ن�رشة �إخبارية

اللجنة الدولية للصليب األحمر ،البعثة اإلقليمية لدول مجلس التعاون اخلليجي ،أبريل /نيسان 2013

االفتتاحية
تتيح لنا هذه الطبعة اجلديدة من «نشرتنا
اإلخبارية» الفرصة للتفكير مجددا في تطور
الوضع العام في املنطقة ،وفي استجابتنا
اإلنسانية لدى محاولتنا تلبية احتياجات
املتضررين من آثار النزاعات املسلحة
والعنف الداخلي ،وكذلك في ترويج االحترام
لقواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنساني.
ويشهد عام  2013حلول الذكرى السنوية املائة
واخلمسني لتأسيس اللجنة الدولية للصليب
األحمر من قبل املواطن السويسري هنري دونان،
والتي أفضت فيما بعد إلى انبثاق احلركة الدولية
للصليب األحمر والهالل األحمر» ،وهي أكبر
شبكة إنسانية عاملية تتمثل مهمتها في منع
وتخفيف املعاناة البشرية بكافة أشكالها ،دون
متييز ،وفي حماية األرواح والصحة ،وضمان احترام
كرامة اإلنسان.
إذا ما رجعنا بذاكرتنا إلى السنوات املاضية ،يتبني
لنا أن عام  2012قد شهد مضاعفة للجهود
في املنطقة ،جنبا إلى جنب مع اجلمعيات
الوطنية للهالل األحمر ،وذلك من أجل تخفيف
معاناة ضحايا النزاعات اجلارية وغيرها من
حاالت العنف .وبسبب كثافة حدة املواجهات
في سوريا ،والتبعات اإلنسانية داخل بلد مزقته
احلرب أكثر من أي وقت مضى بل وامتدت إلى

البلدان اجملاورة ،ومع وجود مئات اآلالف من
النازحني والالجئني ،فقد بقيت احلركة الدولية
للصليب األحمر والهالل األحمر منشغلة جدا.
وقد أبدت اجلمعيات الوطنية في دول مجلس
التعاون اخلليجي ،وحكوماتها ،وشعوبها على
وجه العموم تضامنا ملحوظا مع الضحايا ،وذلك
من خالل إرسال املساعدات اإلغاثية والطبية ،أو
مساندة األعمال اإلنسانية بصفة عامة .وتابعت
اللجنة الدولية نهجها غير املتحيز واملستقل
واحملايد من خالل حوارها مع كافة األطراف
داعية إياهم الحترام القانون الدولي اإلنساني.
وتبقى مسألة حماية الطواقم الطبية واخلدمات
الصحية أثناء النزاعات املسلحة والعنف مدعاة
للقلق .ومن هنا جاء املشروع العاملي»الرعاية
الصحية في خطر» الذي يهدف إلى التوعية
بشأن جميع أنواع األعمال التي حتول دون توفير
اخلدمات الصحية الفعالة ذات الصلة ،مبا في
ذلك الهجمات على العاملني في اجملال الطبي
أو املنشآت الطبية ،ورفض عالج اجلرحى األعداء،
وإنكار مبدأ احلياد فيما يتعلق باملساعدات
الطبية ،ألخ.
وفي دول مجلس التعاون اخلليجي ،بقيت بعثتنا
على أهبة االستعداد للعمل في حالة حدوث
نزاعات أو أعمال عنف قد تنشأ عنها احتياجات

إنسانية .ففي مملكة البحرين ،وعقب توقيع
مذكرة تفاهم في نهاية عام  ،2011قامت
اللجنة الدولية بزيارات متكررة ملراكز االحتجاز
في البالد وذلك من أجل تقييم ظروف احتجاز
أولئك املوقوفني على خلفية االضطربات اجلارية،
ورصد املعاملة التي يلقونها .وجرت مناقشات
مباشرة مع السلطات احلاجزة ملعاجلة القضايا
مثار االهتمام وتقدمي تقارير سرية وفق النهج
املتبع لدى اللجنة الدولية في مثل هذه احلاالت.
اسمحوا لي أن أعرب مرة أخرى عن أملنا الكبير
أنه عندما يتعذر جتنب أو منع النزاعات والعنف،
فإن حاملي األسلحة ،مهما كانت دوافعهم،
سيلتزمون على األقل بالقواعد واملبادئ
اإلنسانية ،مما سيقلل من التدمير واملعاناة التي
ال داعي لها ويسمح بوصول املساعدات بأمان
جلميع احملتاجني.

جيرار بيترينييه
رئيس البعثة اإلقليمية للجنة الدولية للصليب
األحمر لدول مجلس التعاون اخلليجي

�أوال -العمل الوقائي
أُسست اللجنة الدولية للصليب األحمر
منذ قرابة قرن ونصف للحفاظ على قدر من
اإلنسانية في خضم احلروب.

الدولية لنشر مجموعة كاملة من املبادئ
اإلنسانية ملنع  -أو على األقل للح ّد من  -جتاوزات
احلروب األكثر ضررا.

