تونس

اللجنة الدولية للصليب األحمر بتونس
تركــز البعثــة اإلقليميــة للّجنــة الدوليــة فــي تونس
أنشــطتها علــى زيــارة المحتجزيــن فــي تونــس،
والتعامــل مــع التداعيــات اإلنســانية المرتبطــة
بنــزاع الصحــراء الغربيــة ،وإعــادة الروابــط
بيــن أفــراد العائــات المشــتتة ،ونشــر القانــون
الدولــي اإلنســاني.

إفتتاحية
خــال الفتــرة مــا بيــن جــوان و ســبتمبر 2016
ُ
طلــب مــن أكثــر مــن  17,000شــخص مــن 16
بلــ ًدا إبــداء آرائهــم حــول مجموعــة مــن القضايــا
المتعلقــة بالحــرب وذلــك فــي إطــار دراســة «النــاس
حــول الحــرب» .وجــاءت النتائــج مطمئنــة ومثيــرة
للقلــق فــي نفــس الوقــت.
ســألنا النــاس الذيــن يعيشــون فــي بلــدان متضــررة
مــن نزاعــات مســلحة إذا كانــوا يعتقــدون أن قوانيــن
الحــرب لهــا أهميــة .وجــاءت إجاباتهــم باإليجــاب.
ويعتقــد أكثــر مــن ثلثــي ممــن يعيشــون فــي هــذه
البلــدان ،أنــه مــن المنطقــي أن ُتفــرض قيــود علــى
كيفيــة خــوض الحــرب .فــي حيــن يعتقــد نحــو نصف
الذيــن شــملتهم الدراســة فــي البلــدان المتضــررة مــن
النزاعــات أن اتفاقيــات جنيــف تحــول دون تفاقــم
الحــروب.
علــى مــدار العقديــن الماضييــن ،كان هنــاك تحــول

فــي المواقــف العامــة لــدى النــاس تجــاه التعذيــب.
ويذكــر ثلثــا األشــخاص الذيــن شــملتهم الدراســة فــي
عــام  2016أن التعذيــب أمــر خاطــئ .غيــر أنــه
عندمــا ُســئلوا تحديــداً عمــا إذا كان مــن الممكــن أن
يتعــرض أحــد مقاتلــي العــدو للتعذيــب ،فــإن عــدد
النــاس الذيــن لــم يوافقــوا علــى هــذا األمــر جــاء أقــل
ممــا كان عليــه فــي عــام  . 1999باإلضافــة إلــى
ذلــك ،هنــاك زيــادة كبيــرة فــي عــدد النــاس الذيــن ال
يعرفــون اإلجابــة أو يفضلــون عــدم اإلجابــة.
نتطــرق فــي هــذا العــدد إلــى هــذه الدراســة ال ســيما
أهميــة القانــون الدولــي اإلنســاني فــي النزاعــات
المســلحة المعاصــرة.
أصبحــت المســابقة الوطنيــة للمحاكمــات الصوريــة
فــي مجــال القانــون الدولــي اإلنســاني فــي تونــس
تقليــدا ســنويا راســخا ،وقــد عقــدت اللجنــة الدوليــة
الــدورة الثالثــة مــن هــذه المســابقة فــي ديســمبر
 2016شــاركت فيهــا أربعــة مــن كليــات الحقــوق
التونســية .هالــة بوجنــاح هــي واحــدة من المشــاركين
التــي تميــزت و فــازت بلقــب أفضــل مرافــع فــي
المســابقة تحدثنــا فــي هــذا العــدد عــن إنطباعاتهــا.
نظمــت اإلدارة العامــة للصحــة العســكرية فــي
أكتوبــر  2016بالمستشــفى العســكري بتونــس
الــدورة التكونيــة األولــى لعــاج الجــروح فــي
حــاالت الطــوارئ بدعــم مــن اللجنــة الدوليــة.
نتطــرق فــي هــذا العــدد إلــى تفاصيــل هــذه التجربــة
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الجديــدة التــي مــن المنتظــر ان تتواصــل بصفــة
منتظمــة.
تـــأثرت البعثــة اإلقليميــة للجنــة الدوليــة أيمــا تأثــر
لوفــاة شــخصية رئيســية فــي مجــال العمــل اإلنســاني
فــي تونــس فــي بدايــة الســنة الحاليــة  ،إذ قــرر الفقيــد
الدكتــور الطاهرالشــنيتي ،األميــن العــام للهــال
األحمــر التونســي ،أن ينســحب بعــد أكثــر مــن 50
عامــا قضاهــا فــي خدمــة القضيــة اإلنســانية .ننتهــز
الفرصــة فــي هــذا العــدد لنقــدم تعازينــا الحــارة.
البعثــة اإلقليميــة للّجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر
بتونــس

