتياجات، فإنه يتعين علينا
 توسيع نطاقها بشكل أفضل

 وتنسيقها بشكل أفضل إذا أردنا
 تجنب تكرار ما حصل في عام 2017

 في غضون السنوات الخمس أو

س

العشر المقبلة.
 لقد كان هذا البلد الخصيب والغني
 بالموارد يعتمد إلى حٍد  كبير، حتى
 قبل اندالع النزاع في عام 2013، على

 المنتجات الغذائية المستوردة. وأّدى
 نقص الطرق وارتفاع تكلفة النقل إلى
 إلغاء أي حافز إلنتاج كميات كبيرة من

 األغذية ونقلها إلى األسواق. وهكذا
 عندما اندلعت الصراعات والحروب
 األهلية وبدأ النزوح الجماعي، كان

 هذا النقص في التنمية األساسية
 سببًا في المجاعة شأنه كشأن نقص

س

األمطار بالضبط.
 وعلى الرغم من أن المنظمات

 اإلنسانية ال تستطيع معالجة جميع
 تلك القضايا، لكننا يمكن أن نكون
 جزءًا من الحل، ويمكننا تقديم رؤى

 مناسبة تستند إلى تجاربنا. وعندما
 تجتمع الحركة في اسطنبول في

 تركيا في مطلع تشرين الثاني/
 نوفمبر المقبل، سوف نركز على طرق

 جديدة للعمل معًا، وسنناقش إيجاد
 أساليب مبتكرة للتكيف مع التغيير

س

السريع والمعقد.
 وتشكل النظم الجديدة للتعاون

 خالل حاالت الطوارئ المعقدة ابتكارًا
 هامًا للغاية ينبغي أن يبقى في

 صدارة جدول أعمالنا. وينبغي علينا أن
 نواصل االبتكار والتعلم والتحسين
 حتى في خضم األزمة. فمستقبلنا

س

يعتمد على ذلك في نهاية األمر.
بقلم: جون لوبور
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نذكر بامتناٍن المساعدة التي قدمها الباحثون وموظفو الدعم للجنة الدولية

س

للصليب األحمر، واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،

س

والجمعيات الوطنية.
تصُدر المجلة ثالث مرات سنويًا باللغات العربّية، والصينّية، واإلنكليزية
والفرنسية، والروسية، واإلسبانية؛ وتتوفر في 190 دولة بتداوٍل يتجاوز

س

ال 70,000 نسخة.
جميع اآلراء الواردة في المجلة ُتعبر عن آراء كّتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة

س

نظر حركة الصليب األحمر والهال األحمر.

س

نرحب بالمساهمات الُمغفلة، ولكن ال يمكن إعادة هذه المقاالت إلى أصحابها.
تحتفظ مجلة الصليب األحمر والهالل األحمر بحق تنقيح جميع المقاالت

ويمكن إعادة نشر المقاالت والصور التي ال تغطيها حقوق التأليف والنشر

س

من دون إذٍن ُمسبق. يرجى ِذكر مجلة الصليب والهالل األحمر.
الخرائط الواردة في هذه المجلة لغرض المعلومات فقط، وليس لها أية

س

دالالت سياسية.

على الغالف: طفلة وأمها في منزلهما بضواحي شيانغ ماي في تايالند، حيث يشارك االتحاد

الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر كجزٍء من جهود مساعدة النازحين على التأقلم

مع حياٍة من دون وضع قانوني. صورة: ميرفا هيلينيوس/االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

الصور على هذه الصفحة، من األعلي: فاكوندو “إل سيك” كوب/االتحاد الدولي لجمعيات

س

الصليب األحمر والهالل األحمر،

س

غيفت أتايونغ ناثانيل،

س

براندون تاوسزيك/اللجنة الدولية للصليب األحمر،

س

ميرفا هيلينيوس/االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر،

ميرفا هيلينيوس/االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

  قصة الغالف
أزمة ضمن أزمة                                                       4

 إضافًة إلى تذوق األمّرين على مدى عقدين من
 الصراع، عانى شعب الصومال من المزيد من الخراب
 في عام 2017 عندما توقفت األمطار في كانون األول/
 ديسمبر 2016، ما أدى إلى جفاف دام ستة أشهر. هل

 تعتبر مأساة الصومال دراسة حالة في التحديات
 التي تنطوي عليها مواجهة األزمات في بلد مزقته

الحرب؟
استجابة واحدة، صوت واحد                                 8
 تضاعف الحركة تأثيرها الجماعي من خالل تحسين

 التنسيق، في خضم التواطؤ القاتل لكل من
الصراعات والجوع والمرض في جنوب السودان.

تفشي العار                                                          10
 قبل أن يقع اليمن ضحيًة لوباء الكوليرا القاتل الذي

 أودى بحياة نحو ألفي شخص، كانت البالد تشكل
 أكبر أزمة إنسانية في العالم حيث يوجد أكثر من 20

س

مليون من السكان يعتمدون على المساعدات.
عاٌم من التناقضات                                             12

 فيما تواصل موجات الجفاف تدمير مساحات واسعة
 من أفريقيا وأجزاء من األمريكتين، فقد تميز

 هذا العام باألمطار الغزيرة والعواصف االستوائية
 والفيضانات الهائلة واالنهيارات األرضية. هل هذه

 عالمة على طقس مقبل أكثر تطرفًا؟
تحت العدسة

ما وراء الحدود                                                      14
 ال يزال أمام المهاجرين بعد وصولهم إلى شاطئ
 أجنبي أو عبور الحدود الذي يجعلهم أقرب للمالذ

 اآلمن، مواجهة العديد من التحديات التي تعيق
 رفاههم وسالمتهم وكرامتهم. أكثر ما يحتاجونه،

 في بعض األحيان، هو أن يمنحوا فرصة وأن تمد

س

 لهم يد المساعدة.

أينما حلوا                                                             18
 تسعى الحركة إلى حماية صحة وسالمة المهاجرين

 وصحتهم النفسية سواء كانوا في مخيم في
 بنغالديش، أو على متن القطارات بين كازاخستان

س

واالتحاد الروسي وطئان أو في مخيم في اليونان.

4. أزمة ضمن أزمة

10. الكوليرا تحكم القيضة على اليمن

التوجهات اإلنسانية
ركوب أمواج المستقبل                                      20

 استباق التوجهات المستقبلية ال يقوم على
 محاولة التنبؤ بالمستقبل، بل يتعلق بطرح

 األسئلة الصحيحة واالستفادة من القدرة التشغيلية
 واالستراتيجية على االستجابة السريعة والبقاء على
 اطالع دائم على حركة التوجهات. نظرة مستقبلية

 على التطورات المستقبلية التي ستناقش في
 االجتماعات التنظيمية لحركة الصليب األحمر

س

والهالل األحمر لعام 2017.
وحدة من أجل اإلنسانية                                     24

 يتأمل تاداتيرو كونوي العمل الهام للغاية في تعزيز
 الجمعيات الوطنية، والعمل التطوعي ، واالستجابة

 اإلنسانية المحلية ، فيما يستعد ليتنحى
 بعد قضاء ثمانية أعوام في رئاسة أكبر شبكة

س

لمتطوعي العمل اإلنساني في العالم.
سباق مع الزمن والموج                                      28

 تستعد الدولة التي تضم 1156 جزيرة في جنوب
 المحيط الهادئ لكي تصبح الجمعية الوطنية الـ

 191. وتواجه جمعية الصليب األحمر لجزر مارشال
 الناشئة وحتى قبل االعتراف بها رسميًا مجموعة من
 التحديات، من ارتفاع مستوى سطح البحر ، والجفاف ،

س

والعواصف ، إلى اإلرث السام لألسلحة النووية.

 المصادر                                                           29
 أحدث المنشورات ومقاطع الفيديو والمنتجات عبر

س

اإلنترنت من جميع فروع الحركة.
 على الغالف: تحمل فطومة علي حفيدها في مركز

 االستقرار في مستشفى كيسمايو العام في
 الصومال، حيث يخضع األطفال الذين يعانون من

س

سوء التغذية لبرنامج التغذية العالجية.
 الصورة: بيدرام يازدي/ اللجنة الدولية للصليب

س

األحمر.
 الصور في هذه الصفحة، من األعلى: عبد الكريم

 محمد/ اللجنة الدولية للصليب األحمر؛ ميرلين
 ستوفلز / الصليب األحمر الهولندي؛ رالف الحاج/

 اللجنة الدولية للصليب األحمر؛ نادية شيرا كوهين/
 االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل

 األحمر؛ نك جونز/ االتحاد الدولي لجمعيات الصليب

س

األحمر والهالل األحمر.

    

 الصليب األحمر يلعب دورًا رئيسيًا
في مكافحة اإليبوال

 وفقًا لدراسة أجرتها مجلة           مؤخرًا
 حول األمراض المدارية المهملة، ساهم

 متطوعو الصليب األحمر بدرء أكثر من 10 آالف
 إصابة محتملة بفيروس إيبوال خالل فترة

 تفشي الفيروس في غرب أفريقيا ما بين
 عامي 2016-2013. وقامت الدراسة بقياس

 تأثير فرق الدفن اآلمن والكريم )        ( ودور
 العاملين الصحيين المجتمعيين خالل

 تفشي فيروس إيبوال الذي اضطلعت فيه
 فرق الصليب األحمر في غينيا وليبيريا

 وسيراليون بالمهمة الخطيرة والحاسمة
 المتمثلة في توفير دفن آمن للمتوّفين
 نتيجة اإلصابة بفيروس إيبوال. ويذكر ألفا

 سيساي، أحد متطوعي جمعية الصليب
 األحمر السيراليوني، كيف أطلق عليهم
 الناس لقب “فتيان اإليبوال” وكيف كانوا
 يلقون معاملة قاسية. يتذكر سيساي

 قولهم: “لقد جاء فتيان اإليبوال” ويضيف:
 “لم يكن األمر سهاًل بالنسبة إلينا على

س

اإلطالق”.
 في تلك األثناء، كانت خبرة جمهورية

 الكونغو الديمقراطية في االستجابة إلى
 إيبوال أحد األسباب التي نتج عنها استيعاب

 انتشار المرض الذي تسبب في وفاة أربعة
 أشخاٍص على األقل خالل شهرين فقط.
 وقال غريغوار ماتيسو رئيس الصليب

 األحمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية:
 “لقد استجاب الصليب األحمر لجميع الحاالت

 التي تفشى فيها اإليبوال في البالد، ولدينا

س

شبكة قوية من الخبراء”.

فرار اآلالف من العنف في ميانمار
 عبر قرابة 4۰۰ ألف شخص فار من العنف

 في ميانمار الحدود إلى بنغالديش، وفقًا
 لتقديرات وكاالت اإلغاثة حاليًا. ويقول

 مزهر الحق، األمين العام لجمعية الهالل
 األحمر البنغالي: “يصلون إلينا جائعين

 ويعانون من الجفاف. نوزع عليهم اإلمدادات
 الغذائية الطارئة، ولكن هذا ال يكفي”.
 ويضيف أّن الجمعّية الوطنّية كانت

 قلقة على نحٍو خاص من احتمال إصابة
 األطفال والنساء الحوامل وكبار السن

 بسوء التغذية والمرض، الفتًا إلى أّن االتحاد
 الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل

 األحمر، واللجنة الدولية للصليب األحمر،
 والجمعّيات الوطنّية األخرى قامت بتوفير

 الغذاء والمياه النقّية. ويقول: “عالجت
 فرقنا من األطباء والممرضات والمساعدين
 الطبيين المئات من المصابين والجرحى،

 ولكن طوابير االنتظار ال تزال في ازدياد

س

 مستمر”.

 الحركة تنعي المزيد من القتلى
العاملين في مجال اإلغاثة

 فقد عدد من العاملين في مجال اإلغاثة
 لدى الحركة أرواحهم بشكٍل مأساوي في

 هجمات عنيفة استهدفتهم عمدًا. فقد
 أصيبت االسبانّية لورينا اينبرال بيريز

 البالغة من العمر ثمان وثالثين، وهي إحدى
 أخصائيات العالج الطبيعي في مركز إعادة

 التأهيل التابع للجنة الدولية للصليب
 األحمر في مزار شريف بأفغانستان، في

 أيلول/ سبتمبر، بطلق ناري من قبل
 مريض على ما يبدو، أثناء ممارستها

 عملها اليومي في مساعدة المصابين
 على تعلم كيفية المشي أو القدرة على
 ممارسة مهام أخرى بعد فقدانهم بعض

 أطرافهم أو معاناتهم من إعاقات مختلفة.
 وجاءت هذه المأساة الرهيبة بعد ثالثة أيام
 من إطالق النار على سائق شاحنة اللجنة
 الدولية للصليب األحمر، لوكودو كينيدي

 الكي إيمانويل، في جنوب السودان وقتله.
 وقتل في حزيران/ يونيو الماضي يواكيم

 علي المتطوع في جمعية الصليب األحمر
 في أفريقيا الوسطى، على يد جماعة

 مسلحة مجهولة الهوية أثناء عمله في
 مجمع للصليب األحمر في بلدة بانغاسو.

 ويقول أنطوان مباو - بوغو، رئيس جمعية
 الصليب األحمر في أفريقيا الوسطى “لقد
 كان شابًا شجاعًا ملتزمًا بعمله ومكرسًا

س

حياته له”.
122دولة تعتمد معاهدة لحظر

زئ

 
األسلحة النووية

 بعد مرور اثنتين وسبعين عامًا على إطالق
 أول دعوة إلى إزالة األسلحة النووية من قبل

 اللجنة الدولية للصليب األحمر وغيرها
 من أعضاء الحركة الدولية للصليب األحمر

 والهالل األحمر، اعتمد 122 بلدًا يحضرون
 مؤتمرًا لألمم المتحدة معاهدة حظر

 األسلحة النووية في تموز/ يوليو. وعلى
 الرغم من عدم حضور عدد كبير من الدول

 للمؤتمر، وتصريح عدة دول أنها لن تكن
 طرفًا في المعاهدة، فقد قال بياٌن مشترك

 لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
 والهالل األحمر واللجنة الدولية للصليب

 األحمر إن المعاهدة “تؤكد أن أغلبية واضحة
 من الدول ترفض بشكل قاطع األسلحة

 النووية استنادًا إلى أسباب أخالقية
 وإنسانّية، واليوم استنادًا إلى أسس

س

قانونية أيضًا”.

 القتال في الموصل ينتهي تاركًا
ندبات جروح دائمة

 انتهت العمليات العسكرية في الموصل
 في العراق في تموز/ يوليو، وعلى الرغم

 من ذلك ال تزال هناك االحتياجات اإلنسانية
 هائلة – سواًء للسكان داخل المدينة أو

 للنازحين الذين يبلغ عددهم أكثر من 800
 ألف شخص. وتواجه تحديات كثيرة من

 يحاولون العودة إلى ديارهم. فقد تضّررت
 األحياء السكنية بفعل القتال العنيف،

 حيث تدّمرت بالكامل آالف المنازل ومئات
 الطرق والجسور، ودمرت الكثير من محطات

 المياه ومحطات الكهرباء والمستشفيات
 والمدارس. وقامت اللجنة الدولية للصليب

 األحمر بإعادة تأهيل محطات ضخ المياه

موجز...

أصوات
 مع فرض حظر قانوني على األسلحة النووية على المستوى العالمي

 وصلنا اليوم إلى نقطة تحول كبيرة في الجهود الرامية إلى إنهاء

س

حقبة األسلحة النووية«
 البيان المشترك لللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر

والهالل األحمر بعد اعتماد 122 دولة لمعاهدة حظر األسلحة النووية

 500,000: عدد األشخاص المشتبه في إصابتهم
 بالكوليرا في اليمن حتى آب/ أغسطس 2017.

 وبحلول ذلك الوقت، فقد أكثر من 2,000شخص .

س

حياتهم بسبب هذا المرض**.

 47,000: عدد حاالت الدفن اآلمن التي أجرتها
 الجمعيات الوطنية للصليب األحمر خالل تفشي

 فيروس إيبوال في غرب أفريقيا بين عامي

 2013 و2016. وشكل هذا أكثر من نصف حاالت

 الدفن اآلمن والكريم التي جرت خالل تفشي

س

الفيروس*.

 1 مليون: عدد الدراجات التي ستوفرها جمعية

 الصليب األحمر الصيني للمتطوعين في إطار

 شراكة مع االتحاد الدولي لجمعيات الصليب

 األحمر والهالل األحمر )بدعم من حكومة الصين(

 لمساعدة المتطوعين على الوصول بسهولة

 إلى المجتمعات المعزولة والمعرضة للخطر

س

في الصين***.

 1.3 مليون: عدد الوجبات الساخنة التي يتم 

 توزيعها شهريًا من قبل متطوعي جمعية

 الهالل األحمر العراقي على العائالت النازحة

 خالل القتال في الموصل بالعراق في عام 2017

س

.*

 19 مليونًا: العدد التقريبي لألشخاص الذين

 يعتمدون على المساعدات في اليمن، البلد

 الذي يمثل اليوم واحدًا من أكبر األزمات

س

 اإلنسانية في العالم****.

 المصادر: * االتحاد الدولي لجمعيات الصليب

 األحمر والهالل األحمر؛ *** جمعية الصليب

 األحمر في الصين؛ **** اللجنة الدولية للصليب

س

األحمر.