ُصمم العمل الوقائي للجنة الدولية الحتواء
وقد ُ
اآلثار السلبية للصراعات وللح ّد منها إلى أدنى
درجة ممكنة .ويسعى العمل الوقائي للجنة

وفي هذا الصدد ،تخاطب برامج العمل الوقائي
التابعة للجنة الدولية على وجه اخلصوص
األشخاص والفئات التي ميكنها أن تقرر مصير

ضحايا النزاعات املسلحة أو أولئك الذين ميكنهم
يسهلوا عمل اللجنة الدولية،
أن يعرقلوا أو
ّ
وجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر،
وغيرها من املنظمات اإلنسانية  .و من بني هذه
الفئات القوات املسلحة ،والشرطة ،وُصنّاع
القرار السياسي ،وقادة الرأي ،على الصعيدين
احمللي والدولي.

 .1القوات امل�سلحة وال�رشطة
تسعى اللجنة الدولية إلى تقدمي الدعم إلى
السلطات العسكرية لدى سعيها لنشر قواعد
ومبادئ القانون القانون الدولي اإلنساني وقانون
حقوق اإلنسان على أوسع نطاق ممكن بني صفوف
قواتها املسلحة وقوات الشرطة في بلدها .و
تقدم أيضا الدعم لهذه السلطات ملساعدتها
في إدراج أحكام هذا القانون في املناهج
التعليمية وبرامج التدريب العسكري.
�أ .البحرين
نظمت البعثة اإلقليمية للجنة الدولية
ّ
بالتنسيق مع قوة دفاع البحرين دورة تدريبية
حول القانون الدولي اإلنساني حلوالي  50ضابطا
ميثلون قوة دفاع البحرين ،وقوات الشرطة ،واحلرس
الوطني وذلك في املنامة في الفترة بني 14-11
يونيو .2012
وقد حضر مدير العمليات املشتركة في قوة دفاع
البحرين افتتاح وختام الدورة .وركّز في كلمته
التي ألقاها في كل من االفتتاح واخلتام على
أهمية التدريب على القانون الدولي اإلنساني،
وحث ضباط الشرطة واحلرس الوطني على
ّ
خاصة ملنسوبيهم .وتوجه بالشكر
تنظيم دورات ّ
للجنة الدولية للدعم الذي تقدمه في هذا اجملال.
عمان
بُ .
نظمت البعثة اإلقليمية للجنة الدولية بنا ًء
ّ
على طلب من السلطات العسكرية اخملتصة
في عُ مان دورة تدريبية ملدة ثالثة أيام لنخبة من
الضباط في القوات املسلحة لسلطنة عُ مان
وذلك في ديسمبر عام  .2012وكان الهدف
من التدريب هو تعزيز املعرفة بقانون النزاعات
املسلّحة في األوساط العسكرية.

 .2و�سائل الإعالم

حترص اللجنة الدولية على احلفاظ على عالقاتها
مع وسائل اإلعالم في منطقة اخلليج وتطويرها
وذلك بغية ضمان التغطية املناسبة للقضايا
الهامة ،مع قيامها أيضا بتوفير
اإلنسانية
ّ
التدريب املناسب ملوظفي وسائل اإلعالم من أجل

إلى جانب ذلك ،نُظمت دورة ملدة يوم واحد حول
القواعد األساسية لقانون النزاعات املسلحة
ألكثر من  10من كبار الضباط .وقد ركّزت
الدورة التدريبية على نوع التدريب الذي ميكن أن
تقدمه اللجنة الدولية في مجال نشر القانون
الدولي اإلنساني للقوات املسلحة بالتعاون
مع السلطات العسكرية اخملتصة في سلطنة
عُ مان.
ج .اململكة العربية ال�سعودية
شاركت اللجنة الدولية بدعوة من جامعة نايف
العربية للعلوم األمنية في املؤمتر العلمي األول
جلمعيات الهالل األحمر الذي عُ قد في اجلامعة
في الفترة بني  11-09يناير  .2012وقد نُظم
املؤمتر باالشتراك مع املنظمة الدولية للدفاع
املدني واملنظمة العربية للهالل األحمر والصليب
األحمر.

تعريفهم بالقواعد األساسية للقانون الدولي
اإلنساني ،والشروع في حوار حول أفضل السبل
الكفيلة بضمان التنفيذ السليم للقانون
الدولي اإلنساني.

تضمنت اجللسة االفتتاحية كلمات لكل من
نائب األمني العام للمنظمة الدولية للدفاع
املدني ،السيد «فالدميير كوفشينوف» ،ورئيس
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الدكتور
عبد العزيز بن صقر الغامدي ،واألمني العام
للمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب
األحمر ،السيد عبد اهلل الهزاع .وقد ضم
اجلمهور ممثلي الهالل األحمر في اململكة العربية
السعودية ،واألردن ،والسودان ،واليمن ،والبحرين
وممثلي هيئات الدفاع املدني العربية ،ووزارات
الداخلية والشؤون االجتماعية والبلدية.
صمم املؤمتر ليكون أداة لتبادل اخلبرات،
وقد ُ
واألفكار اجلديدة ،وتعزيز السالم واألمن على
الصعيدين احمللي والدولي .وقد ركّزت جلسات
املؤمتر الذي عقد على مدى ثالثة أيام على دور
املنظمات املدنية في التنمية االجتماعية
واالقتصادية واملشاريع التطوعية ،وحماية
البيئة ،وإدارة األزمات ،واإلطار القانوني لألنشطة
اإلنسانية للمجتمع املدني ،واالحتياجات
التدريبية للشباب.

