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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

تأسســت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر قبــل أكثــر 
مــن 150 عامــا فــي ســاحة معركــة »ســولفرينو«. 
ومنــذ ذلــك التاريــخ، وطبيعــة الصــراع واحتياجــات 
ــال  ــو الح ــا ه ــتمر، كم ــر مس ــي تغي ــن ف المتضرري

بالنســبة لمجــاالت التدخــل اإلنســاني.

دمجــت اللجنــة الدوليــة مشــاريع المــاء و الســكن 
ــن  ــر مــن ثاثي ــذ أكث ــا اإلنســانية من ضمــن تدخاته
عامــا. كان ذلــك إثرعمليــة معقــدة وواســعة النطــاق 
علــى الحــدود بيــن تايانــدا وكمبوديــا فــي عــام 
ــد  ــة، بعــد تحدي ــة الدولي ــث قامــت اللجن 1979، حي
االحتياجــات المختلفــة ألكثــر مــن مليــون نــازح، 
بإعــداد مخطــط للصحــة العامــة شــمل توزيــع الميــاه 
الصالحــة للشــراب والصــرف الصحــي، وإنشــاء 

ــة. ــاكل الصحي الهي

كمــا تشــمل مشــاريع المــاء والســكن الفضاء الســجني 
حيــث تقــدم اللجنــة الدوليــة الدعــم الهيكلــي مــن 

خــال تنفيــذ التدابيــر المســتدامة لتحســين الظــروف 
المعيشــية للمســاجين خاصــة علــى مســتوى الصحــة 
والنظافــة. ويهــدف الدعــم الهيكلــي لتحســين المرافق 

لصالــح أكبــر عــدد ممكــن مــن المســاجين.

تعمــل اللجنــة الدوليــة فــي تونــس بالتعــاون مــع 
أجــل  مــن  واإلصــاح  للســجون  العامــة  اإلدارة 
تحســين األوضــاع فــي الســجون، ال ســيما مــن 
خــال مشــاريع »الميــاه والســكن« التــي شــملت 
العديــد مــن المؤسســات الســجنية. و يعــرض المقــال 
ــي هــذا  ــذه النشــرة أحــدث المشــاريع ف الرئيســي له
اإلطــار وهــو بنــاء فضــاء إلســتقبال أســر المســاجين 

ــن. ــي بالقصري ــجن المدن ــي الس ف

ــي  ــوم الدراس ــى الي ــرة إل ــذه النش ــرض ه ــا تتع كم
الــذي نظمتــه اللجنــة الدوليــة بالتعــاون مــع المعهــد 
العالــي ألصــول الديــن تحــت عنــوان »تحديــات 
ــي اإلســامي«.  ــم العرب ــي العال ــل اإلنســاني ف العم
ــن  ــة م ــود المبذول ــن الجه ــل ضم ــاط يدخ ــو نش وه
ــة  ــة مــع المؤسســات األكاديمي ــة الدولي طــرف اللجن
أفضــل  فهــم  أجــل  مــن  اإلســامية  والجامعــات 
لمهمتهــا وعملهــا فــي كنــف الحيــاد و عــدم التحيــز 

و اإلســتقالية.

ــي  ــوم العالم ــام بالي ــن كل ع ــاي م ــي 8 م ــل ف نحتف
للصليــب األحمــر والهــال األحمــر. و قــد وقــع 
إختيــار »مــن أجــل الجميــع فــي كل مــكان« ليكــون 
ــار  ــد إخت ــنة و ق ــذه الس ــاني له ــل اإلنس ــعار العم ش

الهــال األحمــر التونســي الصــورة لإلحتفــال بهــذه 
المناســبة مــن خــال تنظيــم »يــوم الفيلم اإلنســاني«. 

ــال. ــل اإلحتف ــم هــذه النشــرة بتفاصي تأتيك

شــهد النصــف األول مــن هــذه الســنة أيضــا حدثيــن 
هاميــن يتمثــان فــي نــدوة القانــون الدولــي اإلنســاني 
التــي تنظــم ســنويا مــن قبــل المدرســة الحربيــة العليــا 
ــدوة أخــرى  ــة و ن ــة الدولي ــن اللجن ــس بدعــم م بتون
حــول جراحــة الحــرب نظمتهــا اللجنــة الدوليــة 
ــن  ــد م ــة. مزي ــع وزارة الصح ــاون م ــس بالتع بقاب
التفاصيــل حــول هذيــن الحدثيــن فــي هــذه النشــرة!