 القتال يحيط بمدينة فلبينية
 أدى القتال بين القوات الحكومية وجماعة مسلحة في مدينة مراوي الفلبينية إلى نزوح

 أعداد كبيرة من السكان المحتاجين للمساعدة. وفي األسبوع األول من القتال في أيار/ مايو،
 وزّعت اللجنة الدولية للصليب األحمر والصليب األحمر الفلبيني حصص غذائية، وعالجت

 مشاكل المياه والصرف الصحي، ووفرت اللوازم المنزلية ولوازم النظافة للنازحين. وقامت
 اللجنة الدولية للصليب األحمر في أوائل تموز/ يوليو بإجالء أكثر من 700 شخص. كما
 سلمت اللجنة الدولية للصليب األحمر كميات كبيرة من اإلمدادات الطبية إلى الوحدات

 الصحية الريفية والمستشفيات التي ارتبكت بوصول عدٍد كبيٍر من النازحين. ويقول
 كاسامودين ريغا، التاجر الذي يبلغ من العمر 51 عامًا: “أشعر بامتنان شديد ألنني على

 األقل لم أفقد أحدًا من عائلتي، وقد أصبحنا اليوم في أمان. نأمل أن نتمكن من العودة الى

س

منازلنا قريبًا للبدء مجددًا”.

 الرئيسية في الجزء الشرقي من الموصل،
 وشاركت في العديد من المشاريع في

 غرب الموصل. وبحلول أوائل تموز/ يوليو،
 استقبل فريٌق جراحي متنقل تابع للجنة

 الدولية للصليب األحمر يعمل في
 مستشفى الموصل العام أكثر من 650

س

حالة.

المؤشر اإلنساني

المصادر: *الهالل األحمر الليبي/ االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر؛ **األمم المتحدة؛ ***المنظمة الدولية للهجرة
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 76 مرفقًا صحيا للهالل األحمر الصومالي، وأكثر من 40 عيادة

 متنقلة، وأربعة مستشفيات، ومركزين لوقف تدهور الحاالت في بيادوا

 وكيسمايو. كما تساعد اللجنة الدولية للصليب األحمر في الحفاظ

 على 20 مركزًا لتقديم الرعاية الصحية األولية، وثمانية عيادات متنقلة

 تابعة لجمعية الهالل األحمر الصومالي، وتسعة عشر مركزًا عالجيًا

س

للمرضى الخارجيين.

 ويقوم االتحاد الدولي والجمعيات الوطنية الشريكة بتقديم العيادات

 المتنقلة لجمعية الهالل األحمر الصومالي. ومن خالل مكتب االتحاد

 الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر في الصومال، يعمل

 االتحاد الدولي على تنظيم جهود المياه والصرف الصحي والنظافة

 الصحية، فضاًل عن توفير مواد اإلغاثة في المالجئ، كما يشغل مركزًا

س

 لعالج الكوليرا، إضافة إلى  الكثير من الجهود األخرى.

 ويمثل هذا النوع من العمل المكمل لبعضه البعض - الذي

ن حيثما أمكن في أنحاء مختلفة من البلد - أحد  يستجيب كل مكوِّ

 األسباب التي تمّكن اللجنة الدولية للصليب األحمر ، واالتحاد الدولي

 لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ، وجمعية الهالل األحمر

 الصومالي من تقديم المساعدة ويشكل جماعي ألكثر من مليون

 شخص خالل األزمة. يشكل التنسيق أمرًا حيويًا في حاالت الطوارئ

 المعقدة حتى عندما يصبح أكثر صعوبًة، ال سيما عندما يصبح

س

الوصول إلى الناس صعبًا للغاية أو مستحياًل نتيجة القتال الدائر.

 ويقول دانييل أومالي، نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية في الصومال،

 ومقرها نيروبي في كينيا: “لقد التزم المانحون والعاملون في

 المجال اإلنساني منذ البداية بتقديم استجابة شاملة. بعد أن قلت

 ما تقدم، فإننا ما زلنا نشهد المعوقات المعتادة من حيث التنسيق،

 األمر الذى يمكن فهمه نسبيًا نظرًا لحجم العمليات والعدد الكبير

س

من الشركاء اإلنسانيين المعنيين.

 مع جفاف األنهار بسبب قلة األمطار وتناقص المحاصيل في بدايات

 هذا العام، لم يبق أي خيار أمام األشخاص الذين تعتمد سبل

 عيشهم على الزراعة ورعي الماشية سوى االقتراب من نقاط المياه أو

س

المراكز الحضرية للبقاء على قيد الحياة.

 يقول عبد اهلل الذي يعتمد على عائدات بيع الماشية إلعالة أسرته: “

 “لم يبَق لدي سوى 30 رأسًا من أصل قطيعي الذي كان يضم حوالي

 300 حيوان، فقد نفقت الحيوانات األخرى أثناء فترة الجفاف”. نقل عبد
 اهلل عائلته على بعد 25 كيلومترًا إلى الشمال من مدينة غاروي مع

 ما تبقى من ماشيته الضعيفة للغاية لدرجة ال يمكنه فيها بيعها

 أو ذبحها ألكلها، حيث يأمل في بيع الرمال من قاع نهر قريب إلعالة

س

أسرته.

 ومع استمرار موجة الجفاف،يواجه السكان إمكانّية حقيقية جدًا

 للتعرض للمجاعة، وبالتالي، ينبغي على المنظمات اإلنسانية أن

 تعمل بجد وبسرعة كبيرة لتجنب كارثة كتلك التي شهدتها البالد

 في العام 2011 عندما فقد أكثر من 250 ألف شخص حياتهم بسبب

 الجوع الشديد، وفق التقارير األخبارية. ويقول دوسان فوكوتيش،

 منسق اللجنة الدولية للصليب األحمر لبرامج اإلغاثة في الصومال:

 “يعاني الناس في كل مكان، والحقيقة القاسية هي أنهم جميعًا

س

 بحاجة إلى المساعدة”.

 وفيما تدخل الصومال موسم “غو” المطير الذي يمتد من أيار/ مايو

 إلى حزيران/ يونيو، ال تزال مناطق كثيرة تعاني من الجفاف، في حين

 أن مناطق أخرى بدأت تعاني من الفيضانات التي تحدث بصورٍة دورية

 خالل موسم “هاغا” القصير لألمطار الخفيفة الذي يمتد من تموز/

س

يوليو إلى أيلول/ سبتمبر.

 وقد بدأ المزارعون في العديد من المناطق بحرث أراضيهم مجددًا.

 لكن، حتى لو هطلت األمطار بنسب كافية، فلن تبدد المصاعب

 المستمرة التي واجهها الفالحون في األشهر األخيرة.  ووفقًا للبيانات

 التي جمعتها جمعية الهالل األحمر الصومالي، فقد تواصل ارتفاع

 عدد حاالت سوء التغذية بين األطفال، كما كانت نسبة األمراض

 المنقولة عن طريق المياه مثل الكوليرا ترتفع أيضًا. وهكذا مع

 انعدام مصادر الدخل ، من المزارع والمواشي، عانى الكثير من

س

 الفالحين من الدمار المالي التام.

 وهكذا فإن المنظمات اإلنسانية تعمل في وضعية حالة الطوارئ

 كامالً. وقد تطّلبت األزمة بذل جهود نشيطة ومكثفة لمواصلة إنقاذ

 األرواح حتى يبقى لدى الناس على األقل فرصة إلعادة البناء بمجرد أن

س

تخف آثار الجفاف.

استجابة معقدة ومتكاملة

 ال يعد القيام بكل هذا في حالة معقدة مثل الصومال مهمة

 بسيطة على اإلطالق. ولحسن الحظ، فإن جمعية الهالل األحمر

 الصومالي وشركاءها اآلخرين في الحركة لديهم عمليات طويلة األمد

 في البالد، لذلك يمكنهم االستجابة بطريقة تكاملية لدى ظهور آثار

س

الجفاف.

 تمتلك اللجنة الدولية للصليب األحمر، على سبيل المثال، تسعة

 مكاتب في الصومال، ستة منها لديها سعة تخزين كبيرة وتدعم

ال تلق اللوم على األمطار
 الماليين من الناس في بلدان أفريقيا ، جنوب الصحراء

 الكبرى ، ال يحصلون على كمية كافية من الطعام. ويعاني
 اآلالف من المرض بسبب نقص التغذية ونقص المياه النظيفة.

 وفي حين تتفاوت األسباب المحددة وراء نقص األغذية بين
 منطقة وأخرى، هناك عامٌل مشترٌك واحد، وهو أن الجفاف الذي

 طالت مدته يتفاقم بسبب مجموعة من الظروف الناجمة عن
 األنشطة البشرية. جاء نقص األمطار الموسمية في جنوب

 السودان والصومال، على سبيل المثال، ليضاف إلى الصراعات
 الجارية التي سبق أن تسببت في النزوح الجماعي للماليين

 وتعطيل الظروف الطبيعية لإلنتاج الغذائي. وفي الوقت
 نفسه، تسببت البنية التحتية القاصرة والحواجز األخرى التي

 تحول دون وصول المساعدات اإلنسانية في جعل جهود
 اإلغاثة صعبة للغاية. وقال أحد عمال اإلغاثة في الحركة مؤخرًا:

 “ال يمكننا إلقاء اللوم على عدم هطول األمطار في هذه
 المآسي التي تتكشف أمامنا”. نتفحص في القصص التالية

س

تحديات االستجابة لهذه األزمات المتداخلة والمتعددة.

 تساهم النزاعات والبنية التحتية
 المدّمرة بإعاقة االستجابة، لكن أزمة

 الجفاف في الصومال تَعد نموذجًا عمليًا
أزمة للتحديات التي تواجهها جهود اإلنقاذ

ضمن
أزمة

 امرأة تحرس ماعزها بالقرب من بلدة ديال،
 في شمال غرب الصومال. نفق أكثر من 100
 رأس من الجوع والعطش من هذا القطيع

الذي كان يضم 200 رأس في السابق
 الصورة: آري كييفيت/ الصليب األحمر
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 تراقب جدة حفيدها اليتيم الذي يعاني من سوء التغذية في مستشفى بايدوا اإلقليمي في جنوب الصومال. كالهما

س

يقيم في مخيم للنازحين خارج المدينة.

الصورة: عبد الكريم محمد/ اللجنة الدولية للصليب األحمر

عندما يأتي الموت فجأة
 يمأل األشخاص الذين يعانون من أمراض شديدة الممرات في مركز معالجة الكوليرا في بايدوا. خارج المركز، أقيمت

 خيمة إضافية الستيعاب العدد المتزايد من المرضى الذين كان كثير منهم من األطفال. وحين يحل الليل، ينام العديد

س

منهم في الخارج.

 يمثل هذا مجرد مركٍز واحد لمعالجة الكوليرا تدعمه اللجنة الدولية للصليب األحمر. في ذروة حالة الطاورئ، قامت

 اللجنة الدولية للصليب األحمر بدعم مركز العالج في باردير وواصلت تقديم الدعم إلى مركز في كيسمايو حتى إغالقه

 نظرًا النخفاض أعداد المرضى. قدمت هذه المراكز المساعدة إلى نحو7,000  شخص قرابة نصفهم من األطفال ، وكانت

س

هامة للغاية ألن الكوليرا يمكن أن تستنزف صحة األطفال بسرعة كبيرة.

 تقول آنا ماريا غوزمان، مديرة برنامج الصحة للصليب األحمر في اللجنة الدولية للصليب األحمر: “ تأتي الكوليرا فجأة وقد

س

 تتسبب بسرعة في فقدان خطير للسوائل. هدفنا هو تعويض السوائل المفقودة بواسطة سائل بسيط لإلماهة.

 من غير إماهة، يموت نصف المصابين بالكوليرا تقريبًا. ولكن مع العالج، ينخفض عدد الوفيات إلى أقل من 1 في

س

المائة”.

 في الوقت نفسه، يقوم متطوعو جمعية الهالل األحمر الصومالي بتعزيز عادات النظافة الصحية السليمة، وذلك من

 خالل القيام بزيارات إلى البيوت، وتثقيف الناس حول غسل اليدين وغيرها من التقنيات لتجنب األمراض المعدية. كما

س

يوفرون لهم أقراص تنقية المياه.

 ورغم ذلك، تظهر الظروف في العديد من المناطق بما فيها مخيمات النازحين، أن الناس ما زالوا يواجهون مخاطر

 عالية جراء التلوث. ويقول نيكوالس بويري، مندوب اإلغاثة في االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر:

 “إن الوصول إلى المياه الصالحة للشرب وشروط تخزين المياه تقل بشكل كبير عن الحد األدنى من المعايير، كما أن

 أعدادًا كبيرة من النازحين لديهم قدرة محدودة للغاية في الحصول على المياه. وفي بعض الحاالت، تكون المياه التي

س

يصلون إليها ملوثة”.

سباق مع الزمن
 ثمة تحٍد آخر أمام جميع الجهات اإلنسانية الفاعلة

 في الصومال يتمثل في الخدمات اللوجستية.
 ويقول نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية في

 الصومال، دانييل أومالي،  “بعد 30 عامًا من الصراع،
 قضي على البنية التحتية في البالد بشكٍل كبير

 إن الحاجة الملحة الحتواء أزمات سوء التغذية
 والكوليرا، فضاًل عن الحاجة الماسة إلى تخزين

 المياه، تعني ضرورة نقل المعدات الضرورية الالزمة
 إلصالح الهياكل األساسية إلى الصومال من جنيف

س

ونيروبي”.
 وقد بدأت المضخات الموجودة في اآلبار تتعطل

 ألنها كانت تعمل لفترات أطول من المعتاد.
 وكان ال بد من شراء المضخات والمولدات من

 قبل الكثيرين من أجل تأمين المزيد من المياه،
 التي تمثل شريان الحياة للمتضررين من الجفاف.
 وباإلضافة إلى إصالح اآلبار، ساهم موظفو اللجنة
 الدولية للصليب األحمر في إنشاء اآلبار المحفورة

 يدويًا وتركيب صهاريج
التخزين المفتوحة وأحواض المياه المؤقتة للماشية

 ومع ذلك، فقد كانت المهام األكثر إلحاحًا وضرورة
 مثل نقل إمدادات المعونة باهظة التكلفة، وكانت

 تشكل في بعض األحيان تحديًا بسبب مجموعة
 من العوامل البشرية والطبيعية: التي تتمّثل

 بقواعد االستيراد التقييدية، والبيروقراطية في
 البلدان التي يتم من خاللها شحن المعونة، وحواجز

 الطرق التي تفرضها الجماعات المسلحة، والحاجة
 العامة إلى اتخاذ طرق أطول بسبب المخاوف

س

 األمنية، باإلضافة إلى أنماط الطقس.
 وعلى الرغم من تلك المصاعب، تمكنت اللجنة
 الدولية للصليب األحمر من توصيل حمولة 440

 شاحنة من المساعدات ونقل االمدادات الطبية جوًا
 إلى مختلف مناطق الصومال. إضافًة إلى ذلك، تم

 شراء قاربين للوصول إلى تجمعات البانتو المنعزلة
 في جزر باجوني. وسهلت القوارب القيام بمهام

 التقييم والرصد في تلك المجتمعات. ويقول غونتر
 كريسل، منسق األنشطة اللوجستية للجنة الدولية

 للصليب األحمر في الصومال: “تم التبرع بالقوارب
 إلى جمعية الهالل األحمر الصومالي من أجل خفض

س

تكلفة الرحالت إلى جزر باجوني.

 ويضيف أّن السفن تصل إلى ميناء بوساسو من
 مقديشيو ببطء شديد في موسم الرياح الموسمية

 وتكّلف الكثير الفتًا إلى  أن بعض سفن النقل الصغيرة
 التي تستخدمها اللجنة الدولية عادة ترفض اإلبحار

 خالل موسم الرياح الموسمية عندما تكون البحار هائجة

س

للغاية.

 تنظر فطومة إلى حفيدها البالغ من

 العمر خمسة أشهر في مركز وقف

 تدهور الحاالت في مستشفى كيسمايو

 العام، حيث يتم رصد وزن األطفال الذين

 يعانون من سوء التغذية يوميًا لمعرفة

س

مدى استجابتهم للعالج.

 الصورة: بيدرام يازدي/ اللجنة

الدولية للصليب األحمر

 إحدى أعضاء فريق الصحة التابع لجمعية

 الهالل األحمر الصومالي تتحدث إلى

 النساء عن مزايا الرضاعة الطبيعية

 والتلقيح والنظافة الشخصية الصحية

 والصرف الصحي أثناء زيارة عيادة

 الجمعية الوطنية المتنقلة لقرية في

س

وسط الصومال.