وفي هذا الصدد ،شارك ثالثة صحفيني من
منطقة اخلليج (اإلمارات العربية املتحدة،
والكويت ،وقطر) في ورشة عمل إقليمية
للصحفيني عُ قدت في بيروت في مطلع عام
.2012

عمان
�أُ .
انطالقا من سعيها إلى التوعية بالقواعد
األساسية للقانون الدولي اإلنساني في األوساط
األكادميية ،نظمت البعثة اإلقليمية للجنة
الدولية ورشة عمل تدريبية لطالب القانون
الدولي اإلنساني من وسائل اإلعالم والصحافة
في جامعة السلطان قابوس في مسقط في
 14-13نوفمبر .2012
وجاء عقد الدورة بنا ًء على طلب من رئيس قسم
اإلعالم في اجلامعة ،الدكتور عبيد الشقصي.
وقد استند الطلب على اآلراء االيجابية التي أدلى
بها الطالب الذين حضروا الدورة التي عقدت
في العام املاضي .حضر هذه الدورة أكثر من
 35طالبا باإلضافة إلى عدد من أعضاء هيئة
التدريس.
وقد حضر عميد كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،الدكتور عبد اهلل الكندي ،افتتاح
واختتام الدورة التدريبية .وشدد في كلمته على
أهمية مثل هذا التدريب ألنه يساعد الطلبة
في توسيع آفاق معارفهم العامة فضال عن
تعريفهم بشكل خاص بالقواعد األساسية
للقانون الدولي اإلنساني ودور اللجنة الدولية في
حاالت النزاعات املسلّحة و حاالت العنف األخرى.
وقد متيزت الدورة التدريبية مبجملها باملناقشات
املبنية على احلوار املفتوح والصريح.

العاملة في اجملال اإلنساني خلدمة الضحايا الذين
يتعني علينا “أن نضعهم نصب أعيننا” .و ذكر
أيضا أن القانون الدولي اإلنساني يجب أن يُدعم
من قبل األمم املتحدة وغيرها من احملافل ذات
النفوذ مبا في ذلك وسائل اإلعالم.
وقد شارك نحو  15صحفيا في التدريب الذي
عُ قد في مقر جمعية الهالل األحمر القطري.
ومثّل املشاركون مختلف وسائل اإلعالم احمللية
التابعة لوكالة األنباء القطرية.
وشمل البرنامج محاضرات حول أنشطة جمعية
الهالل األحمر القطري ،وأنشطة اللجنة الدولية
للصليب األحمر ،ومقدمة حول القانون الدولي
اإلنساني ،والقانون الدولي اإلنساني ووسائل
اإلعالم ،وحاالت النزاع ،وآليات تطبيق القانون
الدولي اإلنساني ،وحماية الصحفيني في حاالت
النزاع.

وفي كلمته االفتتاحية ،أكّد املدير التنفيذي
جلمعية الهالل األحمر القطري ،السيد صالح
املهندي ،على الدور الذي تضطلع به اجلمعية
الوطنية في نشر القانون الدولي اإلنساني
إضافة إلى تقدمي املساعدة ألولئك الذين هم في
ماسة في أنحاء مختلفة من العالم.
حاجة ّ
وقد ألقى السيد غوردان رايان ،املدير املساعد
ومدير مكتب منع األزمات والتعافي منها
التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي في نيويورك،
محاضرة تعريفية أيضا .وش ّدد على ضرورة وجود
شراكة مع اجلمعيات الوطنية وغيرها من اجلهات

وبنا ًء على طلبها ،أُجرى العديد من املقابالت
اإلعالمية ،مبا في ذلك قناة اجلزيرة ،لالستفاضة
حول هذا املوضوع الهام مما يعكس اهتمام
وسائل اإلعالم بهذا املوضوع أيضا.

ب .3.في إطار اتفاقية التعاون بني اللجنة
الدولية للصليب األحمر وقناة اجلزيرة الفضائية
في قطر ،نظمت القناة بالتعاون مع اللجنة
الدولية دورة تدريبية حول حماية الصحفيني
العاملني في مناطق األزمات وذلك في الفترة
 19-18مارس/آذار .2012
ب .2.مبوجب دعوة من اللجنة الوطنية حلقوق
اإلنسان في قطر ،شاركت اللجنة الدولية
للصليب األحمر في مؤمتر دولي حول حماية
الصحفيني في احلاالت اخلطرة والذي عُ قد في
الدوحة في الفترة بني  23 - 22يناير .2012

ب .قطر
ب .1.عُ قدت دورة تدريبية ملدة يومني بالتعاون
مع جمعية الهالل األحمر القطري حول القانون
الدولي اإلنساني للصحفيني احملليني في الدوحة
في الفترة بني  13-12فبراير .2012

وقد قدمت السيدة “دوروثيا كرمييتساس” ،نائبة
مدير وحدة العالقات العامة لدى مقر اللجنة
الدولية الرئيسي في جنيف ،ورقة عمل حول
حماية الصحفيني في احلاالت اخلطرة مبوجب
القانون الدولي اإلنساني واخلط الساخن للجنة
الدولية.