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



مساعدة األسر في معرفة مصير أقربائهم المفقودين في البحر

منــذ ســنة 1915، تبتكراللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر  وتنفــذ، إســتنادا 
إلــى القانــون الدولــي اإلنســاني، أنشــطة لحمايــة الســجناء والمحتجزيــن 
والمعتقليــن فــي ســياق النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة وغيرهــا 
ــارات المتكــررة ألماكــن اإلحتجــاز،  مــن حــاالت العنــف. مــن خــال الزي
يفحــص مندوبــو اللجنــة الدوليــة ظــروف إقامــة األشــخاص المحروميــن مــن 

حريتهــم.

 بـــ »ظــروف االحتجــاز« تعنــي اللجنــة الدوليــة: إحتــرام الســامة الجســدية 
والنفســية لألشــخاص المحتجزيــن مــن قبــل جميــع العامليــن المشــرفين علــى 
عيشــهم داخــل الســجون و أماكــن اإلحتجــاز؛ الظــروف الماديــة لاحتجــاز 
)الغــذاء والســكن والصــرف الصحــي(؛ الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة؛ 
القــدرة علــى الحفــاظ علــى العاقــات األســرية واالجتماعيــة، ممارســة 
الحــد األدنــى مــن الرياضــة البدنيــة، الحــق فــي أنشــطة للترفيــه، أداء عمــل 

وتلقــي  تدريبــات.

ــاء  ــة لـ»الم ــة الدولي ــرق اللجن ــل ف ــجناء تعم ــلطات والس ــع الس ــاون م بالتع
ــة للســجن مــن ظــروف معيشــية  ــة التحتي ــى أن تمكــن البني والســكن« ، عل

ــة. ــة للكرام ــة وضامن صحي

ــة  ــة الدولي ــدة اللجن ــة، إكتســبت وح ــن الماضي ــنوات الثاثي ــدى الس ــى م عل
المتعلقــة  المســائل  فــي  متخصصــة  و  واســعة  خبــرة  والســكن  للمــاء 

باالحتجــاز. 

عــادة مــا يــؤدي االكتظــاظ والظــروف الصحيــة الســيئة فــي الســجون إلــى 
مخاطــر صحيــة كبيــرة. يعمــل مهندســو الوحــدة فــي جميــع مســتويات النظام 

الســجني لتلبيــة االحتياجــات الفرديــة ودرء المشــاكل الهيكليــة العامــة.

القصرين: فضاء جديد إلستقبال عائالت المساجين
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2016 - السجن المدني بالقصرين : اللجنة الدولية، بالتعاون مع وزارة العدل، تنجز فضاء جديدا إلستقبال عائات المساجين.

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

وجــود أحــد أفــراد العائلــة فــي الســجن هــي تجربــة  جــد مؤلمــة ألهــل الســجين. 
آبــاء وأمهــات وأطفــال يقصــدون بإنتظــام الســجون فــي مختلــف أنحــاء البــاد 
لزيــارة أقاربهــم لألطمئنــان علــى صحتهــم محمليــن بالـ»قفــة« الشــهيرة. و تتحول 
أحيانــا هــذه الزيــارات إلــى عنــاء شــديد تتكبــده العائلــة خاصــة إذا كان الســجن 
ــدأ  ــى الســجن تب ــم إل ــد وصوله ــم. و عن ــل إقامته ــدة عــن مح ــافة بعي ــى مس عل
ــل دخــول  ــات التفتيــش الازمــة قب ــة اإلنتظــار نظــرا لإلجــراءات وعملي مرحل

المــكان المخصــص للزيــارة.

ــن الســجناء، كانــت  ــن الــذي يــأوي المئــات م فــي الســجن المدنــي بالقصري
العائــات تحتمــي تحــت هيــكل معدنــي بباحــة الســجن بالــكاد يحميهــا مــن المطــر 

فــي الشــتاء و لهيــب الشــمس فــي الصيــف.

