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اللجنة الدولية للصليب األحمر بتونس
تركــز البعثــة اإلقليميــة للّجنــة الدوليــة فــي تونس 
أنشــطتها علــى زيــارة المحتجزيــن فــي تونــس، 
ــة  ــانية المرتبط ــات اإلنس ــع التداعي ــل م والتعام
بنــزاع الصحــراء الغربيــة، وإعــادة الروابــط 
ــون  ــراد العائــات المشــتتة، ونشــر القان ــن أف بي

ــي اإلنســاني. الدول

إفتتاحية

فــي هــذه النشــرة األخيــرة مــن ســنة 2015، تعــود 
البعثــة اإلقليميــة للّجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر في 
ــن  ــح المهاجري ــى أنشــطتها لصال تونــس لتتطــرق إل
ــع كان  ــي الواق ــرهم. ف ــر وأس ــي البح ــن ف المفقودي
ــن مأســاويا بشــكل  ــي الســنتين المنقضيتي الوضــع ف
ــن  ــخاص الذي ــن األش ــات م ــر المئ ــاص، ومصي خ
حاولــوا العبــور إلــى الشــواطئ األوروبيــة، مــا زال 
مجهــوال إلــى يومنــا هــذا، ممــا يحــرم العائــات مــن 
ــن  ــن م ــب لك ــا صع ــو قطع ــذي ه ــداد ال ــة الح إقام

الناحيــة النفســية جــد مهــم. 

ــة  ــذي تقدمــه اللّجن ــإن الدعــم ال فــي هــذا اإلطــار، ف
الدوليــة إلــى الســلطات التونســية فــي مجــال التعامــل 
هوالموضــوع  الــذي  و  البشــرية،  الجثاميــن  مــع 
الرئيســي فــي هــذه النشــرة، ســيمكن  مــن حفــظ 
كرامــة جثاميــن المهاجريــن والحفــاظ علــى فــرص 
تحديــد الهويــات و مــن ثــم تمكيــن العائلــة مــن 

ــداد. ــة الح ــة و إقام ــة الحقيق معرف

ننتقــل إلــى موضــوع آخــر و حالــة طــوارئ إنســانية 
ــات  ــى مخيم ــة إل ــة الدولي ــم اللّجن ــرى،... تأخذك أخ
جــراء  تضــررت  التــي  الصحراوييــن  الاجئيــن 
ــنة 2015.  ــن س ــر م ــي اكتوب ــرة ف ــار الغزي األمط
حيــث لــم تصمــد المســاكن المبنيــة أساســا مــن الطين 
أمــام كميــة األمطــار التــي تســاقطت فــي المخيمــات 
مخلفــة حرمــان آالف األســر مــن المــأوى. نتحــدث 
فــي هــذه النشــرة علــى الدعــم اللوجســتي الــذي 
ــوب  ــدوف، جن ــي تن ــة ف ــة الدولي ــب اللّجن ــه مكت قدم
المنظمــات  بيــن  التعــاون  إطــار  فــي  الجزائــر، 

ــكان. ــن الم ــى عي ــطة عل ــانية الناش اإلنس

ــاظ  ــة الســجون وأماكــن اإلحتف ــة الدولي ــزور اللّجن ت
أكثــر  مــن  واحــدة  بالتأكيــد  هــي  و  تونــس  فــي 
النشــاطات المعروفــة بيــن عامــة النــاس، ولكــن مــا 
ــة  ــل هــي المشــاريع الهيكلي ــة أق هــو معــروف بصف
التــي تدعمهــا اللّجنــة الدوليــة لمواجهــة المصاعــب 
المتنوعــة فــي الســجون. و لعــل مــن بيــن هــذه 
أنجزتهــا  التــي  المفتوحــة  الوحــدة  المشــاريع 
ــة فــي مركــز إعــادة تأهيــل األحــداث  ــة الدولي اللّجن
الجانحيــن فــي المــروج ، مثــال رائــد و ملمــوس 