 الصورة: عبد الكريم محمد/ اللجنة

الدولية للصليب األحمر

 الحصول على التمويل
 إلى ذلك،  سمح دعم الحركة لجمعية الهالل األحمر

 الصومالي باالستفادة من التكنولوجيات المتطورة،
 وابتكارات تقديم المعونة، مثل الخدمات المصرفية

 اإللكترونية المتنقلة وجمع البيانات - وهو تحد خاص نظرًا
 للتحرك المستمر للناس أثناء بحثهم عن الطعام والمياه،

س

وسبل كسب العيش.
 وقد أتاح استخدام تكنولوجيا الهاتف النقال، لجمع

 البيانات الوبائية، وتسجيل المستفيدين من المعونة
 ومتابعتهم، للمتطوعين في الجمعية الوطنية جمع

 البيانات وتحليلها ورصدها واإلبالغ عنها بطريقة أكثر دقًة

س

وسرعًة من أي وقٍت مضى.
 لكن مع ذلك، هنالك العديد من التحديات، حيث تنطوي
 العملية على جمع العديد من أنواع البيانات عبر مناطق

 شاسعة، يواجه فيها المتطوعون عقبات مختلفة في

س

الوصول إلى األشخاص المحتاجين للمساعدة.
 لقد كانت التحويالت النقدية عبر األنظمة المصرفية

 الهاتفية من ناحية أخرى، تستخدم بالفعل على نطاق
 واسع قبل حدوث الجفاف الحالي، مما مكن جمعية الهالل

 األحمر الصومالي وشركاء الحركة من إيصال الدعم إلى

س

 اآلالف إلنقاذ حياتهم.
 وحيثما وجدت أسواق نشطة، تساهم التدخالت النقدية
 بإعادة تنشيط التجارة المحلية، وإن كان ذلك على نطاق

 ضيق، باإلضافة إلى زيادة القدرة المحلية على الصمود. غير
 أن مسألة بقاء األسواق مفتوحة، أو مدى استفادتها من

 التدحالت النقدية، تعتمد على ما إذا كان الناس يشعرون

س

بقدٍر كاٍف من األمان للقيام حتى بأقصر الرحالت.
 وحيث لم تتوفر شبكات الهاتف، أو عندما كان

 المستفيدون مترددين في مشاركة أرقام هواتفهم، تم
 توزيع قسائم نقدية. ويقول مارتن كيني، خبير اللجنة
 الدولية للصليب األحمر في مجال النقد والسوق: “يتم
 تبادل القسائم بالنقود من قبل مزودي خدمات مالية

س

مختارين”.
العمل سويًا

 وقد أصبحت التحويالت النقدية إحدى المنصات الهامة
 لتحسين التنسيق ، فيما تعمل عدة وكاالت - وكذلك

 مصارف القطاع الخاص وشركات االتصاالت – مع بعضها
 البعض في سبيل إنشاء نظم موحدة وأسهل استخدامًا

س

بالنسبة للمستفيدين.
 ولكن ال يزال هناك العديد من التحديات في أساليب

 التنسيق السلس. فبحسب آراء بعض األشخاص الذين
 تمت مقابلتهم خالل كتابة هذا المقال،  فإن نظام

 مجموعات اللجان الدائمة المشتركة بين الوكاالت لم يتم
 تفعيله بشكل كامل بعد في الصومال، لذلك يمكن

 تحسين االتصال والتنسيق بين جميع قطاعات المعونة

س

 اإلنسانية.
 وتحت نظام مجموعات العمل اإلنساني تعمل منظمات

 اإلغاثة كمجموعات للمشاركة بالمعلومات وتنسيق العمل
 في نواح معّينة بشكٍل خاص، مثل توفير المأوى والعناية

 الصحية. وفي الصومال، تنشط بعض المجموعات أكثر
 من مجموعات أخرى. وفي بعض الحاالت أجرت اللجنة

 الدولية للصليب األحمر محادثات ثنائية مع المجموعات
المختلفة للمشاركة في مواقع توزيع األغذية، وبذلك أصبح

 من الممكن تجنب تداخل الجهود ميدانيًا لضمان 
 توفر المساعدة إلى أكبر عدٍد ممكن من المحتاجين

 وتلبية الحاجات األقل ظهورًا، بما في ذلك الحاجات

س

الضرورية.
 إلى ذلك، ال تتوافر دائمًا قنوات االتصال في

                الصومال، مما يزيد من تعقيد جهود التنسيق.

 ولحسن الحظ، فإن وجود الحركة على المدى الطويل
 يعني أن التواصل مع أصحاب المصلحة والجماعات

 ذات الصلة التي لها تأثير على األحداث، بما في ذلك
 الجهات الفاعلة المسلحة، ظل قائمًا منذ سنوات

 عديدة، ما ساعد على تعزيز قبول جهود الحركة في

س

العديد من المجاالت.
 لكن، وحتى يتحقق االستقرار طويل األمد في البالد،

 ستظل الجهود الرامية إلى إجراء تحسينات كبيرة
 على نطاق واسع في قطاعات النقل والزراعة والصحة

 في الصومال والتي من شأنها أن تحسن قدرة
 الشعب الصومالي على مواجهة حاالت الجفاف في

س

المستقبل، محدودة أيضًا.

بقلم: ريتا نياغا
 ريتا نياغا مساعدة اتصاالت لدى بعثة  اللجنة الدولية

في الصومال، تقيم في نيروبي في كينيا
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 منطقيًا استنادًا إلى االحتياجات أم أنه مجرد نشاط
 أو مشروع يحركه المانحون، أو مشروع سينهار ببساطة

س

بمجرد سحب المانحين للتمويل؟”
 ويضيف تشارلز: »عندما نتواصل حول جهودنا، نقول

 إن حركة الصليب األحمر والهالل األحمر تتخذ هذا اإلجراء،
 وليس الجمعية الوطنية المعينة أو اللجنة الدولية
 للصليب األحمر أو االتحاد الدولي لجمعيات الصليب

س

األحمر والهالل األحمر”.
 ويعد هذا أمرًا منطقيًا للغاية ألنه مهما كان الشيء
 الذي تستطيع فعله جمعية وطنية للصليب األحمر
 أو الهالل األحمر هنا فهو نتيجة للمساهمات وجهود

 بناء القدرات من العديد من شركاء الحركة على مر

س

السنين.
 لقد استغرق األمر سنوات للوصول إلى هذه النقطة،

 ولكن نيكوالس لويت، رئيس مشاريع تعزيز وتنسيق
 وتعاون الحركة في اللجنة الدولية للصليب األحمر،

 يقول إن العمل بدأ يؤتي أكله “ومع مرور الوقت، شاهدنا
 شركاء الصليب األحمر والهالل األحمر يعملون هنا

 على نحٍو أكثر إيجابيًة ليضمنوا أن عملهم يتكامل مع

س

جهود الحركة على نطاٍق أوسع ”.
 ويوضح لويت قائالً: “إننا نحاول تغيير عقلياتنا

 الداخلية، وطريقة عمل كل شريك في الحركة، وهذا
 يستغرق وقتًا”. ليضيف بأنه، وفي بعض األحيان،

 تنطلق ردود الفعل القديمة، وال يزال هناك تدخل من
 خارج جنوب السودان أو الكثير من االتصاالت الرأسية
 بين المكاتب الميدانية واإلقليمية والعالمية عندما

س

يكون التنسيق علي المستوى القطري.
تكاليف التنسيق

 تعد ردود الفعل هذه مفهومة. وكما أشار تقرير
 مجلس المندوبين لعام 2015، فإن “التنسيق الفعال

 يتطلب وقتًا طوياًل ويتطلب مهارات والتزامات محددة

س

 وله ثمن معين.
 ويقول جون لوبور، األمين العام للصليب األحمر

  في جنوب السودان، إن ثمن إطالق نداء عالمي موّحد،
 كان الوقت الضائع. وفي حين كانت بعض أموال
 الطوارئ متاحة لمساعدة األشخاص األكثر احتياجًا،

 استغرقت عملية صوغ النداء المشترك نحو شهر،
 ومن المحتمل أّن ذلك قد تسبب في تأخير تقديم

 المساعدة للسكان المحتاجين، فضاًل عن تأثيره على
 سمعة الحركة كمساهم يقدم المساعدة الشاملة في

 الوقت المناسب. ويقول لوبور إنه بمجرد إطالق النداء
  تمكنت جمعية الصليب األحمر في جنوب السودان )مع

 متطوعيها الـ 8,800( من مساعدة عدد أكبر بكثير من
الناس بسبب تحقيق تعاون أفضل مع شركاء الحركة

 وستساعد الدروس المستفادة من جميع مختبرات
 البلدان التي تشكل جزءًا من عملية تعزيز وتنسيق
 وتعاون الحركة في إثراء المزيد من المناقشات التي

 تجري في مجلس المندوبين في تشرين الثاني/
 نوفمبر في اسطنبول بتركيا. وتقوم الفكرة اليوم

 على تعزيز وتشارك الدروس المستفادة للتمّكن من
 تطوير آليات تنسيق أفضل، مناسبة لكل سياق،

 يمكن تطويرها عند انطالق حاالت الطوارئ وتحسينها

س

بمرور الوقت.
بقلم: كاثرين مولر

 كاثرين مولر: عاملة في المجال اإلنساني وكاتبة ومسؤولة اتصال

س

مقيمة في كندا.

 باإلضافة إلى ذلك، تعمل 138 منظمة غير حكومية
 دولية مع أكثر من 700 من الجهات الفاعلة المحلية
 في جنوب السودان، ما دعا الحكومة إلى اتباع نهج

 أكثر تبسيطًا، بدءًا بإنشاء لجنة في عام 2016 لتقييم
 وتسجيل ورصد ومراجعة أنشطة جميع المنظمات

س

غير الحكومية.
 وفي حين أن مثل هذه اللجنة قد تساعد بشكل

 جيد على ضمان حصول المزيد من الناس على
 المساعدة، فقد أعربت الحكومات الدولية ووكاالت

 المعونة عن قلقها من أن القوانين قد تحد من عدد
 األجانب العاملين في المجال اإلنساني المؤهلين
 للعمل في البلد ، في وقٍت تتزايد فيه االحتياجات

س

 لتبلغ أعلى مستوياتها.
 وحتى اليوم، ال يزال التعاون الفعال والمؤثر حقًا

 بين جميع هذه الجهات الفاعلة ال يتم على نطاق
 واسع. ويعرب بعض العاملين في مجال المعونة

 عن أسفهم ألن الكثيرين يواصلون العمل في معزٍل

س

عن اآلخرين مركزين على مساهماتهم الفردية.
خمسة مختبرات قطرية

 لهذا السبب تختبر الحركة منهجياتها الجديدة،
 لتحسين التعاون الداخلي. ويمثل جنوب السودان،

 إلى جانب أربعة »مختبرات قطرية« أخرى )هايتي
 والفلبين وسوريا وأوكرانيا(، سرير اختبار لعملية

 تتفق عليها جميع الجمعيات الوطنية العاملة في

س

البالد.
 وتمثل هذه الجهود المعروفة داخليًا باسم تعزيز
 وتنسيق وتعاون الحركة              استجابة لقرارين
 اعتمدتهما الهياكل الحاكمة للحركة وتقرير العام

 2015 الذي قال إن الحاجة إلى تحسين التنسيق »ملحة

س

 وهامة وتتطلب التزام جميع شركاء الحركة.
 وذكر التقرير أن »التوعية التي ال مثيل لها واألدوار
 والمهام التكميلية لمكونات الحركة« تعني أنها

 »في وضع فريد يمكنها من التكيف مع البيئة
 اإلنسانية المتغيرة«. وأضاف: »لكن الحركة ككل

 ينبغي أن تعمل بجد وتتغلب على تحدياتها

س

الداخلية لزيادة تأثير استجابتها االنسانية”.
 وهذا هو بالضبط ما يتكشف في جنوب السودان.

 فقد وضعت عناصر الحركة العاملة هناك خطة
 استجابة للحركة »مكملة للجهات الفاعلة األخرى«

 وتعترف بأن أزمة األمن الغذائي ... ترتبط ارتباطًا
 وثيقًا بالمخاطر المتعلقة بالصحة والمياه والصرف

س

الصحي ومستويات التغذية.
 كما وضعوا أيضًا استراتيجية مشتركة لالتصاالت
 ونداء طوارئ واحد على نطاق الحركة )تحت مظلة
 اللجنة الدولية للصليب األحمر( بدالً من األسلوب

 التقليدي المتمثل في تقديم نداءات منفصلة
 تطلقها مختلف عناصر الحركة. كما يقومون على

 نحٍو مستمر بمراجعة خطط الطوارئ على نطاق
 الحركة، وتحديد قدرات وأنشطة كل جهة فاعلة داخل

س

أسرة الصليب األحمر والهالل األحمر.
 ويلتقي فريق تنسيق الحركة بانتظام أيضًا

 للتدقيق في المشاريع الجديدة وفقًا لضرورتها
 ومدى مالءمتها واستدامتها. ويقول مايكل تشارلز

 من االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر: »نطرح السؤال التالي: هل يعد هذا مشروعًا

 وتشكل وحدة الهدف هذه أثناء االستجابة لألزمات 
 تحديًا كبيرًا، إذ يتعين على كل منظمة مساهمة تقديم

 تقاريرها إلى المانحين وإلى الرأي العام في البلد األم بشأن
 جهودها ونتائجها الخاصة. ولكن إذا ما تّمت االتصاالت

 المنّسقة على نحٍو جيد تظهر للمانحين التأثير الشامل
 الستجابة الحركة وتساعد على زيادة االنسجام التام داخل

س

أسرة الصليب األحمر والهالل األحمر.
يدًا بيد

 كان العنف الذي وقع في تموز/ يوليو مجرد حلقٍة واحدٍة
 في صراع داخلي أكبر في جنوب السودان أدى إلى نزوح ما

 يقرب من مليوني شخص داخل البالد، إلى جانب العديد من
 المعارك المحلية والقبلية، وعدٍد مماثٍل من الالجئين إلى

س

الدول المجاورة.
 باإلضافة إلى ذلك، دفع الجفاف الناس أيضًا في أجزاء كثيرة

 من البالد إلى حافة المجاعة. وفيما تم رفع إعالن المجاعة
 السابق في واليتين، ال يزال نصف سكان جنوب السودان

 تقريبًا يعانون من انعدام األمن الغذائي، وفقًا لألمم المتحدة.
 وبسبب عدم الحصول على مياه الشرب، أفادت العديد من

 المواقع في جميع أنحاء البالد عن تفشي الكوليرا. وكان
 هناك بحلول منتصف حزيران/ يونيو أكثر من 5 آالف حالة

س

إصابة في أرجاء البالد و169 حالة وفاة.
 ويّتسم التنسيق الفعال في مثل هذه األزمات المعقدة

 والطويلة األجل بأهمية خاصة. ولكن هذا التنسيق غالبًا ما
 يكون معقدًا للغاية بسبب الظروف الميدانية. وقد أدى عدم
 وجود الطرق المالئمة وشبكات االتصاالت إلى جعل التدخل

 على نطاق واسع أكثر صعوبة. وكان من الضروري جلب
 الكثير من المساعدات بالطائرة، وليس عبر الطرق البرية،

س

 ولكن حتى مهابط الطائرات تتعطل في موسم األمطار.

 إثر موجٍة فتاكة من العنف في عاصمة جنوب السودان ،
 جوبا ، في تموز/ يوليو الماضي انتشر وباء الكوليرا، واختبرت

 حالتا الطوارئ هاتين قدرة مختلف أجزاء الحركة الدولية
 للصليب األحمر والهالل األحمر على العمل بشكل وثيق

 وسريع وفعال تحت نموذج التشغيل الجديد الذي يجري

س

تطويره لهذا الغرض بالذات.
 فقد قدمت اللجنة الدولية للصليب األحمر الدعم إلى

 جمعية الصليب األحمر في جنوب السودان في االستجابة
 لالحتياجات الفورية لالستجابة للكوليرا، وعمل االتحاد الدولي

 لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر في الوقت نفسه
 مع الجمعية الوطنية على إطالق سلسلة من اإلجراءات التي

 يدعمها صندوق الطوارئ لإلغاثة في حاالت الكوارث التابع
 لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.

 ويقول مايكل تشارلز، رئيس المكتب القطري لالتحاد الدولي
 لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر: “نفذت االستجابة

 للكوليرا من اليوم األول بالتعاون الوثيق والتواصل مع جميع

س

شركاء الحركة ”.
 ويضيف بايرام فالييف، مندوب اللجنة الدولية للصليب

 األحمر في جنوب السودان، إنه نظرًا إلعداد جميع االتصاالت
 العامة بشكل جماعي، مع تولي الصليب األحمر لجنوب
 السودان زمام المبادرة، فقد اعتبرت الحركة )بما في ذلك

 الجمعيات الوطنية الشقيقة العديدة العاملة في جنوب

س

 السودان( وكأنها “أسرة واحدة”.

 في والية جونقلي في جنوب
 السودان، تم وضع هدف مؤقت

 لتوجيه عملية إسقاط مساعدات
 اللجنة الدولية من الغذاء من

 الجو لواحد وعشرين ألف شخص،
 فضاًل عن البذور واألدوات الزراعية
 آلالف النازحين الذين وصلوا إلى

س

المنطقة ملتمسين المالذ.