ــي  ــم ف ــاة أهله ــن الســجناء مــن ماق ــم يمك ــكان مائ ــر م ــي توفي ــا ف ــة منه رغب
ــد  ــاء جدي ــاء فض ــب األحمربن ــة للصلي ــة الدولي ــت اللجن ــة، دعم ــروف طيب ظ

لإلســتقبال مســاحته 120 م2، ومجهزبالمرافــق الصحيــة.

ــار  ــن اإلنتظ ــجن القصري ــجناء بس ــات الس ــتطيع عائ ــوان 2016، تس ــذ ج من
ــه مــن جــراء  ــا تعاني ــل مم ــزر القلي ــو الن ــة لعلهــا تخفــف و ل ــي ظــروف الئق ف

ــا. اإلنفصــال عــن أحــد أفراده

تعمــل اللجنــة الدوليــة بالتعــاون مــع الســلطات التونســية علــى تحســين ظــروف 
اإلقامــة فــي الســجون. فــي هــذا اإلطــار و منــذ ســنة 2011 تــم إنجــاز العديــد 
ــرج  ــجن ب ــي س ــرف ف ــبع غ ــل س ــا، إعــادة تأهي ــر منه ــن المشــاريع ، نذك م
العامــري، تضــررت خــال أحــداث جانفــي 2011 ، بمســاحة مغطــاة إجماليــة 
تقــدر بـــ 1100م2، وإعــادة تأهيــل المطبــخ و المرافــق الصحيــة بســجن حربوب 
مدنيــن، وبنــاء مطابــخ جديــدة فــي  كل مــن ســجن المهديــة والقصريــن، وتركيــب 
ــاء  ــرس، وبن ــري والس ــرج العام ــجون ب ــي س ــق ف ــن الحرائ ــة م ــام الحماي نظ

وحــدة شــبه مفتوحــة فــي مركــز إصــاح األطفــال الجانحيــن بالمــروج.
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السجن المدني بالقصرين، الفضاء القديم المخصص للعائات.



العمل اإلنساني أمام إختبار الوضع 
الراهن في العالم العربي اإلسالمي

علــى الرغــم مــن مــن مــرور أكثــر مــن 150 
الدوليــة  اللجنــة  تجــد  إنشــائها،  علــى  ســنة 
ــانية  ــات اإلنس ــي الجه ــل باق ــوم، مث ــها الي نفس
الفاعلــة، فــي مواجهــة تحديــات كبــرى تجعــل 
ــدا،  ــة أكثرتعقي ــات الضعيف ــح الفئ ــا لصال عمله
خاصــة فــي مناطــق يكــون المدنيــون فيهــا فــي 
أمــس الحاجــة للمســاعدة مثــل ســوريا، العــراق 

ــن. أو اليم

ــي معظمهــا بســوء  ــق ف ــات تتعل  وهــذه التحدي
فهــم أو فكــرة خاطئــة عــن دور وهويــة الحركة 

الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر.

 دائمــا مــا تســعى اللجنــة الدوليــة لتعزيــز 
عملهــا ومبــادئ الحيــاد واالســتقالية علــى 
تحســين  أجــل  مــن  ممكــن  نطــاق  أوســع 
قدرتهــا علــى العبورأينمــا تكــون هنــاك حاجــة 

اإلنســانية. للمســاعدات 

و دائمــا مــا تمثــل األوســاط األكاديميــة فضــاء 
مائمــا لمناقشــة المســائل التــي تتصــل بإحتــرام 
الدولــي  القانــون  وقواعــد  اإلنســاني  العمــل 

ــاني.  اإلنس

ــي  ــد العال ــذا الســياق إســتضاف المعه ــي ه وف
مــارس   16 فــي  بتونــس،  الديــن  ألصــول 
ــي  ــات الت ــا دراســيا حــول التحدي 2016، يوم

ــوم. ــم الي ــي عال ــاني ف ــل اإلنس ــه العم تواج

منيــر  الدكتــور  ركــز  محاضرتــه،  خــال   
الزيتونــة،  بجامعــة  أســتاذ  جمــور،  بــن  