ــرة. ــذه النش ــي ه ــه ف ــدون تفاصيل تج

إن النفــاذ إلــى الرعايــة الصحيــة فــي الســجون يمثــل 
أيضــا محــورا هامــا تحــرص اللّجنــة الدوليــة علــى 
ــة  تحســينه بالتعــاون مــع الســلطات التونســية المعني
و قــد مثــل هــذا الموضــوع محــور نقــاش جمــع 
ــاظ.  ــي مجــال الصحــة و مراكــز اإلحتف ــن ف المهنيي

حمايــة القانــون الدولــي اإلنســاني للممتلــكات الثقافيــة 
الموضــوع،  هــو  المســلح  النــزاع  حــاالت  فــي 
ــذي  ــوم الدراســي ال ــه الي ــذي تناول »المؤســف«، ال
نظمتــه اللّجنــة الدوليــة وكليــة الحقــوق والعلــوم 
ــى  السياســية بتونــس. نتطــرق فــي هــذه النشــرة عل
تمــت  التــي  المواضيــع  و  الملتقــى  هــذا  فحــوى 

ــه. ــتها في مناقش

ــد العالمــي، مــن أبــرز األحــداث التــي  علــى الصعي
هــو   2015 ســنة  مــن  الثانــي  النصــف  ميــزت 
إنعقــاد المؤتمــر الدولــي الثانــي و الثاثــون للصليــب 
األحمــر والهــال األحمــر، فــي الفتــرة بيــن 08                   
ــي  و 10 ديســمبر 2015. و هــو حــدث رئيســي ف
أجنــدة العمــل اإلنســاني والمنتــدى األكبــر فــي العالــم 
ــات  ــرار ومكون ــي الق ــدول وصانع ــع ال ــث تجتم حي
والهــال  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  الحركــة 
األحمــر ليتحــاوروا حــول تعزيــز العمــل اإلنســاني 
ــى  ــذه النشــرة عل ــي ه ــه. نســلط الضــوء ف و تدعيم
ــرارات الصــادرة عــن هــذا المؤتمــر. مجموعــة الق

فاتن مطير
مسؤولة عن اإلّتصال

ــر  ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــة للّجن ــة اإلقليمي البعث
ــس بتون



مساعدة األسر في معرفة مصير أقربائهم المفقودين في البحر

ــوارث  ــروب والك ــي الح ــاس ف ــك الن ــا يهل عندم
أو فــي طريــق الهجــرة، ينبغــي التعامــل مــع 
جثامينهــم باحتــرام وكرامــة. و ينبغــي البحــث 
عــن بقاياهــم و الســعي إلــى تحديــد هوياتهــم. 
ويشــمل العمــل اإلنســاني اليــوم هــذه المهــام 
التــي تمــارس بإســتعمال األدوات و الخبــرة التــي 

يوفرهــا الطــب الشــرعي.

إن بقايــا وجثاميــن المهاجريــن  يمكــن أن تتراكــم 
لتربــك عمــل مرافــق الطــب الشــرعي المتوفــرة 
محليــا، ممــا يــؤدي إلــى حرمــان أســر الضحايــا 
مــن معرفــة مصيــر أقربائهــم واســتعادة رفاتهــم 

و إقامــة الحــداد.

familylinks.icrc.org

هل فقدت االتصال مع أحد أفراد عائلتك
 بسبب نزاع مسلح أو هجرة أو كارثة طبيعية؟ 

اتصل بالرقم 26336200 ميكن للجنة الدولية مساعدتك 

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع 

اللجنة الدولية للصليب األحمر
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2011: البصرة. موظف بمركز الزبير يهتم بمقابر ضحايا الحرب  الذين لم يقع التعرف على هوياتهم

تســعى اللّجنــة الدوليــة جاهــدة إلعــادة االتصــال 
ــن خــال أنشــطة  ــن وأســرهم م ــن المهاجري بي
ــر،  ــب األحم ــائل الصلي ــال رس ــث و إيص البح
وتســهيل المكالمــات الهاتفية.كمــا تســعى اللّجنــة 
ــن  ــر المفقودي ــن مصي ــى الكشــف ع ــة إل الدولي

ــق الهجــرة. فــي طري

فــي عــام 2015 و بدعــم مــن الهــال األحمــر 
التونســي مكنــت اللّجنــة الدوليــة المهاجريــن 
مــن 16 جنســية مختلفــة تــم إنقاذهــم قبالــة      
ــارب    ــا يق ــراء م ــن إج ــية م ــواحل التونس الس

الـ 800 مكالمة هاتفية.