جرت الدورة في مقر القناة في الدوحة وحضرها
حوالي  15صحفيا ومحررا يعملون في مختلف
قنوات “اجلزيرة” الناطقة بالعربية إضافة إلى
إعالميني من “اجلزيرة” تركيا و “اجلزيرة” بلقان.

وكان الهدف الرئيسي من عقد املؤمتر هو محاولة
كسب التأييد العتماد اتفاقية جديدة تتعلق
حتديدا بحماية الصحفيني.
باإلضافة إلى صحفيني من مختلف البلدان
(حوالي  100مشارك) ،جمع املؤمتر ممثلي نقابات
الصحفيني احملليني واإلقليميني “ ،واالحتاد الدولي
للصحفيني ،واليونسكو ،وغيرها من املنظمات
غير احلكومية.

وركزت الدورة على أهمية توعية اإلعالميني
مببادئ القانون الدولي اإلنساني ،والتحديات التي
مناطق
اإلعالمية في
تواجه التغطية
النزاعات املسلحة وغيرها من أشكال
العنف ،والتعريف باحلركة الدولية للصليب
األحمر والهالل األحمر ،وحماية الصحفيني
في القانون الدولي اإلنساني ودور اللجنة
الدولية للصليب األحمر في مساعدتهم
باالضافة إلى إجراءات األمن والسالمة املهنية
للصحافيني.

 .3املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية واجلمعيات اخلريية
تسعى اللجنة الدولية للصليب األحمر إلى
احملافظة على عالقة العمل مع املنظمات
الدولية واملنظمات غير احلكومية واملؤسسات
اخليرية وتطويرها ،هذا وحترص على التنسيق
الدائم معها.
وتسعى اللجنة الدولية ،من بني مجاالت
العمل األخرى ،إلى نشر القواعد األساسية
للقانون الدولي اإلنساني ،وشرح أهمية العمل
اإلنساني احملايد واملستقل ،وإقامة حوار مبني
على تبادل اآلراء واملعلومات بني العاملني في
مجال العمل اإلنساني.
�أ .الكويت
شاركت البعثة اإلقليمية للجنة الدولية في
“املؤمتر السنوي الثالث حول “الشراكة الفعالة
وتبادل املعلومات من أجل عمل إنساني أفضل”
التي نظمتها الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية
بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة اإلقليمي
لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAخالل
الفترة ما بني  13-12سبتمبر في الكويت.
شارك العديد من املنظمات اخليرية في املؤمتر
وخاصة من العالم العربي.
يرمي املؤمتر إلى توفير منتدى يعزز احلوار البنّاء
والصريح بني مختلف اجلهات املعنية في
مجال العمل اإلنساني ،وإطالع املشاركني على
أهم اإلجنازات وأفضل املمارسات .ويهدف إلى
جانب ذلك إلى مناقشة التحديات التي تواجه
املنظمات اإلنسانية في محاولة لتحسني
كفاءة برامج اإلغاثة ،ومناقشة اآلليات املناسبة
للتغلب على العقبات.
ب .الأمارات العربية املتحدة
شاركت اللجنة الدولية ،جنبا إلى جنب مع مئات
من املؤسسات والوكاالت اإلنسانية في معرض
دبي الدولي للتنمية البشرية ،والذي عُ قد في دبي
 اإلمارات العربية املتحدة  -في الفترة بني 3-1إبريل .هذا املعرض هو مناسبة هامة للمنظمات
اإلنسانية لعرض خدماتها التي تهم العاملني
في مجال العمل اإلنساني وخاصة فيما يتعلق
باإلغاثة واإلنقاذ ...الخ.
ج .قطر
ج .1.بدعوة من املكتب اإلقليمي ملكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية ملنطقة اخلليج التابع لألمم
املتحدة حضرت البعثة اإلقليمية للجنة الدولية
حفل إطالق عملية النداء املوحد لعام .2012

وقد نُظمت هذه الفعالية بالتعاون بني كل من
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ووزارة اخلارجية
في دولة قطر.
وقد عُ قدت الفعالية في النادي الدبلوماسي
في الدوحة في  5أبريل  .2012وركّز املتحدثون
على التزام قطر بدعم جهود اجملتمع الدولي
في التخفيف من آثار الكوارث والنزاعات على
األشخاص املتضررين ،واحلاجة لكونها شريكا
حقيقيا في تنفيذ بناء السالم وصنع القرار
املتعلق ببنائه.

ج .2.بدعوة من املكتب اإلقليمي ملنظمة
أطباء بال حدود في دولة اإلمارات العربية املتحدة
حضرت البعثة اإلقليمية في الكويت ندوة
حول “استكشاف القوى احملرّكة بني السياسة
والعمل اإلنساني في مناطق النزاعات” .وقد مت
تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع مركز اجلزيرة
للدراسات في قطر .وعُ قدت في فندق الشيراتون
في الدوحة بتاريخ  4أبريل .2012

وكان الهدف من هذه الندوة هو تسليط الضوء
على احل ّد الدقيق الفاصل بني اجملالني السياسي
واإلنساني وإبراز دور وسائل اإلعالم في تناول هذه
العالقة املثيرة للجدل.
وركز املتحدثون على ضرورة التمييز بني األعمال
“اإلنسانية” و“العسكرية” خاصة وأن احلكومات
واملقاتلني يستخدمون في بعض األحيان مفهوم
“اإلنسانية” لتبرير أعمالهم العسكرية .وفي
اخلتام أكدت الندوة على مبادئ احلياد واالستقالل.