ــم  ــاني بالقي ــي اإلنس ــون الدول ــر القان ــى تأث عل
ــور  ــة للدكت ــل أن يعطــي الكلم ــامية، قب اإلس
ــون  ــي »القان ــص ف ــي، المتخص ــر الزمال عام
الدولــي اإلنســاني واإلســام«، الــذي تنــاول 
قضيــة التحديــات اإلنســانية المعاصــرة و دور 
ــال  ــر واله ــب األحم ــة للصلي الحركــة الدولي

األحمــر فــي مواجهتهــا.

ــاش شــاركت  ــوم الدراســي بنق ــم الي ــد أختت و ق
فيــه نخبــة مــن األســاتذة و طلبــة أصــول الدين.

جراحــة الحــروب: كيــف يتــم التعامــل 
مــع مثــل هــذه اإلصابــات؟

شــارك ثاثــون طبيبــا تونســيا مختصــا فــي جراحــة 
العظــام، جراحــة القلــب و الشــرايين أو الجراحــة العامــة 
فــي نــدوة حــول جراحــة الحــرب، نظمتهــا، بمدينــة قابــس 
الدوليــة للصليــب األحمــر  اللجنــة  فــي مــاي 2016، 

ــة. ــع وزارة الصح ــاون م بالتع
مختلــف  فــي  عملهــم  المشــاركون  يباشــراألطباء 
مستشــفيات الجنــوب و الوســط الغربــي للبــاد التونســية. 
إذ أن العديــد مــن هــذه المنشــآت قــد اســتقبلت بالفعــل 
عبــوات  أو  ألغــام  أو  ناريــة  أســلحة  بفعــل  إصابــات 
ــا  ــادرا م ــي ن ــات الت ــن اإلصاب ــوع م ــو ن ــفة  ، وه ناس

واجهتهــا مــن قبــل.
علــى  أيــام،  ثاثــة  مــدى  علــى  المشــاركون،  إطلــع 
ــة  ــى كيفي ــرب و عل ــروح الح ــف ج ــات مختل خصوصي
رعايــة هــذا الفئــة مــن المصابيــن. و قــد تــم مناقشــة العديد 
مــن المواضيــع مثــل األضــرار الباليســتية والكســور 
وإصابــات األلغــام مــع مختصــي اللجنــة الدوليــة للصليــب 

ــة الحــرب. ــي جراح ــر ف األحم
ــى  ــة إل ــه باإلضاف ــدا، ألن ــدة ج ــدوة مفي ــذه الن ــت ه »كان
ــن  ــبة للجراحي ــة بالنس ــت فرص ــة، كان ــب النظري الجوان
ــذه  ــل ه ــع مث ــل م ــي التعام ــة ف ــب العملي لمناقشــة الجوان
اإلصابــات«  قــال الدكتــور شــرف الديــن البــكاري، 

ــردان. ــن ق ــفى ب ــة بمستش ــم الجراح ــس قس رئي
إن العمــل فــي ظــل ظــروف صعبــة و مــوارد فــي كثيــر 
ــه  ــذي يواجه ــع ال ــو الواق ــدودة ه ــد مح ــان ج ــن األحي م
ــي  ــف المســلح. ف ــن الحــرب أو العن ــي زم الجراحــون ف
مثــل هــذه الظــروف مــن الضــروري، أكثــر مــن أي وقت 
ــريرية  ــراءات الس ــوالت واإلج ــاع البروتوك ــى، اتب مض
المضاعفــات  مــن  والحــد  األرواح  إلنقــاذ  المناســبة 

ــة. المعيق

حقائق و أرقام
زيارة السجون  التونسية

قــام   ،2016 إلــى جــوان  الفتــرة مــن جانفــي  خــال 
ــي 10  ــت ف ــارة أجري ــة بـــ 22 زي ــة الدولي ــو اللجن مندوب
ــا بـــ 13500  ــن فيه ــة المقيمي ــدر جمل ــة تق ــن مختلف أماك
ــردي. ــكل ف ــم بش ــة منه ــة 156 حال ــت متابع ــجينا. تم س
ــر  ــب األحم ــائل الصلي ــن رس ــالة م ــادل 104 رس ــم تب ت
الســجناء  بيــن  الهاتــف  110 رســالة شــفوية عبــر  و 

وعائاتهــم.