التنسيق الفّعال
 يتطلب وقتًا

 طوياًل ومهارات
 والتزامات محددة

وله ثمن معين
 من تقرير العام 2015 حول

                                                                                                                                           تعزيز وتنسيق وتعاون الحركة
                                                      

 وزيادة االستفادة من االستجابة
 اإلنسانية التي تقدمها الحركة

إلى حدها األقصى

استجابة واحدة، صوت واحد

 تضاعف الحركة تأثيرها الجماعي من
 خالل تحسين التنسيق، في خضم

 التجمع والتزامن القاتل للصراعات
والجوع والمرض في جنوب السودان

 المزيد على
اإلنترنت

 هل سيمكننا أن نقول

 »لن يتكرر ذلك أبدًا« بالنسبة

 للجفاف والمجاعة والعنف في

 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؟

 على موقعنا

www.rcrcmagazine.org

 تعالج الكاتبة والناشطة 

 اإلنسانية كاثي ميولر مجموعًة

 من أدوات التمويل الناشئة

 والمبتكرة التي قد تساعد في

درء المجاعات في المستقبل

)SMCC(،

)SMCC(،
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 الكوليرا
 تحِكم القبضة

على اليمن
 قبل أن يقع اليمن ضحيًة لوباء الكوليرا القاتل الذي أودى بحياة نحو ألفي شخص، كانت البالد تشكل أكبر أزمة إنسانية في العالم حيث يوجد أكثر

 من 20 مليونًا من السكان يعتمدون على المساعدات. وبحلول نهاية عام 2017، كان من المتوقع أن يصل عدد حاالت الكوليرا إلى 800 ألف حالة. في تلك

 األثناء، كان العاملون في الخطوط األمامية يكافحون للتعامل مع نظام الرعاية الصحية الذي تلف القسم األعظم منه خالل عامين من الحرب القاسية.

 وحاليًا، ال تعمل سوى 45 في المائة من المستشفيات فيما ال يدخل إلى البالد سوى أقل من ثلث األدوية واإلمدادات الطبية الالزمة. وبانعدام جمع

 القمامة وبغياب التيار الكهربائي، تتراكم القمامة في الشوارع وتشل أنظمة المياه. وقد أرسلت اللجنة الدولية للصليب األحمر إمدادات طبية ضرورية

 للغاية من سبعة بلدان، بما في ذلك السوائل الوريدية وأمالح اإلماهة الفموية والمضادات الحيوية وأقراص الكلور، فيما يدعم موظفوها الصحيون

 والمهندسون 17 مرفقًا لعالج الكوليرا، لكّن هذه الكمية ال تزال قاصرة عن تلبية الحاجات. ينبغي أن تجعل هذه الصور - التي تصور تفشي مرض

س

يمكن الوقاية منه بسهولة – أي شخص يعيش في القرن الحادي والعشرين أن يشعر بالعار.

 خلفت الحرب في اليمن الكثيرين، مثل صياد االسماك هذا البالغ من العمر 55 عامًا )إلى اليمينأب وأم في غاية القلق وهما ينظران إلى ابنهما فيما يزداد ظهور أعراض الكوليرا عليه في مستشفى السبعين في صنعاء في اليمن

 في األعلى( في حالٍة من الفقر المدقع. يقول الصياد: “لقد التقطت هذا القميص الذي أرتديه

 من البحر”. إن اجتماع عوامل الحرمان الشديد وسوء التغذية ونقص المياه النظيفة وعدم توفر

 المرافق الصحية المالئمة وعدم التخلص من القمامة )مثل القمامة الظاهرة في مدينة تعز في

 الصورة إلى األعلى( تمثل بعض الدوافع األساسية لكل هذا. ولهذا السبب، يعمل مهندسو

 اللجنة الدولية مع موظفي مجالس المياه المحلية للحفاظ على تدفق المياه )إلى اليسار(. وفي

 الوقت نفسه، تعمل جمعية الهالل األحمر اليمني على عدٍد من الجبهات لمنع انتشار الكوليرا

 والتصدي لها. يشارك موظفو اللجنة الدولية ومتطوعو الهالل األحمر اليمني )إلى األسفل( في

س

حملة تنظيف لمكافحة الكوليرا داخل مركز االحتجاز.

 الصور: )باتجاه عقارب الساعة من اليسار إلى األسفل(: رالف الحاج/ اللجنة الدولية للصليب األحمر؛ رالف الحاج/
 اللجنة الدولية للصليب األحمر؛ علي الكوكباني/ اللجنة الدولية للصليب األحمر؛ خالد السعيد/ اللجنة الدولية

للصليب األحمر؛ فريد الحميد/ اللجنة الدولية للصليب األحمر
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 عاٌم من
التناقضات

 بالنسبة إلى الطقس، كان 2017 مليئًا بالتناقضات. وفيما

 تواصل موجات الجفاف تدمير مساحات واسعة من أفريقيا

 وأجزاء من األمريكتين، فقد تميز هذا العام باألمطار الغزيرة

 والعواصف االستوائية والفيضانات الهائلة واالنهيارات

 األرضية، مما أثر على ماليين البشر. فيما أدت موجات الحرارة

 وظروف الجفاف إلى اندالع حرائق الغابات في أجزاء كثيرة

 من أوروبا وأمريكا الشمالية. ومع تغير المناخ الذي يرفع

 درجة حرارة المحيطات، تزداد كثافة هطول األمطار وتشتد

 العواصف. تمثل هذه الصور بعض الخسائر البشرية

 وتحديات العمل اإلنساني التي ربما سنشاهد المزيد منها

س

في المستقبل.

 في بومونت بليس في والية تكساس،

 يحمل الناس أطفالهم وحيواناتهم

 األليفة ويعبرون مياه الفيضانات الناجمة

 عن العاصفة االستوائية هارفي في آب /

س

أغسطس.

الصورة: رويترز/ جوناثان باكمان 

 عندما تجتاحهم المياه، يجب على السكان أخذ

 كل ما هو عزيز عليهم وأن يحاولوا العثور على

 مكان آمن بسرعة. يحمل رجل طفله في ضواحي

 أغارتاال بالهند وهو يعبر منطقة مغمورة بالمياه

 بعد أن هطلت أمطار غزيرة على قريته في أيلول

س

 / سبتمبر.
الصورة: رويترز/ جايانتا دي

 متطوعو جمعية الهالل األحمر في بنغالديش يقدمون مياه الشرب المنقذة للحياة إلى األسر

 المحاصرة بالمياه في إسالمبور. تسببت األمطار الموسمية الغزيرة في آب/ أغسطس وأيلول /

 سبتمبر بالفيضانات التي دمرت مناطق واسعة من بنغالديش والهند ونيبال. وقد أثرت الفيضانات

 هذا العام في بنغالديش على أكثر من 7.4 مليون نسمة بينما قتلت االنهيارات االرضية في نيبال

س

أكثر من 100 شخص ودمرت 62 ألف منزل.

 في حزيران / يونيو الماضي أدت األمطار الغزيرة في الصين إلى انهياٍر أرضٍي

 هائل اجتاح قرية شينمو ما أسفر عن مصرع أكثر من 130 شخصًا وأدى إلى إجالء

 630 ألف شخص ودفع قيادة جمعية الصليب األحمر الصيني إلى القيام بعملية

ًس

طارئة فورية. وقد دمرت الفيضانات أكثر من 6,500 منزالً.
 الصورة: الصليب األحمر الصيني

 بعد ذلك في أيلول / سبتمبر، وفي منطقة ريفية قرب العاصمة فريتاون، دفنت

 المنازل التي بنيت على جبل شوغار لوف تحت االنهيارات الطينية الناجمة عن

س

 ارتفاع مستويات األمطار على نحو غير معتاد.
الصورة: كاثرين مولر/ االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

 تسبب الفيضانات عادًة نزوحًا كبيرًا وسريعًا، ما يولد طلبًا عاجاًل على المأوى. تحضر مديرة ملجأ الصليب األحمر األمريكي

 آيرين غراي ملعبًا في والية لويزيانا بالواليات المتحدة إليواء األشخاص الذين تم إجالؤهم بسبب العاصفة االستوائية هارفي

س

في آب/ أغسطس.
الصورة: رويترز/ جوناثان باكمان

 يوزع متطوعو الصليب األحمر المياه ويقومون بتقييم االحتياجات في جزيرة سانت مارتن بعد أن تسبب إعصار إيرما بإتالف

س

أو تدمير 70 في المائة من المنازل والمباني، فضاًل عن الهياكل األساسية الحيوية، بما في ذلك إمدادات المياه.
الصورة: آري كييفيت/ الصليب األحمر الهولندي

 أدت الحرارة الشديدة والجفاف في أماكن أخرى إلى توفير ظروف مثالية الندالع

 حرائق الغابات، والتي عمت جميع أنحاء أوروبا، وشمال غرب الواليات المتحدة

 وكندا. يعمل رجال االطفاء هنا على إخماد حريق الغابات بالقرب من مدينة

س

سكرادين في كرواتيا في آب / أغسطس.
الصورة: رويترز/ إيدين توزالك
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 تمثل إحدى ضواحي المدينة الصناعية تورينو في شمال إيطاليا، سيتيمو تورينيزي، مكانًا مناسبًا الستكشاف التحديات اليومية التي يواجهها

 المهاجرون في عالٍم جديد. فالمدينة أنشئت في األصل من أجل العمال القادمين من جنوب وشرق إيطاليا بحثًا عن فرص العمل في ستينيات

 وسبعينيات القرن الماضي. ال تزال سيتيمو تورينيزي اليوم مكانًا يجتمع فيه المهاجرون من جميع أنحاء العالم ويعملون على تحقيق أحالمهم. ولكن

 حين تكون نسبة البطالة في صفوف الشباب في إيطاليا حوالي 34 في المائة يصبح اتخاذ الخطوات األولى نحو ذلك الحلم أمرًا أكثر تعقيدًا. وفيما

 يحتدم الجدل حول الهجرة وتزداد االحتجاجات ضد المهاجرين في إيطاليا وغيرها، تعمل الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر حول العالم

 على ضمان سالمتهم وأن ال ينتهي حلمهم في المساهمة اإليجابية عند السياج الحدودي أو على حافة المياه. تسلط الصور والقصص في الصفحات

 التالية - من إيطاليا والسويد وغيرها- الضوء على بعض التحديات التي يواجهها المهاجرون والمساهمات التي يمكنهم تقديمها إذا ما أتيحت لهم

الفرصة. الصور والنص: ناديا شيرا كوهين
 يعرف أليساني باروقي القادم من غينيا في أفريقيا الغربية بين أصدقائه باسم كابا. يعيش

 كابا اليوم في سيتيمو تورينيزي، ويعمل مع األطفال في مخيم صيفي يقام في كنيسة سان

 جوسيبي أرتيجانو، حيث يعمل المهاجرون من مركز استقبال الصليب األحمر اإليطالي كمساعدين

 لمرشدي المخيمات. يقول مدير البرنامج جوسيبي فيرنيرو: “إنها طريقة تمكن الناس في المجتمع

 من التعرف على أليساني. وهكذا يصبح على طبيعته كإنسان حقيقي ، له ماٍض ومستقبل،

س

وليس مجرد رقم”.  

 يستضيف المركز النزالء المؤقتين، الذين يقيمون في أي مكان من بضعة أيام إلى شهر،

 والمقيمين الدائمين، الذين ربما يقيمون لمدة سنة أو أكثر. يمثل المقيمون الدائمون محور برنامج

 التكامل الفعال الذي يهدف إلى تحقيق القبول المجتمعي الكامل ومكافحة التمييز. وكخطوٍة

أولى، يقدم المركز دروسًا لغوية مكثفة، تعمل على إعداد الالجئين للعمل والمدرسة

 ما وراء
الحدود

تحت العدسة

 غومبو توراي، 19 عامًا، من غامبيا، هو واحد من العديد من المهاجرين

 الذين ستتم دعوتهم إلى منزل إيطالي كجزء من برنامج يهدف إلى

 كسر الخطوط الفاصلة بين المهاجرين واإليطاليين. ويقدم الصليب

 األحمر اإليطالي لألسر المشاركة الدعم األساسي فيما يخص األغذية

 والمالبس. يشارك توراي هنا في مائدة العشاء مع شقيقه المضيف،

س

ألبرتو غيغليوتي، ووالده المضيف، إميليو.

   أشعر أنني أعيش في منزل حقيقي مع عائلة حقيقية تحبني وتهتم

 بي”. هذا ما قاله توراي الذي أجبره والده اإلمام على مغادرة غامبيا في

 الثالثة عشر من عمره لكي يدرس القرآن في السنغال. وبعد شعوره

 باليأس هناك وإقصائه عن عائلته، قرر أن يغادر وتمكن من الوصول إلى

س

ليبيا قبل أن يأخذ في النهاية قاربًا للوصول إلى إيطاليا.

 عاش في حالة من االكتئاب بعد قضائه سنة في فلورنسا، حيث لم

 يتعلم اللغة اإليطالية ولم يكن يفعل الكثير إلى جانب لعب كرة القدم.

 بدأ يدرس اللغة اإليطالية وأخذ دورات في قطاع الضيافة بعد أن وجد

 طريقه إلى المركز في سيتيمو تورينيزي. وقد اجتاز مؤخرًا امتحانًا يسمح

 له بمواصلة الدراسة الثانوية في النظام المدرسي اإليطالي. يقول توراي:

 “ذات يوم سيكون لدي بيتي الخاص، ويكون لي أسرتي. ومن يدري في ما

س

بعد ربما أعود إلى غامبيا يومًا ما... نعم، ربما يومًا ما ”.
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تحت العدسة

 تمثل بلدة هيديمورا الصغيرة في السويد أيضًا مكانًا مناسبًا الكتشاف ما يحدث عندما ترحب المجتمعات المحلية بالمهاجرين والالجئين. وال تعد هنا فكرة الترحيب باألشخاص
 الذين يعانون من المحن فكرة جديدة على اإلطالق. راينيس كينز، الذي يظهر في الصورة وهو يقفز من منصة الغوص، جاء من التفيا قبل ثمان سنوات. العديد من أصدقاء

 كينز وزمالئه هم من السويديين الذين يتحدرون من أصول فنلندية، الذين جاء أهلهم أو أجدادهم كأيتام خالل الحرب العالمية الثانية، وعندها تم إنشاء فرع هيديمورا للصليب
 األحمر السويدي خصيصًا لمساعدة الفارين من الحرب. ومنذ ذلك الحين، شهد الفرع عدة موجات من الالجئين على مر السنين، وتدور األنشطة حاليًا حول مساعدة المهاجرين

 والالجئين في هيديمورا والبلدات المجاورة من قبل السلطات السويدية. الهدف الرئيسي هو تسهيل االندماج من خالل تقديم دروس اللغة مع توفير رعاية األطفال في الموقع
 نفسه، وتنظيم اجتماعات بين السويديين واألجانب، وربط األسر السويدية والمهاجرين، وتقديم المساعدة في التنقل والهجرة وغيرها من المكاتب الحكومية، مثل وكالة العمل

س

الوطنية.
 يقدم فرع الصليب األحمر في

 هيدامور أيضًا رعاية األطفال
 للمشاركين في صفوف اللغة

 السويدية بحيث يتمكن
 الوالدان من الحضور والدراسة.

 تقول متطوعة الصليب األحمر
 غونبورغ موران إنه إذا لم تقدم

 خدمة رعاية األطفال، فإن العديد
 من النساء لن يتمكّن من

 الحضور ألنهن غالبًا ما يبقين
 في المنزل لرعاية األطفال. وهذا

 من شأنه أن يترك المرأة في
 وضع غير مؤات للغاية عند

 االندماج في المجتمع. تلتقي
 هنا لطيفة فرزي من أفغانستان

 مع أطفالها بعد درس اللغة
 السويدية في غرفة األطفال في

س

فرع هيديمورا.

 يسعى الصليب األحمر
 السويدي أيضًا إلى مساعدة

 السكان المحليين على فهم
 المزيد عن عادات المهاجرين

 وممارساتهم الدينية. قد
 يجد المهاجرون صعوبًة في

 المحافظة على تقاليدهم
 في بيئة جديدة، ومن المفيد
 أن يفهم السويديون ما يمر

 به جيرانهم الجدد. خالل شهر
 رمضان هذا الصيف، ال يستطيع
 أستار محمد )26 عامًا(، أو زارغونا

 رحيمي من أفغانستان تناول
 الطعام أو الشراب خالل ساعات

 النهار. يمكن أن يستمر ضوء
 النهار خالل الصيف في السويد

 لمدة تصل إلى 20 ساعة، وهذا
 يعني أن بعض المسلمين

 قد يتناولون وجبة العشاء ثم
 ينهضون مجددًا في الساعة

 2:00 صباحًا إلعداد الطعام لليوم

س

التالي.

 يتفق خبراء الهجرة والمهاجرين الذين تمت مقابلتهم من أجل هذا المقال على أن الشعب السويدي في الغالب متسامح ومتساعد مع المهاجرين والالجئين. ومع ذلك، فإن التحيز
 وإساءة الفهم ال تزال موجودٌة عند البعض. في أعقاب هجوم إرهابي وقع مؤخرًا في ستوكهولم واضطرابات الشباب في مدينة مالمو، بدأ بعض السويديين يشعرون بأن مجتمعهم
 معرض للخطر. ولهذا السبب تعد أنشطة االندماج لدى الصليب األحمر والهالل األحمر، بما في ذلك األنشطة التي تهدف إلى تحرير بعض التوتر والضغوط العاطفية، أمرًا بالغ األهمية.