ج .3.شاركت البعثة اإلقليمية للجنة الدولية
للصليب األحمر في املؤمتر السنوي األول ملراكز
األبحاث السياسية واالستراتيجية في الوطن
العربي الذي عقد في قطر خالل الفترة من 15
إلى  17ديسمبر  .2012وقد نظم املؤمتر املركز
العربي لألبحاث ودراسة السياسات وحضره
حوالي  200باحث وسياسي وأكادميي من
مختلف الدول العربية وإيران وتركيا.

 .4ال�سلطات الوطنية والأو�ساط الأكادميية
تستمر اللجنة الدولية في نشر القواعد
األساسية للقانون الدولي اإلنساني ،فضال عن
املبادئ اإلنسانية بني األوساط األكادميية وكذلك
السلطات احلكومية التي تبدي اهتماما متناميا
بالقضايا اإلنسانية.
�أ .البحرين

في الفترة ما بني  12-10يناير  .2012وقد ناقش
املشاركون آخر التطورات في القانون الدولي
اإلنساني ،واستعرضوا إجنازات كل بلد من حيث
تطبيقه .وتبادلوا اآلراء بشأن مواءمة التشريعات
الوطنية ذات الصلة بتطبيق ونشر القانون
الدولي اإلنساني ،والتصديق على املعاهدات
وأقرّوا خطة عمل إقليمية في هذا الصدد .
ب .3.عقدت البعثة اإلقليمية للجنة الدولية
في الكويت الدورة التدريبية اإلقليمية الرابعة
للدبلوماسيني العرب حول القانون الدولي
اإلنساني في أبو ظبي خالل الفترة من 10-07
مايو .وقد عُ قد هذا التدريب في إطار التعاون
القائم بني وزارة اخلارجية ومركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االستراتيجية من جهة واللجنة الدولية
للصليب األحمر من جهة أخرى.

نظمت البعثة اإلقليمية للجنة الدولية
في الكويت ،بالتنسيق مع معهد الدراسات
القضائية والقانونية في مملكة البحرين ،ندوة
ملدة ثالثة أيام حول القانون الدولي اإلنساني
للقضاة البحرينيني ووكالء النيابة في الفترة بني
 15إلى  17أبريل  .2012شارك أكثر من 30
قاضي ووكيل نيابة في الندوة.
وكان الهدف الرئيسي من الندوة هو تدريب
القضاة ووكالء النيابة حول القانون الدولي
اإلنساني والقانون اجلنائي الدولي ،والنظام
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية من أجل
دعم تنفيذ أحكام القانون الدولي اإلنساني
وفقا التفاقيات جنيف األربع لعام 1949
وبروتوكوالتها اإلضافية لعام  1977والتزامات
مملكة البحرين جتاه هذه االتفاقيات.
ب .الإمارات العربية املتحدة
ب .1.عقدت اللجنة الدولية للصليب األحمر ،في
إطار التعاون القائم بني اللجنة الدولية للصليب
األحمر ووزارة العدل ومعهد الدراسات القضائية
والقانونية في دولة اإلمارات العربية املتحدة،
ندوة ملدة يومني عن القانون الدولي اإلنساني
للقضاة ووكالء النيابة في دولة اإلمارات العربية
املتحدة في الفترة ما بني  14-13مايو .2012
وكان الهدف الرئيسي من الندوة هو تدريب
القضاة ووكالء النيابة العامة في مجال القانون
الدولي اإلنساني ،والقانون اجلنائي الدولي،
والنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
حضر الندوة أكثر من  30مشارك من القضاة
ووكالء النيابة وكبار األكادمييني وأساتذة اجلامعة.
ب .2.عقدت اللجنة الدولية االجتماع السنوي
التاسع للخبراء احلكوميني العرب في أبوظبي

ج .الكويت
ج .1 .نُظمت ندوة ملدة يوم واحد حول القانون
الدولي اإلنساني ألساتذة القانون وطالبه في
كلية القانون الدولي في الكويت بتاريخ 24
سبتمبر عام  2012حضرها أكثر من  40طالبا
باإلضافة إلى ثمانية أساتذة .وتناولت الندوة
مواضيع متعددة شملت مقدمة حول القانون
الدولي اإلنساني ،و نشأته وتطوره ،والفرق بينه
وبني قانون حقوق اإلنسان ،وآليات تطبيقه.