إعادة الروابط العائلية
ــن  ــة المهاجري ــة الدولي ــت اللجن ــرة مكن ــس الفت خــال نف
فــي الجنــوب التونســي مــن إجــراء مــا يقــارب عــن 37 

ــة. ــة هاتفي مكالم
و تــم تبــادل 67 رســالة بيــن مكتوبــة و شــفوية بيــن 

الخــارج. فــي  المحتجزيــن  األســر وأقاربهــم 

تضمنــت الشــريعة اإلســامية قواعــد أساســية تتعلــق بســير العمليــات العدائيــة فــي زمــن الحــرب، نفــس هــذه القواعــد إعتمدهــا القانــون الدولــي 
ــاني المعاصر. اإلنس
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عناصر الجيش التونسي تتلقى تكوينا في 
القانون الدولي اإلنساني 

العســكريين                الضبــاط  كبــار  مــن  مائــة  تلقــى 
و ضبــاط الجمــارك والحمايــة المدنيــة، إضافــة 
ــا مــن شــأنه  ــن أجانــب تكوين ــى عشــرة متربصي إل
أن يعــزز معرفتهــم بالقانــون الدولــي اإلنســاني. 
كان ذلــك فــي إطــار النــدوة العلميــة الســنوية حــول 
القانــون الدولــي اإلنســاني التــي نظمتهــا المدرســة 

الحربيــة العليــا بدعــم مــن اللجنــة الدوليــة فــي 
.2016 مــارس 

تواتــرت ثلــة مــن خبــراء القانــون الدولــي اإلنســاني 
لمعالجــة مواضيــع متنوعــة مثــل التكييــف القانونــي 
العدائيــة،  األعمــال  وإدارة  المســلح،  للنــزاع 
المســلح،  النــزاع  فــي  المحمييــن  واألشــخاص 
وعلــى وجــه الخصــوص مفهــوم »حمايــة الســكان 

المدنييــن«.

ــي  ــش التونس ــاط الجي ــة لضب ــدوة فرص ــت الن كان
لمناقشــة القضايــا الراهنــة بمــا فــي ذلــك التحديــات 
التــي تواجــه تطبيــق القانــون الدولــي اإلنســاني 
فــي الحــروب غيــر المتماثلــة التــي هــزت المنطقــة 
وأيضــا أمــن وحمايــة العمــل اإلنســاني فــي الميدان.

ســورية: أكبــر األزمــات اإلنســانية 
ــم بأســره ــي العال ــًدا ف ــا تعقي وأكثره

مع دخول النزاع في ســورية عامه الســادس، وفي ظل 
غيــاب أي نهايــة لــه فــي األفــق، يمثــل هذا النــزاع أكبر 
األزمــات اإلنســانية وأكثرهــا تعقيــًدا فــي العالم بأســره.

فقــد وقعــت البــاد فــي براثن عنف وحشــي بــا هوادة، 
وأصبــح الماييــن فــي حاجــة ملحــة للمســاعدة العاجلة.

8 ماليين شخص نازح داخل سورية
4,5 ماليين شخص يعيشون في مناطق محاصرة 

ومناطق يصعب الوصول إليها

1,5 مليون شخص مصاب
 250 ألف شخص قتلوا

 
ــر خطــوط  ــة عب ــي 14 عملي ــام الحال ــا خــال الع نفذن
المواجهــة، قدمنــا مــن خالهــا المســاعدات األساســية، 
ــن  ــية، لمايي ــة األساس ــتلزمات المنزلي ــذاء والمس كالغ
األشخاص. غير أن هذا ال يكفي. وعلينا أن نقدم المزيد.