س

وجد طالب اللجوء األفغاني جواد رسولي في الوقت نفسه طريقته الخاصة لتهدئة عقله عن طريق الصيد في البحيرة في النشيتان، وهي منطقة في مدينة هيديمورا.
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أينما حلوا
 كثيرًا ما يجد المهاجرون وطالبو اللجوء أنفسهم

 في حاالت ضعف شديد، سواًء كانوا يسافرون
 بالقطار أو بالطائرة أو برًا مشيًا على األقدام؛ إذ

 يمكن أن يتعرضوا للمياه الملوثة أو يمكثوا
 في أماكن ضيقة حيث يكونون عرضة لألمراض

 المعدية؛ قد يشعرون بأنهم معزولين ومكتئبين
 ومنقطعي الصلة بوطنهم الذي أصبح بعيدًا.

 تقوم الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل
 األحمر في جميع أنحاء العالم، جنبًا إلى جنب

 مع االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
 والهالل األحمر واللجنة الدولية للصليب األحمر،

 بالتواصل مع المهاجرين بغية مساعدتهم في
 معالجة احتياجاتهم البدنية والعاطفية العاجلة،
 باإلضافة إلى االحتياجات طويلة األمد التي ال تقل

 أهميًة. ويخفف الهالل األحمر في أذربيجان، على
 سبيل المثال، من مصاعب انتقال المهاجرين من

 أفغانستان وجنوب شرق آسيا وفي أماكن أخرى
 من خالل توفير دورات مجانية للغات أو متطلبات

 العمل أو التعليم. تقول المعلمة ومؤسسة الدورات
 التعليمية سونا هاجييفا: “نسعى أيضًا لتعريفهم

 بثقافتنا من خالل تنظيم الفعاليات والزيارات إلى
 المواقع التاريخية والمتاحف والمسارح”. كما يدير

 الهالل األحمر جلسات إعالمية حول اإلسعافات األولية
 وسرطان الثدي وفيروس نقص المناعة البشرية /

 اإليدز والسل والمالريا وأنماط الحياة الصحية. ونقّدم
 في ما  يلي بعض األمثلة األخرى حول ما تقوم
 به حركة الصليب األحمر والهالل األحمر لحماية
 ومساعدة المهاجرين وذويهم الذين تركوهم

س

وراءهم.

 بعد العاصفة،
ضعفاء ووحيدون

 عندما ضرب إعصار مورا جنوب غرب بنغالديش في نهاية أيار / مايو، كان للعواصف أثر
 مدمر على المستوطنات العشوائية في كوكس بازار، حيث كان يقيم حينها 75,000

س

من نازحي ميانمار الذين فروا من العنف في أجزاء من والية راخين الشمالية.
 هذه المالجئ المصنوعة من جدران طينية وأسطح من األغطية البالستيكية

 الملفوفة على أعمدة الخيزران، ال يمكن أن تصمد أمام قوة الرياح وأمطار اإلعصار . كما
 ُفقدت مقتنيات ومخزونات األغذية في العاصفة، مما زاد من وطأة األزمة على السكان

س

 المهمشين أصاًل.
 وقد عملت  جمعية الهالل األحمر البنغالديشي على تقديم المأوى والخدمات الصحية
  والمياه النظيفة والمرافق الصحية. وحتى قبل العاصفة، كان متطوعو الهالل األحمر,

 مثل تمجيد حسين نعيم، يقدمون الدعم النفسي واالجتماعي للوافدين الجدد. وفي
 األشهر القليلة الماضية، ازدادت االحتياجات في كوكس بازار حيث تشير التقديرات

 إلى أن عدد الفارين من ميانمار إلى بنغالديش تجاوز الـ400,000 الجئ في نهاية أيلول /

س

سبتمبر 2017.
 يعُبر نعيم وغيره من المتطوعين اآلخرين في كل يوم المسارات الموحلة والتالل في

 مستوطنة كوتوبالونغ لتقديم الدعم النفسي واالجتماعي وخدمات الحماية. وتعد
 مهارات االستماع من المهارات ذات األهمية البالغة، وال سيما عند التعامل مع الفئات
 الضعيفة بشكل خاص، مثل األطفال أو القصر غير المصحوبين بذويهم.ويشّكل

 الفتيات والفتيان دون سن الثامنة عشرة قرابة 60 في المائة من الوافدين الجدد. تقول
 فتاة صغيرة في مستوطنة كوتوبالونغ: ال يمكننا الذهاب إلى المدرسة ألننا في

س

 الصباح ينبغي أن نقوم باألعمال المنزلية ومساعدة أسرنا.
 وذكرت دراسة استقصائية أجرتها منظمة الهالل األحمر البنغالي أن عددًا كبيرًا من
 األطفال الذين يصلون إلى بنغالديش وحيدين أو منفصلين عن والديهم. وهذا أمر

 يثير قلقًا خاصًا بسبب شدة تعرضهم للعنف البدني والجنسي والنفسي والتمييز

س

واإلقصاء االجتماعي.
 يقول صبي يبلغ من العمر 8 سنوات: “مات والداي في القتال، رأيت هذا يحدث بعيني.

س

ركضت حينها وأنقذني رجل، أخذني مع اآلخرين وتركني هنا في هذا المكان”.

بقلم: غورفيندر سينغ، االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
الصورة: ميرفا هيلينيوس / االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

”قطار اإلنسانية“
 اعتمدت أكثر من مليون أسرة طاجيكية على مدى

 20 عامًا على الدخل الذي يرسله أحباؤهم الذين
 يقومون باألعمال الموسمية في كازاخستان واالتحاد

 الروسي. تعمل الجمعيات الوطنية الثالث اليوم
 في المنطقة معًا على “قطار اإلنسانية”، كما أطلق

 على المبادرة، لتوفير المعلومات الصحية والقانونية
 للعمال المهاجرين أثناء سفرهم بين البلدان

س

الثالثة.
 ويقوم المتطوعون من جمعية الهالل األحمر

 الطاجيكي والمزودون بمعلومات عن مخاطر مرض
 السل والتهاب الكبد واالمراض المنقولة جنسيًا،

 بركوب القطار في العاصمة دوشانبه. وتنضم فرق
 من الهالل األحمر الكازاخستاني إلى القطار في
 مقاطعة اتيراو الغربية في كازاخستان، يليهم

 متطوعون من الصليب األحمر الروسي الذين
 يقومون برحلة في مدينة فولغوجراد الجنوبية

س

الغربية.
 تقول رانو سيدوفا، الخبيرة القانونية في الهالل
 األحمر في طاجيكستان، وهي عضوة فريق في

 مباردة “قطار اإلنسانية”، الذي يقدم نصائح اإلسعافات
 األولية والمعلومات األساسية عن األمراض المعدية

 وحقوق العمال، وال سيما في ما يتعلق بالعالج
 الطبي: “كثير من الناس يغفلون حقوقهم

 ويجهلون حقهم في الرعاية الصحية األساسية
 كعمال مهاجرين قانونيين. يعني الكثير للناس

 في القطار أن هنالك من يفكر بهم ويتفهم
 أوضاعهم. يخبرنا الناس أنهم كثيرًا ما يشعرون

س

بالعزلة والوحدة”.

 طوق النجاة على
الدرب المميت

 مأوى سانتا مارتا في سالتو ديل أغوا في والية تشياباس الجنوبية،
 هو أحد أوائل األماكن التي يصلها المهاجرون شماالً بعد عبور حدود

 غواتيماال إلى المكسيك. بعد أن مشوا أيامًا بعد أيام، يصلون في
 النهاية وهم يعانون من إصاباٍت في أقدامهم، ويقوم متطوعو
 الصليب األحمر المكسيكي ببذل كل جهدهم لتقديم العناية

س

 الالزمة.
 وإلى الشمال قلياًل في مدينة سيوداد سيردان، جنوب شرقي

 المكسيك، يقدم طبيب من الصليب األحمر المكسيكي أيضًا، الرعاية
 الصحية األساسية للمهاجرين في محطة مساعدة تم وضعها في

 موقع استراتيجي بين الطريق السريع وخط السكك الحديدية. وفي
 مكان قريب، يوفر لهم متطوع آخر فرصة إلجراء مكالمات هاتفية

س

مجانية لذويهم.
 وفي هندوراس، يستقبل متطوعون من الصليب األحمر في

 هندوراس المهاجرين العائدين الذين تم ترحيلهم من المكسيك
 عبر غواتيماال. ويوفر المتطوعون الرعاية قبل الدخول إلى المستشفى

للمهاجرين أو يساعدونهم في التواصل مع عائالتهم.سو
 وهذه مجرد أمثلة قليلة على ما تقوم به جمعيات الصليب األحمر في

 غواتيماال وهندوراس والمكسيك لتوفير خدمات الطوارئ األساسية
 لألشخاص الذين يقومون بالرحلة الشاقة والخطيرة شماالً كل عام من

س

أجل الهروب من الفقر المزمن والعنف.
الصورة: هيسوس كورنيهو / اللجنة الدولية للصليب األحمر

قوة الموسيقى
 اكتشف كل من مريم وحسام ومهند عندما التقوا في مخيم سكاراماغاس

 للمهاجرين في اليونان، أن الهروب من الحرب في سوريا لم يكن القاسم المشترك
 الوحيد بينهم. كان كل منهم موسيقيًا بارعًا في سوريا، لذلك بدأوا يعزفون معًا

س

ويشاركون اليوم حبهم للموسيقى مع أشخاص آخرين يقيمون في سكاراماغاس.
 تقول مريم: “عند االستماع إلى الموسيقى، يشعر الناس بحالة من الحرية. هناك

 الكثير من األلم والمعاناة في هذا المخيم. لقد عانى جميع المقيمين هنا الكثير من
أجل الوصول إلى اليونان. ولكن الموسيقى تعيد إحساسنا بالفرح والعاطفة والعفوية

 وفي ما بعد، تضافرت جهود األصدقاء الثالثة مع االتحاد الدولي لجمعيات الصليب
 األحمر والهالل األحمر لتدريس الغناء والموسيقى النظرية لقرابة خمسين طالبًا

 تتراوح أعمارهم بين 13 و 20 عامًا، على مجموعة من األدوات الموسيقية، من الغيتار إلى
 العود. ويوفر االتحاد الدولي والصليب األحمر اليوناني األدوات الموسيقية للموسيقيين

 والمساحة المناسبة إلعطاء دروسهم. كما ويعمل االتحاد الدولي والصليب األحمر
 اليوناني  مع األشخاص المقيمين في مخيمات في جميع أنحاء اليونان لتنظيم دروس

 اللغة والحصص والمسابقات الرياضية والفنون والحرف اليدوية. ويمكن للمهاجرين من

س

خالل تبادل مهاراتهم في أماكن آمنة أن يحظوا باستراحة صغيرة من حياة المخيم.
بقلم: أفرا فياال، االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

”مبعدون إلى األبد“
 تترك الهجرة أيضًا أثرها الهائل على العائالت واألصدقاء في الوطن. هذه

 الصور التي التقطتها اللجنة الدولية للصليب األحمر من قبل المصور

س

هوزيه سيندون تساعد على نشر قصتهم.
 كان مامادو في الـ 55 من العمر عندما ُفقد. ال تزال زوجته تحتفظ بمجموعته

 من أدوات النجارة التي عرضتها على حصيرة. تحتفظ الزوجة باألدوات في
 حال عاد زوجها، “وعندها يمكنه أن يعمل، ويمكننا أن نستعيد الحياة

س

 التي كنا نعيشها سابقًا”.
 وهناك شاب آخر يدعى مامادو أيضًا، والذي كان عمره 20 عامًا عندما ُفقد.

 تقول والدته، فاوسوك فال: “لقد ترعرع في مهنة صيد األسماك وأحب البحر

س

أكثر من أي شيء آخر في العالم. وأخذه البحر بعيدًا إلى األبد”.
 أما بالنسبة ألحباء الرجال والنساء الذين لم ُيسمع عنهم شيئًا مجددًا، فإن
 اللجنة الدولية وجمعية الصليب األحمر السنغالي توفران مجموعات الدعم

 وفصول محو األمية والتعليم والتدريب والمساعدة على إقامة مشاريع

س

تجارية صغيرة.
الصورة: هوزيه سيندون / اللجنة الدولية للصليب األحمر 
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 ركوب أمواج
المستقبل

 ال يقوم استباق التوجهات المستقبلية دائمًا على فكرة التنبؤ بأحداث
 معينة أو نتائج معينة، بل يعتمد على االستعداد لالستجابة لما هو غير

متوقع

 تخيل أنك تركب موجة ضخمة تتحرك بسرعة. لن تعرف حينها متى وكيف
 ستنكسر هذه الموجة- ربما تبطئ الرياح البحرية قمة الموجة، أو ربما

يجبرها تيار بحري تحت الماء على االنهيار قبل الوقت المتوقع
 ال بد من معرفة القليل عن الرياح السائدة والمياه الضحلة. ولكن في

 نهاية المطاف، قدرتك على البقاء على لوح الركمجة ال يقوم على معرفة
 بالضبط كيف ومتى سوف تنكسر الموجة، ولكن على تملك الرشاقة

والمهارة والخبرة للتفاعل مع كل ما قد يأتي في طريقك
 بالنسبة للعاملين في المجال اإلنساني، تشبه مجاراة التوجهات

 السريعة ممارسة ركوب الموجة )الركمجة(. وفيما يمكننا أن نكون على
 معرفة وثيقة ببعض التوجهات – مثل استمرار ارتفاع درجات الحرارة في

 العالم، وأن دورات الجفاف والعواصف ستتكثف، وأن التكنولوجيا ستغير
 حياتنا بشكٍل جذري - فإننا ال نعرف كيف ستتفاعل هذه التوجهات

 إن العاملين في  المجال

س

 وإالم ستؤدي كل هذه الديناميات المعقدة. 
 اإلنساني ليسوا وحدهم في تشككهم بالمستقبل. فالعديد من

 المفكرين وعباقرة التكنولوجيا الفائقة والمهتمين في المستقبل
 والمتنبئين الماليين عمومًا يتفقون على مجموعة صغيرة من األمور

 األساسية فقط: وتيرة التغيير سوف تزداد، وشبكة الترابط التي تميز حياة
 الحداثة سوف تصبح أكثر تعقيدًا، وال أحد يعرف حق المعرفة إلى

س

 أين سوف تأخذنا الموجة.

هل ستزيد الفجوة بين األغنياء والفقراء أم ستتناقص؟
هل ستختفي األوراق النقدية؟

هل ستتغير مراكز النفوذ ورأس المال والتجارة؟
إلى أّي مدى سيتضخم حجم المدن في العالم؟

 متى يمكن أن يصبح السفر إلى الفضاء حقيقة واقعة؟
ما الذي سيعنيه صعود الذكاء االصطناعي والروبوتات بالنسبة للبشر؟

 ما الذي يمكن أن تكون عليه عواقب الهندسة الوراثية على النباتات
والحيوانات والبشر؟

ما هو متوسط عمر الوفاة بعد ثالثين عامًا؟
ما هو مستقبل الحرب؟

 ما هي أوجه التقدم في إنتاج الطاقة والغذاء التي سنستفيد منها؟
المستقبل غامض

 تكمن بعض اإلجابات عن هذه األسئلة في ما يحدث اآلن. لنأخذ مسألة
 المال. وفقًا إلحدى الدراسات، حوالي 80 في المائة من السكان في بعض

المناطق الحضرية في الصين، على سبيل المثال، ال يستخدمون

 اليوم أي نقود ورقية في معامالتهم اليومية. تحدث كل المعامالت المالية
 إلكترونيًا من خالل الهواتف المحمولة. وتكشف اإلحصاءات عن اتجاه

س

مماثل في بعض المناطق الريفية في أفريقيا. 
 وماذا عما يسمى “اآلالت الذكية”؟ أشكال بدائية للغاية من الذكاء

 االصطناعي تلعب دورًا كبيرًا بالفعل في حياتنا اليومية - في هواتفنا
 وسياراتنا ومنازلنا. في كل مرة يقوم فيها شخص بإجراء عملية شراء

 أو إجراء بحث على شبكة اإلنترنت، على سبيل المثال، تتبع أجهزة
 الكمبيوتر هذه األنشطة ثم تستخدم الصيغ الرياضية المعقدة لتعريف

 المستهلكين، والتنبؤ بالسلوك المستقبلي والتسويق المباشر

س

الحتياجاتهم الممكنة - وكل ذلك بدون أي مدخالت بشرية.
 وتستخدم الحواسيب أيضًا الخوارزميات التخاذ قرارات تداول األوراق المالية
 من الدرجة الثانية، وإنتاج تحليالت نمذجة الطقس أو إخبار أنظمة أسلحة

س

معينة بكيفية التصرف في ظروف معينة.
 هناك نقاش كبير حول مدى سرعة انخراط الذكاء االصطناعي والروبوتات
 في جوانب أكبر من حياة اإلنسان. ولكن العديد من المفكرين يتوقعون

 أنه كلما زادت وتيرة وتعقيد الحياة، سيصبح البشر معتمدين أكثر
 فأكثر على الذكاء االصطناعي لمساعدتهم على التكيف. فعندما يقترن

 البعض بالتكنولوجيات المتطورة األخرى - الهندسة الوراثية أو تحسين
 البشر - يتنبأ البعض بأن البشر يمكنهم وخالل أجيال قليلة أن يصبحوا

س

كائنًا مختلفًا للغاية.
 قد يبدو هذا ضرٌب من المبالغة. ولكن هذا االدعاء يستند إلى تطورات