ج .2 .بالتعاون بني البعثة اإلقليمية للجنة
الدولية للصليب األحمر ووزارة اخلارجية في
الكويت ،مت تنظيم دورة تدريبية في مقر الوزارة
في الفترة من  18إلى  20ديسمبر  2012شارك
فيها حوالي  45مشارك (دبلوماسي ،ملحق،
مستشار ،باحث) .وتأني هذه الدورة في إطار
خطة الوزارة لتنويع معرفة العاملني فيها باجملال
اإلنساني واالرتقاء بها.
وقد عرّفت الدورة التدريبية باللجنة الدولية
ودورها في حاالت النزاعات املسلحة وحاالت
العنف األخرى ،والقواعد األساسية للقانون
الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان وأوجه
الشبه واالختالف بينهما ،والعواقب اخلطيرة
الناجمة عن استهداف أفراد ومرافق اخلدمات
الصحية.

د .اململكة العربية ال�سعودية
في إطار التعاون بني اللجنة الدولية وجامعة
نايف العربية للعلوم األمنية ،عُ قدت ندوة ملدة
يوم واحد حول القانون الدولي اإلنساني في 05
نوفمبر  2012ألعضاء هيئة التدريس في كلية
الدراسات االستراتيجية في اجلامعة.
وكان الهدف الرئيسي من الندوة هو نشر القانون
الدولي اإلنساني بني أساتذة اجلامعة .وقد
حضرها أكثر من  30أستاذا ،مبا في ذلك عميد
كلية العلوم االستراتيجية.
إلى جانب ذلك ،استفاد أكثر من  30مشاركا
من محاضرة عن القانون الدولي اإلنساني
قدمت خالل دورة ملدة ثالثة أيام نظمتها كلية
اخلريجني في جامعة نايف .وقد حضرها أكثر من
 30مشاركا (القضاة ،ووكالء النيابة ،وضباط
الشرطة ،والدبلوماسيني) مثلوا  12دولة عربية.
هـ .قطر
شاركت اللجنة الدولية للصليب األحمر في
ورشة عمل حول مبادرة هوب فور( ( Hopefor
التي نُظمت في الدوحة يومي  9-8سبتمبر.
وقد صادقت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب
قرارها الصادر في شهر يوليو  2011على مبادرة
هوب فور ‘املدعومة من قبل دولة قطر برعاية
مشتركة من تركيا وجمهورية الدومينيكان ،ومت
تطويرها من خالل مؤمتر دولي عُ قد في الدوحة
في نوفمبر بهدف أولي وهو إنشاء قوة دائمة
للعمليات اإلنسانية (هوب فور)HOPEFOR
متلك معدات الدفاع العسكري واملدني بحيث
تستخدمها في عمليات اإلغاثة في “حاالت
الطوارئ املعقدة.
وقد ركزّت ورشة العمل على مهام مركز
املستقبل للتميز املتمركز في الدوحة ،واملكرّس
للتفاعل والتنسيق بني اجلهات العسكرية
واإلنسانية .وقد تألف اجلمهور من عدد من
املنظمات اإلنسانية (مكتب األمم املتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية (،)OCHA
واملنظمة الدولية للرؤية العاملية ،واللجنة
الدولية للصليب األحمر ،وجمعية الهالل األحمر
القطري ،وما إلى ذلك) وممثلني عن مراكز أخرى
في جميع أنحاء العالم مما وفّر منبرا للحوار
والتنسيق بني اجلهات العسكرية واإلنسانية.

ثانيا :احلماية

 .1االحتجاز

تواصل اللجنة الدولية زيارة أماكن االحتجاز في
الكويت والبحرين وقطر .ومن خالل هذه الزيارات
يستعلم مندوبوها عن الظروف املادية لالحتجاز
واملعاملة التي يلقاها احملتجزون .ومن ثم تقوم
اللجنة الدولية بإطالع سلطات االحتجاز على
مالحظاتها وتوصياتها من خالل حوار ثنائي
سري بغية حتسني ظروف االحتجاز إذا ما اقتضت
احلاجة ذلك.
�أ .البحرين
بعد التوقيع على مذكرة تفاهم بني اللجنة
الدولية والسلطات املعنية في مملكة البحرين
في ديسمبر  ،2011بدأ فريق من اللجنة الدولية
بزيارات إلى أماكن االحتجاز اخملتلفة .وكانت أول
زيارة في يناير (مارس)  .2012وعادةً ما يتضمن
الفريق الزائر طبيبا.

ميكن للفريق الزائر خالل الزيارات مقابلة
احملتجزين ،إما على انفراد أو ضمن مجموعات،
وهم أولئك الذين مت احتجازهم أثناء االضطرابات
التي وقعت منذ بداية عام  .2011الغرض من
هذه الزيارات هو االستماع إلى احتياجاتهم
وتقييم ظروفهم املعيشية فضال عن أحوالهم
الطبية .ويتم إطالع السلطات املعنية بانتظام
على هذه االحتياجات من خالل حوار سري من
أجل العمل على حتسينها كلما دعت احلاجة
لذلك.
ب .الكويت
واصلت بعثة اللجنة الدولية اإلقليمية زيارة
أماكن االحتجاز في الكويت ملراقبة األوضاع
اإلنسانية .كما هو احلال في أي مكان آخر ،يقوم
فريق اللجنة الدولية مبقابلة احملتجزين ضمن
إطار أسلوب العمل املعمول به لدى اللجنة

الدولية فيما يتعلق بشؤون االحتجاز ،ويجتمع
ممثلوها مع املسؤولني املعنيني بشؤون االحتجاز
في الكويت لتبادل املعلومات ومناقشة سبل
حتسني ظروف االحتجاز وذلك من خالل محادثات
سرية.
ج .قطر
قامت بعثة اللجنة الدولية اإلقليمية في
الكويت بزيارتها السنوية إلى السجن املركزي
في قطر .والتقى مندوبو اللجنة الدولية خالل
الزيارة ببقية احملتجزين الذين مت احتجازهم على
خلفية االنقالب الفاشل الذي وقع في أواخر عام
.1990
ومتكن مندوبو اللجنة الدولية من عقد اجتماعات
مع املسؤولني في وزارة الداخلية بهدف مناقشة
وتطوير سبل التعاون مع الوزارة في مجال
االحتجاز.