شــخص  مليــون   1,175 مســاعدة  إلــى  نتطلــع 
بتوفيــر الغــذاء لهــم شــهرًيا، وتوزيــع المســتلزمات 
شــخص.  180,000 علــى  األساســية  المنزليــة 
نريــد باإلضافــة إلــى توفيــر المزيــد مــن األدويــة، 
المســاعدة فــي تعزيــز خدمــات الرعايــة الصحيــة 
األوليــة التــي يقدمهــا الهــال األحمر العربي الســوري، 
ويشــمل هــذا توفيــر مركبــات لنقــل اللقاحــات، وزيــادة 
ــاج. ــز الع ــفيات ومراك ــة للمستش ــاعدات المقدم المس

فــي جميــع أرجــاء العالــم، و علــى مدار الســاعة كل 
ــة للصليــب األحمــر   ــوم، تواصــل الحركــة الدولي ي
و الهــال األحمــر عملهــا. اليــوم العالمــي للصليــب 
األحمــر و الهــال األحمــر، و الــذي يحتفــل بــه 
ــف  ــبة للتوق ــو مناس ــام، ه ــن كل ع ــاي م ــي 8 م ف
ــون              ــه المتطوع ــوم ب ــذي يق ــم ال ــل المه ــد العم عن

ــة. ــر العقلي ــاذ األرواح و تغيي ــون إلنق و الموظف

بهــذه المناســبة نظــم الهــال األحمــر التونســي 
بالتعــاون مــع اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
وبدعــم مــن جمعيــة مخرجــي األفــام التونســية  ، 
» يــوم الفيلــم اإلنســاني « فــي كل مــن تونــس 

العاصمــة، المهديــة، الــكاف و ســيدي بوزيــد. 

حضــر هــذه العــروض متطوعــون مــن اللجــان 
كانــت  و  األربــع  للواليــات  والمحليــة  الجهويــة 
ــر  ــي تم ــانية الت ــات اإلنس ــة التحدي ــة لمناقش فرص
بهــا منطقتنــا اليــوم. تهــدف هــذه العــروض لألفــام 
الوعــي،             مســتوى  لرفــع  فقــط  ليــس  اإلنســانية 
و إنمــا فــي المقــام األول للدعــوة إلــى العمــل، إذ أن 
العمــل والتفكيــر كانــا وراء نشــأة الحركــة الدوليــة 

ــر. ــال األحم ــر واله ــب األحم الصلي

يحتفــى باليــوم العالمــي للصليــب األحمــر والهــال 
ــخ  ــي 8 مــاي مــن كل ســنة، وهــو تاري األحمــر ف

مولــد هنــري دونــان، مؤســس الحركــة الدوليــة 
والحائــز  األحمــر،  والهــال  األحمــر  للصليــب 
علــى جائــزة نوبــل للســام. و قــد إختــارت الحركــة 
الدوليــة »مــن أجــل الجميــع فــي كل مــكان« شــعارا 
لهــذه الســنة، و قــد ســلطت هــذه اإلحتفــاالت الضوء 
ــن    ــن المتطوعي ــى مســاهمة عشــرات اآلالف م عل
و الموظفيــن الذيــن يســعون جاهديــن لتخفيــف مــن 

المعانــات البشــرية فــي جميــع أنحــاء العالــم.

يعتبــر الهــال األحمــر التونســي أن خلــق جســور 
ــر  ــال األحم ــر واله ــب األحم ــطة الصلي ــن أنش بي
وفــن الســينما هــي وســيلة هامــة للتعريــف بالعمــل 

ــزه. اإلنســاني و تعزي

اإلبــداع ليــس بغريــب علــى متطوعــي الهــال 
ــة  ــور عالي ــا بص ــن عودون ــي الذي ــر التونس األحم
فــي  الفارطــة،  الســنة  فــي  أنجــزو  إذ  الجــودة 
أفــام قصيــرة وضحــوا  الفتــرة، عشــرة  نفــس 
ــب  ــية للصلي ــادئ األساس ــم المب ــا مفاهي ــن خاله م
األحمــر والهــال األحمــر فــي صلــب عملهــم فــي 

مختلــف الجهــات بالبــاد.
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 02 - 2016: حمص مدينة أنهكتها مخلفات الحرب.

اللجنــة الدوليــة للصليــب 
ــم ــي العال ــر ف األحم

Bureau de Tindouf
97, Cité Emir Abdel Kader
Tindouf Algérie
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