 جارية في الوقت الحالي. تقوم عدة شركات بتطوير أنظمة لتحسين
 البشر، مثل هياكل خارجية ميكانيكية لتحسين القوة البدنية. بينما

 يعرض آخرون تركيب أشكال مختلفة من تكنولوجيا النانو )األجهزة
 المجهرية وأجهزة الكمبيوتر( في أجسام بشرية لتحسين البصر، وتوفير

س

التصريح األمني أو تتبع الحالة البيولوجية للشخص.
 في حين تمثل هذه التقنيات العديد من الفوائد الممكنة، فإنها تأتي

 أيضًا مع الكثير من العبء األخالقي والتداعيات اإلنسانية المحتملة. هل
 يمكن استخدام تكنولوجيات تحسين البشر استخدامًا ضارًا أو هل يمكن

 زيادة احتمال وقوع انتهاكات للقانون اإلنساني؟ هل سيكون تداخلنا
 المتزايد مع التكنولوجيا مصدرًا للحرية أم سيتركنا أكثر عرضة للوقوع

 تحت سيطرتها؟ إذا كانت الروبوتات أو البشر شبه اآلليين أو المحسنين
 يقومون بمزيد من العمل، فماذا سيعني هذا للعمال وأسرهم

 والمجتمعات المحلية؟ هل ستؤثر هذه التغييرات على الناس بالتساوي
حول العالم؟

المستقبل محلي
 ليست كل التوجهات واالبتكارات مدفوعة بالتكنولوجيا الجديدة. كما لم تتطور

 جميعها في مختبرات ممولة تموياًل جيدًا في االقتصادات المتقدمة في شمال أو
 غرب العالم. تحدث العديد من االبتكارات في مجتمعات حول العالم حين يكتشف

س

 الناس طرقًا جديدة لمعالجة مشاكلهم الخاصة المعقدة.
 على سبيل المثال: يولد مزارع إندونيسي ذبابة )الكتماء المعتمة( التي تأكل

 القمامة في قاع المجاري لتسبب انسداد المياه والفيضانات. في حين تساعد
 الحشرات البالغة على منع الفيضانات، يمكن استخدام يرقات ذلك الذباب

س

إلطعام حيوانات المزرعة.
 وقد لفتت هذه الفكرة انتباه جمعية الصليب األحمر اإلندونيسي

 المعروفة محليا باسم          واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب
 األحمر والهالل األحمر وجامعة هامبورغ ومختلف المانحين الذين

 تعاونوا إلنشاء “صندوق لالبتكار” يبحث عن أفكار رائدة لمنع

س

الفيضانات ليقدموا لها الدعم.
 يقول كارلوس ألفاريز، الذي يعمل في مجال االبتكار

 واالتصاالت المستقبلية في وحدة السياسات
 واالستراتيجيات والمعرفة التابعة لالتحاد الدولي
 لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر: “ إن
 االبتكارات تحدث بالفعل في المجتمعات

 المحلية. يتعلق األمر بتمويلهم
 وحضانة مشروعهم حتى يتمكنوا

 من نشر أفكارهم بين
 المجتمعات على نحٍو أكثر

 فعالية لتحقيق أثٍر
 على نطاٍق

 أوسع“.

 إن فكرة الذبابة )الكتماء المعتمة( هي مجرد واحدة من العديد
 من األفكار التي ظهرت في العام الماضي ضمن مساعي

 االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 واللجنة الدولية للصليب األحمر والجمعية الوطنية إلى قراءة
 التوجهات الناشئة والمستقبلية ودعم األفكار التي ستساعد

 الحركة على استباق تلك الموجة – وهو موضوع رئيسي
 لالجتماعات التنظيمية لعام 2017 للحركة الدولية للصليب

 األحمر والهالل األحمر، المقرر عقدها في اسطنبول في مطلع

س

تشرين الثاني/ نوفمبر.
 الذي سيعقد خالل االجتماعات على المعضالت الحالية

 والمستقبلية، فضاًل عن الحلول الممكنة. األفكار التي ستبرز
 خالل المنتدى سوف تكمل المناقشة في الجمعية العامة

 لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر،
 وتقدم إضاءات للمناقشات والقرارات خالل مجلس المندوبين،
 وستساعد في توجيه جدول أعمال المؤتمر الدولي للصليب

س

األحمر والهالل األحمر في العام 2019.
 ولكن في ضوء طرح العديد من األسئلة والقضايا، يبقى

 التحدي الذي تواجهه الحركة غير متعلق بالضرورة بالتنبؤ
 بنتائج محددة أو تطوير أداة مثالية أو ابتكار ألي سيناريو

 محتمل. أي بمعنى آخر، يقوم التحدي على التعلم كيف نكون

س

 راكبي أمواج أكثر مهارًة.
 يقول شون هازلدين، الذي يقود فريق االتحاد الدولي لتحليل

 التوجهات المستقبلية: “كيف يمكننا بناء اآلليات والثقافات
 داخل منظماتنا حتى نتمكن من مسح األفق باستمرار

والتكيف مع التغيرات المحيطة بنا؟
 ال يزال في صميم هذه المناقشات بعض األسئلة األساسية

 والملحة للغاية: ما نوع الحركة التي نحتاجها لمواجه هذه
 التحديات المعقدة والمتطورة بسرعة، وما الذي ينبغي أن
 نكون عليه كعاملين في المجال اإلنساني في عالٍم
 أصبحت فيه حتى االفتراضات األساسية لألجيال

 السابقة - بما في ذلك معنى أن تكون إنسانًا-
 موضع تساؤل؟

(PMI)
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وعد أم تهديد؟
 هل مستقبل البشرية مشرق، في ضوء التغيرات السريعة

 التي يمكن أن تكون بالغة التأثير؟ أم أن هذه التغييرات
 القادمة  قد تؤدي إلى شيء أكثر سوداوية؟ ماذا يعني كل

هذا بالنسبة للعاملين في المجال اإلنساني؟
 خالل لقاءات متطوعي وموظفي الصليب األحمر والهالل
 األحمر لتدارس التوجهات المستقبلية كجزء من عملية

 “المستقبل واآلفاق” كانت اآلراء منقسمة حسب ما أشارت
 آراثي كريشنان، منسقة ابتكار في االتحاد الدولي لجمعيات

  الصليب األحمر والهالل األحمر المقيمة في كوااللمبور، قائلة:
 رأى حوالي نصف المجتمعين أن التغييرات في المستقبل

س

تمثل فرصة ورأى النصف اآلخر أنها تمثل تهديدًا ”.
 ووفقًا لتقارير المتابعة عن ورش العمل، فإن العديد من

 متطوعي وموظفي الحركة يرون عالمًا يتسم بمستويات
 عالية من الصراع وانعدام المساواة والعزلة - وهو عالم
 تتعرض فيه القيم اإلنسانية للخطر. وفي الوقت نفسه،

 يتوقع الكثيرون إحساسًا جديدًا بالهدف، بل والتفاؤل، نظرًا
 للدور الذي تؤديه الحركة في تعزيز التعاطف والمشاركة

 المجتمعية والقيم اإلنسانية في عالم ينفصل بعضه عن

س

  بعضه اآلخر على نحٍو متزايد.
 وسواء كان التغيير مشرقًا أم مظلمًا فإن نتائج هذه التغيير

 ستنعكس علينا؛ ويحدث هذا بسرعة. لطالما كانت مجاراة
 التوجهات السريعة وقوى السوق وأذواق المستهلكين

 بالنسبة لعالم األعمال عاماًل حاسمًا. تقوم الشركات بزيادة
 استثمارها في تحليل التوجهات المستقبلية مع التغير
 الذي يحدث بسرعة أكبر، ويأتي ذلك إلى حٍد كبير من خالل

 تحليل كميات هائلة من البيانات. وباختصار، تستخدم
 الشركات المعادالت الرياضية التي يديرها الكمبيوتر للنظر

 في األنماط المتكونة في كميات هائلة من البيانات للوصول

س

إلى االستنتاجات أو التخاذ القرارات.
 ويتيح التقارب بين الذكاء االصطناعي والحواسيب القادرة

 على “التعلم المتعمق” والحوسبة السحابية )التي تسمح
 بتجميع مجموعات بيانات واسعة ودمجها وتحليلها(

 طرقًا جديدة للرؤية والفهم والتأثير على السلوك الفردي

س

والتوجهات السياسية واالقتصادية العامة.
البيانات الضخمة

 كانت المنظمات اإلنسانية تميل إلى عدم االستثمار في
 االبتكار أو االكتشافات التي تطورت في إطار قطاعاٍت أخرى؛

 ولكن هذا بدأ يتغير. ولعل كيفية استخدام “البيانات
 الضخمة” توفر مثاالً على ذلك. فقد أطلق الصليب األحمر
 الهولندي على سبيل المثال المبادرة العالمية 510 التي

 تسعى إلى جعل المعونة اإلنسانية أسرع وأكثر فعالية من
 حيث التكلفة باستخدام التعلم اآللي للتنبؤ باألضرار الناجمة
 يقول مارتن فان دير فين،

س

 عن األعاصير والزالزل والفيضانات.
 صاحب مبادرة مشروع الصليب األحمر الهولندي: “استنادًا

 إلى بيانات األضرار التاريخية، فإننا قادرون على التنبؤ بشكل
 متزايد بأثر الكارثة، بعد ساعات من حدوثها. يمكن أن تساعدنا

 هذه البيانات األولية على إعطاء األولوية لعمليات اإلغاثة

س

 الفورية.
 وتساعد أنظمة التعلم اآللي في الوقت نفسه في سد

 نانغبيتو على نهر مونو في توغو، مشغلي الطاقة
 الكهرومائية على التنبؤ بمخاطر الفيضانات وإبالغ هذه

س

 المخاطر إلى المجتمعات المقيمة على مسار مجرى النهر.
 ويقول بابلو سواريز، المدير المساعد للبحوث واالبتكار في

 مركز المناخ التابع للصليب األحمر والهالل األحمر وأحد
 المهندسين المعماريين المشاركين في المخطط: “إن سدود
 الطاقة الكهرومائية تمثل شركاء طبيعيين لهذه المبادرة إذ

س

 أنه من الممكن التنبؤ بتوقيت حدوث الفيضانات ”.

س

المبكر وتوجيهات العمل.
 وتشير البحوث الجديدة التي أجرتها اللجنة الدولية للصليب
 األحمر إلى أنه ينبغي النظر إلى التطبيقات على نطاٍق أوسع

 كأداة لرفع فعالية واستجابة العمليات لتلبية االحتياجات سريعة
 التطور. ولكن كما أشار تقرير اللجنة الدولية للصليب األحمر في

 كانون الثاني/ يناير  2017، إلى اآلفاق اإلنسانية لتطبيقات التراسل،
 فإن المنظمات اإلنسانية ينبغي أن تدرس خطواتها بعناية

 تجمع معظم تطبيقات الرسائل مجموعة واسعة من
 المعلومات حول المستخدمين كإجراء روتيني. لذلك إذا كان

 عاملو المجال اإلنساني يستخدمون تطبيقات المراسلة للوصول
 إلى مجموعات معينة من المحتاجين، ينبغي عليهم في هذه

 الحالة حماية تلك البيانات. كما يمكن أن يؤدي جمع هذه البيانات
 عن غير قصد إلى زيادة المخاطر التي يتعرض لها األفراد أو

الجماعات
 ينبغي أن يكون لدى المنظمات اإلنسانية وفقًا لذلك سياسات

 واضحة وقوية لحماية البيانات تعالج بشكل استباقي مجموعة
 من القضايا المتداخلة، بدءًا من الموافقة المسبقة إلى تدابير
التشفير الفعالة وحقوق الخصوصية، وغيرها من األمور األخرى

 ويمثل هذا أمرًا هامًا للغاية خارج نطاق استخدام تطبيقات
 المراسلة، حيث تستخدم المنظمات اإلنسانية بشكل متزايد

 الوسائل اإللكترونية إلجراء التقييمات الميدانية وتسجيل
 المستفيدين وتحويل األموال إلى المستفيدين من المساعدات.

 بل إن البعض يستخدم البيانات البيومترية مثل البصمات
 اليدوية للتحقق من هوية األشخاص الذين يتلقون المعونة.

 وهذا جزء من السبب الذي دفع اللجنة الدولية مؤخرًا إلى إطالق
 مشروع بحثي مع شركة بريفاسي إنترناشونال لمواصلة

 استكشاف مخاطر البيانات الوصفية التي تولدها المنظمات

س

اإلنسانية.
تحديات جديدة، وأعباء جديدة

 في الحقيقة، يأتي مع كل فرصة جديدة، أو توجه أو ابتكار جديد،
 عدد ال يحصى من المعضالت التقنية واألخالقية التفاعلية.

 وستحتاج حركة الصليب األحمر والهالل األحمر، إلى تحديد هذه
 التوجهات وتحليلها واالستجابة لها - وتخفيف اآلثار اإلنسانية -

س

بسرعة أكبر من أي وقت مضى.
 أشارت آنيا كاسبرسن، من اللجنة الدولية للصليب األحمر ، في
 وقد مقال نشر مؤخرًا على مدونة االتحاد الدولي لالتصاالت، إلى

 أن هذه الخوارزميات قد قامت بتشخيص بعض أشكال السرطان
 بشكل أكثر دقة من خبراء األورام المحنكين

 ونوهت كاسبرسن قائلًة: “في اآلونة األخيرة، أظهرت خوارزمية
 الذكاء االصطناعي التي يطلق عليهااسم                 وعدًا مبشرًا

 للغاية كالعب بوكر”. المشكلة أنه، على األقل حتى الوقت
 الحاضر، ال يزال من الصعب معرفة لماذا اتخذت هذه الخوارزميات

 قرارات معينة وهذا يجعل اإلجراء التصحيحي أو المساءلة
 صعبة للغاية. وإذا ما تم استخدام الذكاء االصطناعي لمنح

 قوة االستهداف الذاتي ألنظمة األسلحة، تغدو هذه األسئلة أكثر

س

خطورة.
 تتابع كاسبرسن في مقالها: “تخيل خوارزمية تحظى بالتعلم

 المتعمق تثبت قدرة أكثر من البشر في تمييز المقاتلين
 من المدنيين. ستؤدي معرفة ذلك إلى إنقاذ أرواح المزيد من

 المدنيين أكثر من صناع القرار اإلنساني”، متسائلة هل لدينا
 االلتزام األخالقي الكافي للسماح لهذه الخوارزمية باتخاذ قرارات
 الحياة والموت؟ أم أن هذا أمر غير مقبول أخالقيًا، مع العلم أن

 الخوارزمية لن تكن قادرة على شرح المنطق الذي أدى إلى أي
 خطأ، مما يجعلنا غير قادرين على معالجة قدرتها على تكرار

 هذا الخطأ؟
 إن فهم الفوائد والمخاطر المحتملة للذكاء االصطناعي أمر

 بالغ األهمية”، كما تقول، كما يبدو أننا “على شفا سباق التسلح
 العالمي في مجال أسلحة الذكاء االصطناعي ... ومن المرجح

 أن تحول األنظمة األسلحة التي تعمل بالذكاء االصطناعي
 الحروب الحديثة تحوياًل كبيرًا كما فعل البارود واألسلحة

س

النووية في يوم ما ”.
 العبون جدد، مجال جديد للعب

 سواًء كانت هذه التغييرات سيئة أم جيدة، فإن التغييرات
 الكبيرة التي تؤثر على العمل اإلنساني ال تأتي جميعها من

 التكنولوجيا الجديدة. إن الجهات الفاعلة اإلنسانية الجديدة
 تغير طريقة مشاركة الناس في االستجابة اإلنسانية، بما في
 ذلك التحالفات اإلبداعية بين الجهات الفاعلة الخاصة والعامة

س

والمجتمعية.
 وتقول راميا غوباالن، منسقة االبتكار في منطقة الشرق

 األوسط وشمال أفريقيا في االتحاد الدولي لجمعيات الصليب
 األحمر والهالل األحمر: “تعمل موجة جديدة من مؤسسات

 التأثير االجتماعي مع المنظمات غير الحكومية على تصميم
 الحلول وجذب أشكال بديلة من التمويل. وغالبًا ما تتبنى

 هذه المشاريع المؤثرة اجتماعيًا أساليب وميول إدارة المشاريع

س

الناشئة ”.
 وبالنسبة إلى الحركة، لطالما كانت التجربة من أعظم األصول

 التي تستند عليها. ولكن يمكن لهذا أن يشكل عائقًا في
 هذا العالم الجديد. وتقول غوباالن: “العديد من المنظمات

 الكبيرة مثل منظمتنا لديها نهج معتمد، ولكننا نعتقد أننا
 سنبقى في هذا المجال ألن الحال كان هكذا على الدوام. إال أن

س

 هذا النهج لم يعد ينطبق اليوم ”.
 وبما أن المنظمات اإلنسانية تواجه ضغوطًا أكبر من

 الجهات المانحة لتطوير نموذجها التشغيلي وتنسيق
 أعمالها بشكل أفضل، بما في ذلك مع المجموعات المحلية

 والقطاعات األخرى، فإن فهم هذه التوجهات سيكون أمرًا

س

حاسمًا.
 يقول بيتر والتون وفيونا تاربي، رئيس ومديرة االستراتيجية

 الدولية والسياسات في الصليب األحمر األسترالي في مقال
 لموقع الصليب األحمر والهالل األحمر على شبكة اإلنترنت