 .2املفقودون
يشكّل استجالء مصير املفقودين بسبب حرب
اخلليج عام  1991-1990أولوي ًة طويلة األمد
في املنطقة بالنسبة للجنة الدولية .لذلك
تستمر كل من اللجنة الثالثية واللجنة الفنية
الفرعية في عقد اجتماعات ملناقشة القضايا
العالقة واستكشاف السبل التي ميكن أن تضع
حدا لهذه احملنة.

وقد نُفذت عمليات حفر مشتركة في األراضي
الكويتية والعراقية خالل عام  2012في محاولة
إليجاد رفات قد تعود لبعض املفقودين.
وقد عُ قدت خمسة اجتماعات للجنة الفنية
الفرعية في الكويت في شهر فبراير وإبريل
ويونيو وسبتمبر وديسمبر عام  ،2012باإلضافة
إلى اجتماعني للجنة الثالثية في يونيو وديسمبر

عام  .2012وقد تبادل خالل هذه االجتماعات
أعضاء اللجنتني خاصة العراق والكويت ودول
التحالف (فرنسا ،واململكة العربية السعودية،
واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة األمريكية)
املعلومات عن األماكن احملتملة لدفن املفقودين
في الكويت والعراق.

 .3الزيارات العائلية
نظمت البعثة اإلقليمية للجنة الدولية في
نوفمبر  2012أول زيارة عائلية من نوعها
من اخلارج (عدا باكستان) حملتجز في باغرام-
أفغانستان ال ينتمي لدول مجلس التعاون

اخلليجي .وقد متكن والد احملتجز من رؤية ابنه
للمرة األولى منذ سنوات وأن يراه من خالل زيارة
خاصة استمرت لعدة ساعات.

سهلت البعثة اإلقليمية للجنة الدولية في
ّ
الكويت بالتعاون مع هيئة الهالل األحمر
السعودي ،زيارة لعائلة مينية مقيمة في اململكة
العربية السعودية لرؤية ابنها احملتجز في لبنان.

� .4إعادة الروابط العائلية
تقدم البعثة اإلقليمية للجنة الدولية خدمات
لألشخاص احملرومني من حريتهم فيما يتعلق
بإعادة الروابط العائلية واحلفاظ عليها .تسمح

هذه اخلدمات للعائالت بأن حتافظ على تواصلها
بانتظام مع أحبائها في بلدان مثل العراق،
واليمن ،وأفغانستان وأماكن االحتجاز األمريكية.

وقد أُجريت عدة جوالت من املكاملات الهاتفية
واملكاملات املرئية عبر الفيديو ( )VTCبالتعاون
مع هيئة الهالل األحمر السعودي بغية متكني

العائالت من رؤية أقاربها احملتجزين في اخلارج
والتحدث إليهم مباشرة.
وقد متكنت العائالت املقيمة في الكويت
واململكة العربية السعودية ،من خالل أكثر من

 100اتصال عبر تقنية الفيديو و  35اتصاال
هاتفيا متت خالل عام  ،2012من التحدث مع
أقاربها احملتجزين في غوانتانامو (كوبا) وباغرام
(أفغانستان).

وسهلت البعثة اإلقليمية للجنة الدولية في
ّ
الكويت تبادل أكثر من  1000رسالة الصليب
األحمر بني احملتجزين في اخلارج وعائالتهم املقيمة
في دول مجلس التعاون اخلليجي.

 .5الفعاليات الإقليمية
شارك مسؤول رفيع املستوى في هيئة الهالل
األحمر السعودي في اجتماعات مجموعة تنفيذ
استراتيجية إعادة الروابط العائلية للفترة بني

 .2015-2012وتتولى اجملموعة متابعة تطوير
استراتيجية إعادة الروابط العائلية لدى احلركة
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر في

جميع أنحاء العالم .وشارك ممثلو  17جمعية
وطنية للصليب األحمر والهالل األحمر في
االجتماع إلى جانب اللجنة الدولية.