Rym Assal/CICR

السلوك في الحرب
ماذا عن مهاجمة المقاتلين األعداء في قرى أو مدن مأهولة بالسكان من
أجل إضعاف العدو ،واضعاً بعين االعتبار أنه سيقتل العديد من المدنيين؟
هل هذا أمر خاطئ أم أنه جزء من الحرب؟

تونس ديسمبر  - 2016المحاكمة الصورية في مجال القانون الدولي اإلنساني  -الدور النهائي

يعتقد نحو  6من أصل  10أشخاص من جميع من أجابوا على هذا السؤال
أن هذا األمر خاطئ .ويمثل هذا العدد انخفاضاً بنحو  10٪منذ عام .1999
وهناك تناقض صارخ بين وجهات نظر أولئك األشخاص في البلدان المتضررة
من النزاعات من ناحية ،حيث يعتقد ما يقرب من  8أشخاص من أصل 10
أشخاص أن هذا األمر خاطئ ،واألشخاص اآلخرين في الدول الخمس دائمة
العضوية في مجلس األمن الدولي وسويسرا من ناحية أخرى ،إذ ال يتبنى وجهة
1
النظر نفسها سوى نصف عدد من أجابوا على السؤال.

68%

هالة بوجناح ،مشروع مرافعة متميزة

59%
34%

30%

7%

3%

مقابلــة مــع هالــة بوجنــاح ،الفائــزة بلقــب أفضــل مرافــع فــي المســابقة الوطنيــة الفظائــع التــي ترتكــب ضــد اإلنســانية ،األصعــب هــو الوصــول إلــى تخفيــف
2016
1999
معانــاة الضحايــا ،وفهــم المالبســات وتأميــن محاكمــة عادلــة علــى الرغــم مــن
ـاني.
الدوليمناإلنسـ
ـون
مجـفيـالعامالقانـ
الدراسةــةالتيفــي
الصوري
الذين يعيشون في البلدان
األشخاص
أجاب 78٪
،2016
أجريت
للمحاكمــات  1في
المتضررة من النزاعات المسلحة و 50٪من األشخاص الذين يعيشون في الدول الخمس دائمة
المقترفــة.
التجــاوزات
العضوية في مجلس األمن الدولي وسويسرا أن ذلك األمر خاطئ.
ال أعرف  /أفضل عدم اإلجابة
جزء من الحرب
أمر خاطئ
هالــة ،فــز ِ
ت بلقــب أفضــل مرافــع فــي المســابقة الوطنيــة للمحاكمــات الصوريــة
فــي مجــال القانــون الدولــي اإلنســاني لهــذه الســنة ،كيــف عشــت هــذه التجربة؟ إذا دعيــ ِ
ت لتقديــم النصــح إلــى الطلبــة الذيــن سيشــاركون فــي المســابقة
الدينية
المعالم
عن
إنهــا تجربــة مثيــرةماذا
يتعرض العاملون بالمجال اإلنساني
األحيان
من في
تقوليــن؟
بعضمــاذا
القادمــة ،
والتاريخية وقــد
ـردي أوالجماعــي،
ـتوى الفـ
مهاجمةــى المسـ
ـام ،ســواء عل
لالهتمـ
مناطقليــس تقديــم
في فالمهــم
أساســي،
ركــن
هــو
المجموعــة
مــع
إنســجام
فــي
العمــل
ـن
ـ
م
ـم
ـ
األه
و
ـاني
ـ
اإلنس
ـي
ـ
الدول
ـون
ـ
القان
ـد
ـ
بقواع
ـي
ـ
معرفت
ـر
تطويـ
ســاعدتني علــى
أجل
إضعاف العدو ،هل هذا أمر خاطئ أم أنه جزء لإلصابة أو القتل أثناء إيصالهم للمساعدات