 إن المنظومة البيئية للعمل اإلنساني تصرخ من أجل
 التغيير، ويتطلب هذا تحوالً جذريًا في نمط التفكير ”،

 مضيفان: “ينبغي علينا البدء في اتباع نهج أطول أجاًل وأكثر
 منهجية للتعاون بين المنظمات ومكونات الحركة وإيجاد

تحالفات

س

 أكثر إبداعًا”.
 ومن األمثلة على ذلك المشروع الرائد للصليب األحمر

 األسترالي في فانواتو إلشراك الموردين المحليين في تقديم
 المعونة. وتقوم الفكرة على أن الشراكات بين الموردين

 المحليين والوكاالت اإلنسانية والحكومة يتم تشكيلها
 لزيادة قدرة الشركات المحلية على توفير السلع والخدمات

 من االستجابة السريعة األولى. ومن شأن ذلك أن يحضر اإلغاثة
 بسرعة أكبر لمجتمعات الجزر التي يصعب الوصول إليها، وأن

س

يحفز االقتصاد المحلي أيضًا.
 لن يخلو هذا التغيير مع ذلك من المحاذير، ويكمن التحدي

 الكبير الذي تواجهه الحركة في التكيف مع التغيير مع ضمان
 احترام القيم التي ضمنت سمعتها كمزود موثوق ومحايد

س

لإلغاثة المحايدة على مدى أكثر من 150 عامًا.
 يقول جون سويني، منسق فريق التوقعات واآلفاق في

 االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر: “األمر
 ال يتعلق بالتخلص من تقاليدنا وثقافتنا. بل يتعلق بكيفية
 االستفادة من الفرص ومواجهة التغييرات التي تحدث، وإيجاد

 اإلجراءات الفعالة وتوسيع نطاقها، مما يجعلها تشكل

س

الوضع الطبيعي الجديد ثم تستمر في التحور والتطور.
بقلم: مالكولم لوكارد

مالكولم لوكارد: محرر مجلة الصليب األحمر والهالل األحمر

 وقد وضع سواريز وزمالؤه نظامًا يستخدم خوارزمية معقدة
 لتحليل أنماط هطول األمطار السابقة والتنبؤ بزمن وصول
 السد إلى قدرة االستيعاب الكاملة بعد حدوث فيضاٍن كبير

 على نهر مونو في عام 2010، حين استغرق وصول تمويل
 عمليات اإلغاثة في حاالت الكوارث من مصادر دولية إلى
 الصليب األحمر التوغولي مدة 34 يومًا. ثم أصبح إطالق

 صناديق الوقاية من الكوارث قبل أي فيضان من الفيضانات

س

 يجري على أساس توقعات ذروة تدفق المياه المرجحة.
بياناتي، كرامتي

 تمثل هذه المشاريع مجرد مثالين على الدور الذي يمكن
 للبيانات أن تلعبه في مستقبلنا. وبحلول عام 2018، من

 المتوقع أن يستخدم نحو 3.6 مليار نسمة - أي ما يقرب من

س

نصف سكان العالم - تطبيق مراسلة واحد على األقل.
 وال تعد المنظمات اإلنسانية استثناء على اإلطالق. ومن
 األمثلة على ذلك مبادرة “ماذا اآلن؟”، وهي مبادرة تدعمها

 شراكة بين غوغل والمركز العالمي للتأهب للكوارث التابع
 لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، توفر

 لمستخدمي الهواتف النقالة في جميع أنحاء العالم اإلنذار
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وحدة من أجل اإلنسانية
 بعد قضاء ثمان أعوام في رئاسة أكبر شبكة

 للمتطوعين اإلنسانيين في العالم، يتحدث تاداتيرو
 كونوي عن العمل الهام في تعزيز الجمعيات الوطنية

والعمل التطوعي والعمل اإلنساني المحلي

 يحني تاداتيرو كونوي رأسه وهو يخرج
 من سيارته إلى حرارة الصيف األوزبكي الشديدة في

 الصباح، ويضع يده اليمنى على قلبه في تحية محلية
 متعارف عليها لمجموعة من المتطوعين المبتسمين

س

وموظفي جمعية الهالل األحمر األوزبكي.
 تقدم امرأتان ترتديان قبعتي تيوبيتيكا

 المطرزتين، صواني الخبز المسطح والفواكه المجففة،

س

وفقًا لتقاليد االستقبال التقليدي في آسيا الوسطى.
 قصد كونوي مدينة سمرقند التاريخية،

 جنوب غرب العاصمة األوزبكية طشقند، بصفته رئيسًا
 لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر،

 ليلتقي بأعضاء الفرع المحلي، الذين تتاح لهم بعد
 ذلك الفرصة لطرح األسئلة على الرئيس. تراوحت أسئلة

 المتطوعين من مستقبل التطوع إلى التدريب على
 اإلسعافات األولية والتأهب للكوارث، فيما تساءل أحد

 المتطوعين الشباب عن الدور المستقبلي

س

للشباب في الحركة.
 كان كونوي مباشرًا في رده. وفي معرض انتقاده للنهج
 “القديم” لدى بعض الجمعيات الوطنية في تعاملها مع
 الشباب، يقول إن جميع أعضاء االتحاد الدولي بحاجة إلى

 بذل المزيد من الجهود لتمكين الشباب وتقديمهم

س

ليكونوا في مراكز صنع القرار.
 وأشار كونوي إلى تاريخ المدينة الذي يعود إلى قرون

 طويلة كمركز تجاري وبوتقة انصهار ثقافية على طريق
 الحرير الشهير، وشجع متطوعي سمرقند على مواصلة

س

 ضرب المثل بالقدوة الحسنة.
 وأضاف: “على الرغم من أن العالم منقسم للغاية، فإن

 جمعياتنا الوطنية الـ 190 تتشارك في نفس المبادئ
 السبعة األساسية. آمل أن تتمكنوا من زيادة تعزيز

 فهم هذه المبادئ واالستمرار في تعزيز ثقافة التسامح،
 والالعنف فيما تعملون على بناء القدرة على الصمود من

س

خالل القدوة الحسنة ”.

جزء من شيء أكبر
 تحمس كونوي قبل أن يستقل القطار السريع إلى

 طشقند في وقٍت الحٍق من اليوم، إلى صراحة الشباب
 الموجودين: “أحب كثيرًا االجتماع والعمل مع المتطوعين.
 أشعر في تلك األوقات بأنني جزء من هذه الحركة حقًا. إذا

 كانت لزياراتي أن تكون بمثابة تشجيع وتقدير للخدمات
 التي يقدمها المتطوعون، أعتقد بأن هذه الزيارات

ًس

 تستحق أن نقوم بها حقًا ”. 
 ويمثل كونوي، بصفته رئيسًا لجمعية تضم 190 جمعية

 وطنية، بما فيها الصليب األحمر الياباني الذي يقوده،
 الوجه العام لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر

 والهالل األحمر والدبلوماس اإلنساني األول. وتعد الرحلة
 ذات أهمية خاصة ألنها تمثل أول زيارة يقوم بها رئيس
 االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

 إلى أوزبكستان. قام كونوي منذ عام 2009، عندما انتخب
 رئيسًا في الجمعية العامة التي تعقد كل سنتين، بزيارة

 ما يقرب من 100 بلد في 73 رحلة منفصلة، وقضى ما

س

يقرب من 600 يوم في السفر.
 وتشمل زياراته القطرية عادة اجتماعات مع قيادة البالد
 ومسؤولين رفيعي المستوى. وقال كونوي، بعد يوم

 من المحادثات مع أعضاء الحكومة األوزبكية: “قد ال يكون
 تصنيف بعض الجمعيات الوطنية مرتفعًا للغاية، وقد

 ال تكون لديها فرصة كبيرة للقاء زعيم البالد. وهكذا
 يتمكنون من االستفادة من وجودي كفرصة لتقديم

س

 رسالتهم الخاصة ”.
 ويوضح كونوي أن المحادثات رفيعة المستوى ال تكفي

 أحيانًا ولسوء الحظ، ويقول: “في كثير من األحيان، ال
 تولي الحكومة اهتمامًا بالجمعية الوطنية إال في حاالت

 الكوارث. فالكارثة الكبيرة
 تمثل فرصة للجمعية الوطنية إلظهار نفسها وأهميتها

للحكومة. إنه ليس وضع مثالي، ولكن هذا هو الواقع
 وتتيح الرحالت الخارجية لكونوي فرصة للتعرف على

 عمل الكثير من المتطوعين والموظفين المجهولين،
 باإلضافة إلى ترسيخ رسالته التضامنية. يرى كونوي

 أن القوة الرئيسية لالتحاد الدولي تكمن في القواسم

س

المشتركة.
 وخالل رحلته على متن القطار المتجه إلى طشقند، قال
 كونوي: “إذا تمكنا من توحيد أنفسنا بشكل أفضل من

أجل القضايا المشتركة
 

 فربما نستطيع أن نقدم أنفسنا بقوة أكبر للعالم  
 الخارجي. يمكننا من خالل توحيد قوتنا اإلنسانية أن
 نفعل المزيد. كما أننا بحاجة إلى تحسين قدرة كل

 جمعية وطنية، وإال ال يمكننا، كحركة، أن نؤثر بقوتنا

س

ونتصدى للتحديات ”.
 وتمثل هذه الرحالت أيضًا فرصة للحفاظ على التواصل

 مع القاعدة الشعبية للمنظمة، وفقًا لكونوي، الذي
 كان رئيسًا لجمعية الصليب األحمر الياباني منذ عام
 2005، حيث قال: “عليك أن ترى بأم عينيك وأن تستمع

 بأذنيك لتقييم الواقع على أرض الواقع. كما أن الشعور
 بالتعاطف يعد مهمًا أيضًا. لذلك أحاول، وكسياسة

أساسية، كلما وقعت كارثة كبرى القيام بزيارة إلى

س

 الموقع ”.
 وقد زار كونوي، بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، أول

 منطقة ضربتها كارثة في فترته كرئيس لالتحاد الدولي
 لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر بعد زلزال بلغت

 قوته 7 درجات ضرب جزيرة هايتي في الكاريبي في كانون
 الثاني/ يناير 2010. وبعد بضعة أشهر، شهدت باكستان
 أسوأ فيضاناتها في التاريخ المسجل، حيث تضرر قرابة
 20 مليون نسمة. وتبع ذلك كارثة أخرى، منها زلزال مدمر

 وموجات تسونامي في بلد كونوي في عام 2011، فضاًل عن

س

العديد من الصراعات وأزمات الالجئين.
 وكونوي ذو الـ 78 عامًا، ليس غريبًا على مشاهد الكوارث
 والمعاناة. فقد أمضى أكثر من خمسة عقود مع الحركة

 وشارك خالل تلك الفترة في حوالي 30 بعثة إغاثة في
 جميع أنحاء العالم. ففي أول بعثة له مع فريق طبي

 لجمعية الصليب األحمر الياباني قضى كونوي ثالثة أشهر
 في باكستان الشرقية )أصبحت بنغالديش اليوم( في

س

عام 1970، إثر أعنف إعصار استوائي في سّجله التاريخ.

 يمكننا من خالل

 توحيد قوتنا اإلنسانية

 أن نفعل أكثر من ذلك

 بكثير. كما أننا بحاجة

 إلى تحسين قدرة كل

 جمعية وطنية، وإال ال

 يمكننا، كحركة، أن

 نؤثر بقوتنا ونتصدى

للتحديات

 كان اجتماع رئيس االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل

 األحمر تاداتيرو كونوي مع المتطوعين في جميع رحالته على مر

 السنين دائمًا على رأس أولوياته. يتحدث هنا مع إحدى المتطوعات

 لدى جمعية الهالل األحمر األوزبكي الشباب خالل زيارة إلى البالد في

حزيران/ يونيو 2017

الصليب األحمر والهالل األحمر
الصورة: نك جونز / االتحاد الدولي لجمعيات 

 بصفته رئيس االتحاد الدولي لجمعيات

 الصليب األحمر والهالل األحمر وجمعية

 الصليب األحمر الياباني، يركز كونوي على

 زيارة المتأثرين بالكوارث والنزاعات. هنا،

 يتحدث مع بعض السكان الذين فقدوا

 منازلهم إثر الزلزال والتسونامي الذي تبعه

 في شمال شرق اليابان عام 2011

الصورة: جمعية الصليب األحمر الياباني
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 كونوي الرجل النحيل الطويل القامة، يقول وهو
 جالٌس على مكتبه في طوكيو صبيحة أحد أيام
 منتصف األسبوع: “كانت تلك حالة طوارئ معقدة

 نموذجية، وهناك حاالت مماثلة في أجزاء كثيرة
 من العالم اليوم. لذا ال يزال بإمكاننا االستفادة

 من الدروس التي تعلمناها من تلك الفترة.
 المشاكل هي نفسها اليوم، ولكن المجتمع

 الدولي أصبح أفضل تجهيزًا وتنظيمًا، على
 الرغم من أن االستثمار في االستعداد والتحضير

س

 للكوارث ال يزال غير كاف ”.
 ”شريان حياة“ اإلنسانية

 يعتبر كونوي أن زيارة المتطوعين - الذين
 يصفهم بأنهم “شريان الحياة” للشبكة

 اإلنسانية – هي أبرز معالم عمله؛ وبالنسبة
 له، كان تعزيز العمل التطوعي أحد األولويات

 خالل فترة واليته. ومن المتوقع أن يتم اعتماد
 ميثاق للمتطوعين خالل انعقاد الجمعية العامة

 المقبلة؛ يهدف الميثاق إلى تقدير المتطوعين
 وحمايتهم وتشجيعهم فيما يوضح حقوقهم

س

ومسؤولياتهم.
 وتتطلب الشبكات التطوعية القوية جمعيات

 وطنية قوية أيضًا. ولكن ينبغي على االتحاد
 الدولي أن يعترف بوجود نقاط ضعف داخل

 شبكته وإيجاد الحلول لنقاط الضعف هذه. من
 أحد نقاط الضعف هو أن العديد من الجمعيات

 الوطنية ال تزال تعتمد إلى حٍد كبير على مصدر
 ضيٍق للدخل، وغالبًا ما يكون التمويل مقدمًا من

عدد محدود من الجمعيات الوطنية الشقيقة
 وفي حين أن الكارثة الكبرى قد تدفع وسائل

 اإلعالم لتسليط الضوء عليها وتحظى بتدفق
 التبرعات إلى الجمعية الوطنية، يقول كونوي

 أنه بمجرد أن يتحول اهتمام العالم، تحتاج
 الجمعيات الوطنية إلى إيجاد طرق مبتكرة

 للحصول على التمويل من أجل جهود اإلنعاش
 طويلة األجل وأيضًا من أجل برامج الرعاية

 االجتماعية والطبية الضرورية ولو كانت أقل

س

ظهورًا.
 وإذ يشير كونوي إلى عملية اإلغاثة واسعة

 النطاق خالل المجاعة اإلثيوبية في الثمانينات،
 يشرح كيف عمل االتحاد الدولي لجمعيات
 الصليب األحمر والهالل األحمر والجمعيات

 الوطنية معًا لمعالجة بعض األسباب الجذرية

س

للمجاعات واسعة النطاق.
 يقول كونوي: “أحب هذا النوع من النهج متعدد
 األوجه الذي تشارك فيه عّدة جهات فاعلة. يدعي

 البعض أن األمر ليس عمل الصليب األحمر
 والهالل األحمر، وأنه طموحًا للغاية. وقد يكون

 ذلك صحيحًا، ولكن من غير اتباع أنهج متعددة
 التخصصات لحل هذا النوع من المشاكل، لن

س

يتحسن شيء على اإلطالق.
 ويمثل تحالف المليار من أجل القدرة على

 الصمود - الذي يجمع الناس والشركات
 والمجتمعات والمنظمات والحكومة معًا للحد
 من المخاطر وتحسين الصحة والسالمة – مثاالً

 على التعاون بين القطاعات المتعددة الذي

س

دعمه كونوي بحماس.