فــي ســنة 2015، توفــي اكثــر مــن 3000 مهاجــر 
ــق  ــا ازداد تدف ــط. بينم ــض المتوس ــر األبي ــي البح ف
المهاجريــن إنطاقــا مــن ليبيــا، و كثــرت الحــوادث 
ــة الســواحل التونســية حيــث تنتشــل  فــي البحــر قبال
الســاحل  علــى   2011 منــذ  الجثــث  عشــرات 

ــاد. ــي للب الجنوب
ــى  ــرف عل ــن التع ــان، ال يمك ــن األحي ــر م ــي كثي ف
ــة إســتعادة  هــذه الجثــث، فتحــرم األســر مــن إمكاني
جثاميــن أقاربهــم إلقامــة الحــداد. تمثــل حــاالت 
ــة  ــش حال ــي تعي ــر الت ــق لألس ــدر قل ــاء مص االختف
مــن اإلنتظــار و عــدم اليقيــن بشــأن مصيــر أقاربهــم،        
و قــد تواجــه أيظــا صعوبــات إداريــة و اقتصاديــة.

يمثــل التصــرف فــي جثاميــن المهاجريــن الذيــن 
لفظهــم البحــر األبيــض المتوســط، و التعــرف علــى 
هوياتهــم تحديــا جديــدا ومهمــا لســلطات البلــدان 
المعنيــة. إذ أن الطــب الشــرعي والبنيــة التحتيــة 
فــي هــذه البلــدان ال تملــك دائمــا الخبــرة الكافيــة 
والقــدرة علــى التعامــل مــع الجثــث بطريقــة تتناســب 
مــع أفضــل الممارســات فــي ميــدان التصــرف فــي 
الجثاميــن البشــرية، ممــا يضيــع الفرصــة ألي تحديد 

ــي المســتقبل. ــة ف هوي

ــرعى   ــال الطــب الش ــي مج ــا ف ــى خبرته ــة إل إضاف
ــي  ــد الماضــي ف ــدى العق ــى م ــبتها عل ــي إكتس و الت

عاقــة باألشــخاص المفقوديــن جــراء النزاعــات 
المســلحة إكتســبت اللّجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
أيضــا و بشــكل خــاص تجربــة مفيــدة فــي ذات 
المجــال  فيمــا يتعلــق باألشــخاص المفقوديــن جــراء 

ــرة. ــة الهج معضل

فــي ســنة 2014، قصــدت أســر ســورية و أخــرى 
ســينيغالية بعثــة اللّجنــة الدوليــة فــي تونــس لمعرفــة 
ــة الســواحل  ــر غــرق ســفنهم قبال ــر أبنائهــم إث مصي
التونســية. مــن ثــم بــدأت اللّجنــة الدوليــة حــوارا مــع 

الســلطات التونســية حــول التجنــد لهــذه القضيــة، 
ــازم، ال ســيما مــن خــال  ــي ال ــم الدعــم التقن وتقدي
فــرص  لتحســين  الشــرعي،  الطــب  فــي  خبيــر 
التعــرف علــى جثاميــن المهاجريــن وتقديــم إجابــات 