ثالثا :التعاون مع جمعيات الهالل الأحمر
تسعى اللجنة الدولية جاهدةً إلى بناء عالقات
تعاون وثيقة مع اجلمعيات الوطنية في دول
مجلس التعاون اخلليجي وخاصة من حيث دعم
قدراتها عندما تقتضي احلاجة ذلك.في مختلف
املستويات ،وذلك بالتنسيق مع شركاء آخرين في
احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر.
�أ .الكويت
نظمت البعثة اإلقليمية للجنة الدولية ورشة
ّ
عمل حول “الكوارث واألزمات اإلنسانية”
بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الكويتي في
الفترة بني  12-08أبريل .2012
وقد رمت ورشة العمل هذه إلى تطوير ودعم
استعداد جمعية الهالل األحمر الكويتي حلاالت
الطوارئ والقدرة على االستجابة لها مع إمداد
متطوعيها باملعارف واملهارات الكفيلة بتطوير
قدراتهم متهيدا لتمكني الهالل األحمر الكويتي
من حتقيق أهدافه وحتديث برنامجه اخلاص بإدارة
الكوارث .شارك نحو  40مشاركا في هذه الدورة
التدريبية.
وقد كانت مفاهيم إدارة الطوارئ ،وإعادة الروابط
العائلية ،والقانون الدولي اإلنساني ،وتقييم
االحتياجات الطارئة ،و عملية وضع خطط
الطوارىء من بني املوضوعات التي مت تناولها في
هذه الدورة.
ب .الإمارات العربية املتحدة
ُدعيت اللجنة الدولية ،بصفة مراقب ،حلضور
االجتماع التاسع والثالثني للهيئة العامة
للمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب
األحمر الذي عقد في دولة اإلمارات العربية
املتحدة في شهر مارس  .2012حضر االجتماع
ممثلون عن مختلف اجلمعيات الوطنية العربية
وناقشوا مواضيع متعلقة باألوضاع اإلنسانية في
بعض الدول العربية مثل األراضي الفلسطينية
احملتلة  ،واليمن ،والعراق ،وسوريا ،والدور اإلنساني
املعني مبساعدة الضحايا في البلدان املتضررة
من النزاعات املسلحة أو حاالت العنف األخرى.

وقد زار مدير عمليات اللجنة الدولية ،السيد
“بيير كراينبول” ،ومدير العمليات ملنطقة الشرق
األوسط واألدنى“ ،روبرت مارديني” ،في مناسبات
مختلفة ،اجلمعيات الوطنية في الكويت ،وقطر،
واإلمارات العربية املتحدة ،واململكة العربية
السعودية.

تأتي الزيارتان في إطار تعزيز التعاون بني اللجنة
الدولية واجلمعيات الوطنية في منطقة
اخلليج .وترميان إلى تعزيز دعم اللجنة الدولية
للجمعيات الوطنية في مجال عمليات اإلغاثة
في حالة النزاعات املسلحة ،و في مجال برامج
التدريب اخملتلفة.

وتطرق أيضا إلى مسألة احلوار االستراتيجي
بني اللجنة الدولية وبعض اجلمعيات الوطنية
العربية.
ج .قطر

حول “الطوارئ الصحية في املناطق املأهولة
بأعداد كبيرة من السكان” التي عُ قدت في مقر
جمعية الهالل األحمر القطري في الفترة بني
 18-08أكتوبر .2012
وقد جاء عقد هذه الدورة في أعقاب مذكرة
تفاهم أُبرمت في شهر سبتمبر  2012بني
اللجنة الدولية ،وجمعية الهالل األحمر القطري،
وجامعة كالغاري.
د .البحرين
نُظمت ورشتا عمل حول االستعداد واالستجابة
للطوارىء وذلك بالتنسيق بني البعثة اإلقليمية
للجنة الدولية في الكويت وجمعية الهالل

األحمر البحريني في شهري يوليو وأكتوبر.
وشارك حوالي  45مشاركا ميثلون موظفي
ومتطوعي جمعية الهالل األحمر البحريني في
التدريب .وكان الهدف من التدريب هو تطوير
جاهزية اجلمعية وقدرتها على االستجابة
للحاالت الطارئة بغية مساعدتها في إنشاء
فريقها اخلاص باالستجابة الوطنية.
وقد تناولت الدورة التدريبية مواضيع مختلفة
مثل املعايير الصحية ،وسرعة تقييم األضرار،
وإدارة الكوارث ،واالستجابة في حاالت الطوارئ،
وآليات التنسيق ،والروابط العائلية ،والوصول
اآلمن .وتخلل الدورة التمرينات اجلماعية
والعملية.

شاركت البعثة اإلقليمية بل ودعمت جمعية
الهالل األحمر القطري في إجراء تدريب عملي
في مخيم تدريبي في قطر حول إدارة الكوارث
وذلك في الفترة بني  8-1أبريل  .2012وقد مت
تنظيم هذا التدريب امليداني من قبل جمعية
الهالل األحمر القطري بدعم من االحتاد الدولي
ومبشاركة ست جمعيات وطنية وأكثر من عشر
منظمات قطرية .شارك أكثر من مائة متطوع
ومشارك في هذه الدورة التدريبية.
هذا وقدمت اللجنة الدولية دورات تدريبية في
مجال القانون الدولي اإلنساني ،والوصول اآلمن،
واللجنة الدولية واحلركة الدولية ،وإعادة الروابط
العائلية ،واملياه والسكن.
أُلقيت محاضرات تعريفية عن اللجنة الدولية،
والقانون الدولي اإلنساني ،والرعاية الصحية في
خطر أمام أكثر من  25مشاركا في الدورة الثانية
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