قضية قريبة من قلبه
 لم يكن لدى كونوي، الذي ولد في واحدة من أبرز

 أسر الساموراي في اليابان، بعيدًا عن المشهد
 السياسي المستقطب سياسيًا في البالد،
 اهتمام كبير بالعمل في السياسة، مع أنه

 تقليد عائلي )كان شقيقه األكبر وجده رئيسا
 للوزراء(. فتابع السفر والتعليم خارج اليابان

 وفي نهاية المطاف درس في البيئة األكاديمية
 الحيوية في “لندن سكول أوف إيكونوميكس”

س

 في المملكة المتحدة في أوائل الستينيات.
 يقول كونوي: “تعلمت كيف أحلل المواقف من

 زوايا مختلفة. وكان هذا مفيدًا جدًا، وال سيما في
 ما يتعلق بالحالة في اليابان آنذاك، والتي كانت

 تتميز باالنقسام الشديد. ثم بدأت باالهتمام
 بكيفية أن يكون المرء محايدًا أو عادالً وكيف

س

 يمكن أن يسود الحس السليم.
 ويعد كونوي، مثل العديد من اليابانيين، حاسمًا

 للغاية في معارضته لألسلحة النووية، وهو
 موقف تعزز بعد محادثات مع بعض الهيباكوشا
 أو الناجين من قصف هيروشيما وناغازاكي الذري

س

في آب / أغسطس 1945.
 يقول كونوي: “بصفتي يابانيًا، ال بد أن يكون لي

 موقف خاص من هذه القضية”. وأضاف: “إنه من
 الجنون أن يوجد 15 الف رأس نووي في العالم

 يمكن أن تقتل البشرية عدة مرات. وإذا كان
 القادة ملتزمين بالقانون اإلنساني الدولي فقد

س

يوجد فرصة لحل القضايا بطرق أفضل.
 ولفت إلى أّن االتحاد الدولي اعتمد في عام

 2009 قرارًا يحث الدول على مواصلة جهودها
 “للتخلص من األسلحة النووية بعزيمٍة وإلحاح”.
 وقد أعرب كونوي في مؤتمر عقد في ناغازاكي
 في بداية هذا العام عن أسفه لعدم المشاركة

 الكاملة للدول في المناقشات حول هذه
 المسألة والفشل في منع انتشار األسلحة

 النووية. ولكنه رحب باعتماد 122 دولة لمعاهدة

 حظر األسلحة النووية في مؤتمر لألمم المتحدة
 عقد مؤخرًا في نيويورك. وقد أشاد بهذه

 الخطوة كخطوة هامة لألمام في الكفاح ضد
 األسلحة النووية بالرغم من أنه مازال هناك

 الكثير من العمل في المستقبل، حيث قالت
 عدة دول رئيسية مسلحة نوويًا إنها ال تعتزم

س

المشاركة في المعاهدة.
 يتوقف كونوي اليوم خالل األسابيع األخيرة من

 ورئاسته لبضع دقائق من أجل التفكير في
 سؤال حول نقاط قوته كقائد ويقول: “قلت منذ

 البداية عندما ترشحت )لمنصب الرئيس( إنني
 قد أكون مستمعًا جيدًا. ويقول أخيرًا: “في عصر

 العولمة هذا، ينبغي على القادة االستماع إلى
 آراء اآلخرين ومحاولة إيجاد أرضية مشتركة أينما

س

 وجدت ”.

بقلم: نك جونز
 نك جونز صحفي ومحرر مقيم في طوكيو

 بصفته رئيس االتحاد الدولي

 لجمعيات الصليب األحمر والهالل

 األحمر وجمعية الصليب األحمر

 الياباني، يركز كونوي على زيارة

 المتأثرين بالكوارث والنزاعات.

 هنا، يتحدث مع بعض السكان

 الذين فقدوا منازلهم إثر الزلزال

 والتسونامي الذي تبعه في شمال

 .شرق اليابان عام 2011

الصورة: جمعية الصليب األحمر الياباني 

 إنه من الجنون أن

 يوجد 15 الف رأس نووي

 في العالم يمكن أن

 تقتل البشرية عدة

 مرات. وإذا كان القادة

 ملتزمين بالقانون

 اإلنساني الدولي فقد

 يوجد فرصة لحل

القضايا بطرق أفضل
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منشورات

المحتويات

على شبكة اإلنترنت

شال
ب األحمر لجزر مار

صلي
صورة: ال

ال

 سباق مع الزمن
والموج

 أن تصبح الدولة الجزرية موطنًا للجمعية
الوطنية الـ 191

 تسابق جمهورية جزر مارشال الزمن، شأنها في ذلك
 شأن العديد من دول جزر المحيط الهادئ. مع ارتفاع

 مستويات سطح البحر وتضرر السكان من تتابع موجاٍت
 من الجفاف والعواصف المدارية الشديدة، تواجه البالد

 تهديدات وجودية قد تبدو أمورًا تجريدية للعديد من

س

الدول األخرى.
 وليس من الغريب أن يكون هناك إحساس بالحاجة

 الملحة وراء جهود البلد إلنهاء عملية االعتراف بالجمعية
 الوطنية من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر

 والقبول في االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
 والهالل األحمر. ويقول األمين العام جاك نيدنثال:

 “سنكون في الصدارة في ما يتعلق ببعض المشاكل
 المروعة في المستقبل القريب، وليس أمامنا وقت

 لنضيعه
 ومع أن الصليب األحمر لجزر مارشال كان يمارس نشاطه

 منذ عدة سنوات، وتلقى التمويل وفرص التدريب
 والدعم التقني من االتحاد الدولي لجمعيات الصليب

 األحمر والهالل األحمر، إال أن االعتراف الرسمي من قبل
 الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر سيساعد
 على توسيع نطاق عمله ال سيما خالل الكوارث وإعطائه

 صوتًا مسموعًا في القضايا الحيوية في المحافل

س

الدولية، على حد قول نيدنثال.
 ويضيف نيدنثال قائالً: “بالنسبة لي، سيكون االعتراف

 جزءًا هامًا بالفعل مما نحاول تحقيقه كبلد، وليس

س

 فقط كجمعية من جمعيات الصليب األحمر ”.
 ويزيد تعقيد مشاكل البالد ذلك اإلرث من التجارب

 النووية التي أجرتها الواليات المتحدة في األربعينيات

 بلغت نسبة البطالة

 لدينا 40 في المائة. هناك

 الكثير من الشباب الذين

 يريدون أن يفعلوا شيئًا

 لبلدهم ولكن ليس

 لديهم منصة للقيام

س

بذلك.

 رأيت مدينتي تحتضر: أصوات من
 الجبهات األمامية للصراع الحضري

في العراق وسوريا واليمن
اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2017

 تعد الحروب الحضرية في العراق وسوريا واليمن من

 أكثر الصراعات فتكًا في عصرنا هذا. يستكشف هذا

 التقرير بشكل واضح، من خالل القصص المباشرة

 لسكان مدن مثل حلب في سوريا والموصل في

 العراق وتعز في اليمن، عواقب هذه الصراعات

 على المجتمعات والمدن والبلدان بأكملها. ويقدم

 التقرير أيضًا توصيات عاجلة بشأن الخطوات الفورية

 والطويلة األجل التي يمكن للقوات العسكرية

 والجماعات المسلحة والحكومات وغيرها أن

 تتخذها للمساعدة على تخفيف المعاناة اإلنسانية

س

ومنعها.

 متوفر باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية

س

والبرتغالية والروسية واإلسبانية.

 أزمة الالجئين / المهاجرين في أوروبا:
سيناريوهات

 االتحاد الدولي / ACAPS مشروع تقييم القدرات
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، 2017

 عقب اتفاق آذار/ مارس 2016 بين االتحاد األوروبي

 وتركيا، الذي ينظم مستوى الهجرة إلى أوروبا من

 تركيا، أصبح الطريق المتوسطي الرئيسي إلى

 إيطاليا هو قناة الهجرة األكثر شعبية إلى أوروبا.

 وتصف هذه الوثيقة عملية وضع نماذج يتصور

 فيها الخبراء المشاركون كيفية تقديم المساعدة

 إلى المهاجرين ويناقشون مختلف السيناريوهات

 المحتملة الهامة بالنسبة للخطوات المقبلة في

س

االستجابة اإلنسانية.

س

متوفر باللغة اإلنجليزية.

 الذكرى األربعون للبروتوكولين
 اإلضافيين لعام 1977 التفاقيات

جنيف لعام 1949
اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2017

 يصف هذا التقرير األثر الذي أحدثته البروتوكوالت

 اإلضافية على قواعد السلوك وكيف شكلت هذه

 القواعد ممارسات أطراف النزاع، ولماذا بقيت هذه

 المسائل مهمة بعد مرور 40 سنة على اعتمادها

س

في 8 حزيران / يونيو 1977.

س

متوفر باللغة اإلنجليزية.

 تقييم األثر االجتماعي واالقتصادي
 لفيروس زيكا في أمريكا الالتينية

 ومنطقة البحر الكاريبي، تركيز على
البرازيل وكولومبيا وسورينام

 االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل

األحمر –برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2017

 يشكل هذا التقرير مساهمة في الجهود الجارية

 التي تبذلها الحكومات في أمريكا الالتينية

 ومنطقة البحر الكاريبي لتصميم استجابات وطنية

 لفيروس زيكا. وقد أعد التقرير فريق مشترك

 من الخبراء برئاسة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 بالشراكة مع االتحاد الدولي لجمعيات الصليب

 األحمر والهالل األحمر بالتعاون مع معهد برشلونة

س

للصحة العالمية وجامعة جونز هوبكنز.

س

متوفر باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية.

 الحصول على البيانات وتحليلها
 لدعم القرارات القائمة على األدلة:

دليل للعمل اإلنساني
اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2017

 يعد جمع البيانات وتحليلها - لدراسة آثار األزمات

 وتنفيذ أنشطة االستجابة - عنصرًا أساسيًا من

 عناصر العمل اإلنساني. و يساعد هذا في ضمان

 مالءمة وفعالية هذا العمل ويتيح المساءلة. يمثل

 هذا الكتاب دلياًل تقنيًا للموظفين الميدانيين

 الذين، على الرغم من عدم تخصصهم في هذا

 المجال، يحتاجون إلى جمع وتحليل البيانات

س

المتعلقة بالتقييمات وعمليات الرصد والتقييم.

س

متوفر باللغة اإلنجليزية.

 تعليق على اتفاقية جنيف األولى )1(
 لتحسين حال الجرحى والمرضى في

 القوات المسلحة في الميدان: جزء
 من التعليقات على اتفاقيات جنيف

لعام 1949
اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2017

 تطور تطبيق وتفسير اتفاقيات جنيف األربع لعام

 1949 وبروتوكوليها اإلضافيين لعام 1977 تطورًا

 كبيرًا في السنوات الستين الماضية منذ أن نشرت

 اللجنة الدولية للصليب األحمر ألول مرة تعليقاتها

 على هذه المعاهدات اإلنسانية الهامة. ويأخذ هذا

 التعليق الذي يضطلع بكل مادة على حدة باالعتبار

 التطورات في القانون والممارسة لتقديم أحدث

التفسيرات لالتفاقية

متوفر باللغة اإلنجليزية

 كتيب حماية البيانات في العمل
اإلنساني

اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2017

 يستهدف هذا الدليل، الذي تم نشره كجزء من

 مشروع مركز خصوصية بروكسل ومشروع حماية

 البيانات في العمل اإلنساني التابع للجنة الدولية

 للصليب األحمر، موظفي المنظمات اإلنسانية

 المشاركين في معالجة البيانات الشخصية كجزء

 من العمليات اإلنسانية، وخاصة أولئك المسؤولين

 عن تقديم المشورة بشأن معايير حماية البيانات

وتطبيقها

متوفر باللغة اإلنجليزية

 جاك نيدنثال، األمين العام لجمعية

الصليب األحمر في جزر مارشال

 والخمسينيات في بيكيني أتول. وقد نزح الناس
 من هناك وال يزالون غير قادرين على العودة، بسبب

س

السمية الناتجة عن مستوى اإلشعاع في التربة.
 وتتألف جزر مارشال النائية من 29 جزيرة مرجانية و

 1156 جزيرة يقطن فيها أكثر من 50 ألف نسمة، يقيم
 معظمهم في العاصمة ماجورو. ولكن الكثيرين
 ما زالوا يقطنون الجزر الخارجية البعيدة، مما يضع

 الكثير من المشاكل اللوجستية في طريق الحكومة
 والصليب األحمر أيضًا. ويثير هذا األمر قلقًا خاصًا خالل

 فترات الجفاف العديدة التي تشهدها جزر مارشال،
 الوضع الذي جعل جزر المارشال تحت حالة طوارئ منذ

س

تشرين الثاني / نوفمبر 2016.
 ويقول نيدنثال إن الصليب األحمر يود أن يساعد

 الحكومة أيضًا في معالجة المشاكل الصحية العديدة
 في البالد بما فيها مرض السكري والتهاب الكبد

 الوبائي والنكاف والنقرس باإلضافة إلى األمراض
 التي ينقلها البعوض, مثل: حمى الضنك وفيروس
 شيكونغونيا وفيروس زيكا. كما وتواجه البالد أيضًا

 العديد من القضايا االجتماعية الصعبة، بما في ذلك
 ارتفاع معدالت البطالة وانتحار الشباب وحمل المراهقات

س

والعنف المنزلي وإساءة معاملة األطفال.
 ويوضح نيدنثال قائالً: “ إّن نسبة البطالة لدينا بلغت

 40 في المائة”، مضيفًا أن األولوية في جدول أعماله هي
 لمهمة بناء الشبكة الوطنية التي تضم أكثر من

 300 متطوع. وقال: “إّن هناك الكثير من الشباب الذين
 يريدون أن يفعلوا شيئًا لبلدهم ولكن ليس لديهم
 منصة للقيام بذلك”. ويخطط نيدنثال مع ألكسندر

 بينانو، رئيس الجمعية الوطنية المنتخب حديثًا، إلنشاء
 نظام للتبرع بالدم غير مأجور وزيادة أعداد المتدربين

س

على اإلسعافات األولية.
 ويقول بينانو: “قمنا بتدريب أكثر من 100 متطوع على

 اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئوي من بينهم
 أشخاص في جزيرتين من الجزر الخارجية”. ويضيف:

 “هدفي هو أن نحاول تأمين وجود مستجيبي الصليب
 األحمر المتدربين في كل جزيرة خارجية

 وقد قام بينانو، الذي يعمل كطبيب العائلة في جزيرة
 ماجورو، بتشكيل لجنة تطوعية في عام 2011 تكونت من
 أفراد من القطاعين الخاص والحكومي، تشمل محامين

 عملوا على وضع دستور ولوائح داخلية. وبعد ذلك
 بعامين، وبعد مناقشة عدة مسودات، وافقت اللجنة

 النظامية المشتركة للحركة على الوثائق، وفي 26
 تشرين الثاني / نوفمبر 2013، أُقر قانون جمعية الصليب

س

األحمر لجزر مارشال.
 عقدت الجمعية الوطنية في حزيران/ يونيو  2017

 اجتماعها العام االفتتاحي، حين انتخبت أول مجلس
 إلدارتها، وصدقت على الدستور والنظام الداخلي،

 وانضم إليها العديد من األعضاء الجدد، ومن ضمنهم
 هيلدا هاين، رئيسة البالد، وأمنثا ماثيو، وزيرة الشؤون

س

الداخلية.
 ويقول بينانو: “ال يزال يتعين علينا تحقيق الشروط

 العشرة لالعتراف وإقرار بعثة تقييم مشتركة. أما األهم
 من ذلك، فعلينا أن نصبح قادرين على االستمرارية

 وتطوير قاعدة للمتطوعين في الجزر الخارجية حتى
 نتمكن من االستجابة والعمل مع شركائنا “لقد كانت
 األشهر القليلة الماضية مثيرة حقًا. يعني هذا المكان

 الكثير بالنسبة لي، إنه المكان الذي سأموت وأدفن فيه،

س

 لذلك أريد أن أترك إرثا ألبنائي وأحفادي ”.

بقلم: كورين أمبلر
 كورين أمبلر مندوبة اتصاالت لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل

 األحمر في سوفا في فيجي

لعبة الحياة: قصة شريف
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ، 2017

 فر شريف البالغ من العمر 15 عامًا من أفغانستان بعد أن قتلت أسرته بأكملها. تعرض شريف إلطالق النار وأودع السجن خالل رحلته التي

 استغرقت شهرًا ونصف الشهر عبر إيران وتركيا، وتمكن في النهاية من الوصول إلى أوروبا حيث كان يأمل بمستقبل جديد. ويعيش شريف

 اليوم بعد تسعة أشهر منسيًا في أحد المخيمات في جزيرة في اليونان. ويأمل االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر أن يساعد

 هذا الفيديو في تسليط الضوء على األشخاص الذين يقفون وراء اإلحصاءات، من أجل مشاركة قصص وتجارب أولئك الذين يمثلون أكثر من

 التصنيف الذي يطلق عليهم ؛ “مهاجرون” أو “الجئون”. تعاون االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر والفنان الكوميدي كاري

س

فرانزمان المقيم في لندن من أجل إنتاج هذا الفيلم القصير.

س

متوفر باللغة اإلنجليزية.

 الحياة بعد فقدان أحد األطراف
اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2017

 فقد علي ساقه وذراعه خالل الصراع المسلح اللبناني، في حين فقد قاسم ساقيه. ولكن إرادتهما في الحياة كانت، كما يكشف هذا الفيديو

 القصير، أقوى من تجربتهم المروعة. وبمساعدة برنامج إعادة تأهيل األطراف التابع للجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، تلقى علي

 وقاسم أطرافًا صناعية ساعدتهما على تحقيق أحالمهما. يحمل علي اليوم درجة الدكتوراه في القانون اإلنساني الدولي و أصبح قاسم كاتبًا

س

شهيرًا.

رأيت مدينتي تحتضر
أصوات من الجبهات األمامية للصراع الحضري في العراق وسوريا واليمن

للحصول على مطبوعات اللجنة الدولية للصليب األحمر،  يرجى مراسلتنا على العنوان التالي:

للحصول على مطبوعات االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر،  يرجى مراسلتنا على العنوان التالي:

avenue de la Paix, CH-1202 Geneva19, Switzerland. www.icrc.org
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