ــر.  لألس

فــي ســنة 2015، جمعــت دورة تدريبيــة حــول 
التصــرف فــي الجثــث، دامــت ثاثــة أيــام، ممثليــن 
ــاركت  ــة. وش ــح وزارة الداخلي ــف مصال ــن مختل م
ممثلــة عــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة أيضــا فــي 
مؤتمــر دولــي حــول التصرف فــي جثــث المهاجرين 
حــول البحــر األبيــض المتوســط، نظــم بمبــادرة 
ــر  ــي التفكي ــة، ســعيا للمســاهمة ف ــة الدولي مــن اللّجن
المشــترك حــول تطويــر آليــات وبروتوكــوالت مــن 

ــدان. ــذا المي ــي ه ــأنها أن تحســن الممارســات ف ش

حيــث ال يــزال الوضــع فــي ليبيــا غيــر مســتقر           
ــاد  ــي ازدي ــزال ف ــرة ال ت ــرة الهج ــث أن ظاه و حي
مجــال  فــي  المهــارات  تطويــر  فــإن  مســتمرا 
ــة   ــات الببعث التصــرف فــي الجثــث يبقــى مــن أولوي
فــي  للصليــب األحمــر  الدوليــة  للّجنــة  اإلقليميــة 
تونــس لهــذه الســنة وســوف تســتمر فــي العمــل مــع 
الســلطات التونســية للحفــاظ علــى فــرص توفيــر 

أجوبــة ألســر المهاجريــن المفقوديــن.



فــي إطــار الدعــم الهيكلــي الــذي تقترحــه اللّجنة 
الدوليــة لتحســين نفــاذ الســجناء والموقوفيــن 
ــات  ــا بالتوصي ــة وعم ــات الصحي ــى الخدم إل
المتمخضــة عــن مشــروع تحســين معاملــة 
ــاون  ــة بالتع ــة الدولي ــت اللّجن ــن، نظم الموقوفي
مــع وزارة الصحــة ووزارة الداخليــة ، فــي 
أوت 2015، نــدوة حــول الصحــة فــي أماكــن 
المعنــي           الطبــي  الطاقــم  جمعــت  االحتجــاز 
و مســؤولين عــن مراكــز اإليقــاف التحفظــي.

ــاش  ــن للنق ــاء فرصــة للحاضري ــذا اللق ــل ه مث
مــع خبيــر اللّجنــة الدوليــة حــول المشــاكل 
اإليقــاف  أماكــن  فــي  الرئيســية  الصحيــة 
و الســجون فــي تونــس، ودور ومســؤوليات 
العامليــن فــي مجــال الصحــة وأخاقيــات مهنــة 
الطــب و واجــب الســرية عــاوة علــى التعــاون 
ــن  ــن، بي ــال األم ــؤالء ورج ــن ه ــيق بي والتنس

الواقــع واآلفــاق.
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ماذا أفعل إلزالة هذه الحواجز؟

العيـادة

الح�سول على الرعاية ال�سحية

بال عوائق اأو تمييز

ُيحرم المحتجزون من حريتهم ال من حقهم في الح�صول على الرعاية 

ال�صحية. وينبغي اأال تكون هناك عوائق تحول دون تلقيهم العالج الطبي.

gva_op_assist_sante@icrc.org :لمزيد من المعلومات
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الّلجنة الدولية للصليب األحمر تقدم 
المساعدة للصحراويين ضحايا 

الفياضانات

تحسين نفاذ المحرومين من حريتهم 
للخدمات الصحية

ــأوى  ــا م ــة ب ــن 17800 عائل ــر م ــت أكث بات
بعــد هطــول أمطــار غزيــرة ضربــت مخيمــات 
الاجئيــن الصحراوييــن فــي شــهر أكتوبــر 

.2015

و كان ذوي اإلحتياجــات الخاصــة مــن بيــن 
األشــخاص األكثــر تضــررا خاصــة منهــم 
ذوي اإلعاقــة، وضحايــا األلغــام والمســنين.

منــذ األســابيع األولــى، تجنــدت المنظمــات 
اإلنســانية المتواجــدة علــى عيــن المــكان لتلبيــة 

ــا.  ــر إلحاح ــات األكث االحتياج
و وفــر علــى الفــور مكتــب اللّجنــة الدوليــة  
بتنــدوف الخدمــات اللوجســتية المتاحــة )فريــق 
ميدانــي وســيارات رباعيــة الدفــع( لتوزيــع 

المســاعدات مــن أكل ومــاء قدمتهــا المنظمــات 
ــة. ــانية المختلف اإلنس

و قــد واصــل فريــق مركــز اللّجنــة الدوليــة 
ــم  ــي تقدي ــي الرابون ــي ف ــل البدن ــادة التأهي إلع
خدماتــه برعايــة المرضــى فــي المركــز، وقــام 
بزيــارة مخيمــات الاجئيــن الســتبدال معــدات 
تقويــم العظــام، التالفــة أو المفقــودة، و قــام 

ــركا. ــيا متح ــع 30 كرس ــا بتوزي أيض

بالتعــاون  الدوليــة  اللّجنــة  ستشــرع  و  هــذا 
مــع منظمــة أوكســفام، فــي مشــروع بنــاء  
140 مســكن  لفائــدة أســر األشــخاص ذوي 
ــرروا  ــن تض ــن اللذي ــة م ــات الخاص اإلحتياج

األخيــرة. الفيضانــات  جــّراء 

ــون  ــي والثالث ــي الثان ــر الدول المؤتم
ــر ــالل األحم ــر واله ــب األحم للصلي

إجتمــع فــي جنيــف فــي شــهر ديســمبر مــن عــام 2015 
الجمعيــات  عــن   185 و  دولــة   169 عــن  ممثلــون 
ــون  ــر وممثل ــال األحم ــر واله ــب األحم ــة للصلي الوطني
عــن اإلتحــاد الدولــي للصليــب األحمــر و الهــال األحمــر 
و اللّجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر عــاوة علــى مــا 
يقــارب المائــة مــن الماحظيــن الدولييــن مــن أجــل 
ــل  ــار العم ــول مس ــدة ح ــة موح ــي رؤي ــى تبن ــل عل العم
اإلنســاني فــي العالــم  و ذلــك مــن خــال تبنــي مجموعــة 
مــن القــرارات لعــل أهمهــا، تعزيــز القانــون الدولــي 
اإلنســاني الــذي يحمــي األشــخاص المحروميــن مــن 
حريتهــم ، تعزيــز االمتثــال للقانــون الدولــي اإلنســاني ، 
ــع حــدوث العنــف الجنســي  ــز العمــل المشــترك لمن تعزي
ــة  ــه، مواصل ــي ومواجهت ــوع االجتماع ــى الن ــم عل والقائ
ــى  ــل عل ــة، العم ــة الصحي ــات الرعاي ــم خدم ــة تقدي حماي
ســامة متطوعــي العمــل و تعزيــز اســتجابة الحركــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر لاحتياجــات 

ــدة. ــانية المتزاي اإلنس

حقائق و أرقام
زيارة السجون  التونسية

ــام  ــمبر 2015، ق ــى ديس ــي إل ــن جانف ــرة م ــال الفت خ
مندوبــو اللّجنــة الدوليــة بـــ 48 زيــارة أجريــت فــي 15 
ــا بـــ 17145  ــن فيه ــة المقيمي ــدر جمل ــا تق ــا مختلف مكان
ــردي. ــة منهــم بشــكل ف ســجينا. تمــت متابعــة 305 حال

تــم تبادل 202 رســالة من رســائل الصليب األحمر
 و 323 رسالة شفوية بين السجناء وعائاتهم.

إعادة الروابط العائلية
ــن  ــة المهاجري ــة الدولي ــت اللّجن ــرة مكن ــس الفت خــال نف
فــي الجنــوب التونســي مــن إجــراء مــا يقــارب عــن 800 

مكالمــات هاتفيــة.
و تــم تبــادل 74 رســالة بيــن مكتوبــة و شــفوية بيــن 

األســر وأقاربهــم المحتجزيــن فــي الخــارج.

أكتوبر 2015: تيندوف. اللّجنة الدولية تقدم الدعم اللوجستي لفائدة العائات المنكوبة جراء الفياضانات



حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات 
المسلحة
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وحدة مفتوحة بالمروج لرفع التحدي 
المتمثل في إعادة إدماج األحداث الجانحين

ــي  ــم إنجازهــا مؤخــرا ف ــي ت الوحــدة المفتوحــة الت
بالمــروج  الجانحيــن  األحــداث  إصــاح  مركــز 
جاهــزة الســتقبال المقيميــن مــن بيــن القصــر الذيــن 
ــة         ــى الحري ــع إل ــدا التطل ــن اآلن فصاع ــم م يمكنه

ــم. ــع إحتياجاته ــا م ــا تدريجي و مواءمته
بعــد فتــرة ماحظــة فــي الوحــدة المغلقــة حيــث 
ــز،  ــع أنشــطتهم داخــل المرك ــال جمي ــؤدي األطف ي
يقــع إختيارعــدد مــن بيــن الذيــن تتوفــر فيهــم 
شــروط القبــول ألإجــراء تقييــم خــاص يخــول لهــم 
اإلقامــة فــي الوحــدة مفتوحــة، و مــن ثــم القيــام 
بجــزء مــن أنشــطتهم خــارج أســوار المركــز

 و هــي فــي المقــام األول أنشــطة تعليميــة أو مهنيــة 
أو ترفيهيــة ، وزيــارات للعائلــة. 

حرصــا علــى ديمومــة المشــروع وحســن ســير 
الدوليــة  اللّجنــة  نظمــت  الوحــدة،  فــي  العمــل 
العامــة  اإلدارة  مــع  األحمربالتعــاون  للصليــب 
للســجون واإلصــاح، حصصــا إعاميــة حــول 
المشــروع خصصــت لموظفــي مركــز المــروج 
ــه. ــول أهميت ــهم ح ــروع وتحسيس ــف بالمش للتعري

  

ــل  ــع ج ــاء جم ــم لق ــم تنظي ــار، ت ــس اإلط ــي نف وف
للســجون  العامــة  كاإلدارة  المعنيــة  الجهــات 
واإلصــاح وقاضــي الطفــل، و منــدوب حمايــة 
والتشــغيل            المهنــي  التكويــن  وزارة  و  الطفولــة 
وكذلــك  الصحــة  ووزارة  التربيــة  و وزارة 
األخصائــي النفســاني، للتــدرب علــى إجــراءات 
و ســير مثــل هــذه الوحــدة، وأيضــا دعوتهــم للتفكير 

فــي التدابيــر الممكــن إتخاذهــا لضمــان نجاحها.

بمبــادرة مــن الســلطات الســجنية ودعــم مــن اللّجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر، يدخــل هذاالمشــروع 
الرائــد ضمــن الجهــود الراميــة إلــى تحســين إعــادة 
ــد  ــن و الح ــال الجانحي ــي لألطف ــاج االجتماع اإلدم

مــن نســبة العــْود.

الجانحيــن  األحــداث  إصــاح  مركــز  يــأوي 
بالمــروج مــا يقــارب 90 طفــا تتــراوح أعمارهــم 
بيــن 14 و 18 ســنة ممــا يجعلــه أكبــر مركــز 

إصــاح فــي تونــس.

ســورية: مالييــن الســكان فــي جميــع 
أرجــاء البــالد تلقــوا مســاعدات خالل 

2015

بالتعــاون  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللّجنــة  تعمــل 
الوثيــق مــع الهــال األحمــر العربــي الســوري إليصــال 
مــن  وغيرهــا  الصحيــة  والرعايــة  الغذائيــة  المــواد 
أشــكال مســاعدات اإلغاثــة للســكان المتضرريــن بســبب 
ــة األشــخاص  ــة الدولي ــزور اللّجن ــاد. وت ــي الب ــال ف القت
ــم  ــتمرار تواصله ــل اس ــن أج ــاعدهم م ــن وتس المحتجزي

ــرهم. ــع أس م
وفيمــا يلــي إطالــة علــى أبــرز األنشــطة التــي اضطلعــت 

بهــا اللّجنــة الدوليــة فــي ســورية خــال عــام 2015:

 تقديم المواد الغذائية إلى 8.3 مليون شخص 
عبر أنحاء الباد؛

توفير المياه النظيفة لـ 16 مليون شخص؛

عاج 170000 مريض في 7 عيادات و9 
وحدات صحية متنقلة يديرها الهال األحمر 

العربي السوري؛

توفير وجبات يومية لـ 130000 شخص 
يعيشون في مآو للنازحين؛

حصول 1.6 مليون شخص على مجموعات 
لوازم النظافة الشخصية، ومناشف، وفُُرش، 

وبطانيات، ومستلزمات منزلية أخرى؛

تزويد 410000 شخص بالمابس الشتوية؛   

تلقي 15300 محتجز في 9 سجون زيارات 
من اللّجنة الدولية وفًقا إلجراءات عملها 

االعتيادية.

ــة            ــة الدولي ــن اللّجن ــتركة بي ــانية مش ــة إنس ــي. قافل ــق الزبدان ــف دمشــق، طري ــي 2016: ري  14 جانف
ــا ــى مضاي ــا إل ــي طريقه ــي الســوري، ف ــر العرب ــال األحم ــدة واله ــم المتح و األم
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آثــار مدينــة النمــرود و المتحــف التاريخــي بمدينــة 
فــي  تمبكتــو  العــراق، أضرحــة  فــي  الموصــل 
مالــي، ومدينــة صنعــاء القديمــة فــي اليمــن، ومدينــة 
ــان فــي أفغانســتان  ــوذا بامي تدمــر فــي ســوريا، وب
... األمثلــة علــى تدميــر اإلرث الثقافــي فــي العالــم 

ــرة.  لألســف كثي

إن القانــون الدولــي اإلنســاني يحمــي الممتلــكات 
الثقافيــة فــي أوقــات النــزاع المســلح، فمــا هــي 
طبيعــة هــذه الحمايــة؟ و مــا هــي األحــكام الــواردة 

ــي  ؟ ــون الدول ــن القان ــرع م ــذا الف ــي ه ف

 تلــك هــي المواضيــع التــي تمــت مناقشــتها خــال 
يــوم دراســي ، نظمتــه كليــة الحقــوق والعلــوم 
السياســية بتونــس بالتعــاون مــع اللّجنــة الدوليــة 
 ،2015 ديســمبر   10 فــي  األحمــر  للصليــب 
تحــت عنــوان »حمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي 
ــة«.  النزاعــات المســلحة ومــن الهجمــات اإلرهابي
ــي  ــا ف ــوم الدراســي خمســون طالب ــذا الي حضــر ه
ــة  ــز الدراســات القانوني ــن مرك ــون وقضــاة م القان
ــع  ــن المجتم ــن ع ــى ممثلي ــاوة عل ــة ع و القضائي
ــد  ــل المعه ــي، و أيضــا مؤسســات أخــرى مث المدن
ســاهموا  الدفــاع  وزارة  و  للتــراث  األعلــى 
ــئلتهم  ــال أس ــن خ ــاش م ــراء النق ــي إث ــم ف جميعه

مداخاتهــم. و 

و قــد أعلــن  بالمناســبة عميــد كليــة الحقــوق والعلوم 
السياســية بتونــس فــي كلمــة افتتــاح المؤتمــر عــن 
إرســاء شــهادة ماجســتيرجديدة فــي القانــون الدولــي 
العــام متخصصــة فــي القانــون الدولــي اإلنســاني

 و القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان و ذلــك إنطاقا 
مــن الســنة الجامعيــة المقبلة. ديســمبر 2015: تونس.نــدوة تحــت عنــوان »حمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي 

النزاعــات المســلحة ومــن الهجمــات اإلرهابيــة«. 
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