ذلــك انهــا مكنتنــي مــن خبــرة تطبيقيــة مــن خــال مختلــف إختبــارات المســابقة .األفضــل كفــرد بــل علــى مســتوى المجموعــة و اإلســتيعاب الجيــد للمعلومــات
من الحرب؟ النزاعات .هل هذا أمر خاطئ أم أنه جزء من الحرب؟
المتعلقــة بالقانــون الدولــي اإلنســاني وعمــل اللجنــة الدوليــة ،واإلعــداد المحكــم
أمر خاطئ .وفي الدول الخمس دائمة
األشخاص
بالنفـمن
يعتقدـة59%
البلدان لـبصفة
السيما في
غالبية من
بصفةـنعامة،
ولعبـ ِ
أجريـ ِ
بالفريـأنهـق.
ـس و
عامة،والثقـ
ـأدوار
ـابقة ،أي
خاطئ،المسـ
أمر هــذه
السؤالـةأنهفــي
أدوارهذامختلفـ
ت
يعتقدـارات
االختبـ
ت العديــد مـ
أجابوا على ً
المتضررة من النزاعات .العضوية في مجلس األمن الدولي وسويسرا ،فإن أكثر من نصف األشخاص الذين
مــن اإلختبــارات شــدكِ أكثــر مــن غيــره ؟
شملتهم الدراسة يعتقدون أنه أمر خاطئ ،في حين يعتقد  40٪منهم أنه جزء من الحرب.
هــو اإلختبــار النهائــي ،المحاكمــة الصوريــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــل تعتقديــن أن دور القانــون الدولــي اإلنســاني ال يــزال قائمــا أمــام مــا نشــهده
خاطئ
59ـات المســلحة ؟
النزاعـ
كناشــطة فــي مجــال حقــوق اإلنســان اليــوم مــن تجــاوزات خــال
أمرــخ فـ
هــو الــذي رس
%
ـي ذهنــي و فاجأنــي72% ،
فعــا علــى الرغــم مــن وجــود73%
هــي المــرة األولــى التــي أجــد نفســي فــي84%
القانــون الدولــي اإلنســاني ،وانتشــار قواعــده
ـم
ـ
مته
ـخص
ـ
ش
ـن
ـ
ع
ـاع
ـ
الدف
ـف
ـ
موق
53%
66%
الحرب جرائــم ضــد اإلنســانية .أمــام هيئــة تحكيــم يقظــة كان وأدواتــه ،فــإن النزاعــات المســلحة تــزداد تعقيــدا و تجــردا مــن اإلنســانية.
منـرب أو
جزءـم حـ
بارتــكاب جرائـ
35%
21%
الدولــي ليــس طوباويــا إنمــا هــو مجموعــة قواعــد نموذجيــة
 12إن تزامــن
الدفــاع.
علينــا أن نجــد الحجــج و البراهيــن وتقمــص دورمحامــي
القانــون اإلنســاني 25%
%
40%
25%
يتوقــف إحترامهــا وتطبيقهــا أساســا علــى الــدول وأيضــا
اإلنســان يــوم  10إن لــم نقــل مثاليــة
هــذه المحاكمــة مــع االحتفــال باإلعــان العالمــي لحقــوق
عالمياً
أعرف
ديســمبر ال
الدولــي و المنظمــات الدوليــة المعنيــة.
يحملنــي إلــى اإلســتنتاج أنــه فــي نهايــة المطــاف و6%أمــام بفضــل4%جهــود المجتمــع
2016
3%
8%

الناس حول الحرب

البلدان المتضررة من النزاعات المسلحة
الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن
الدولي وسويسرا

2%
6%

فــي الفتــرة بيــن جــوان و ســبتمبر ُ ، 2016طلــب مــن أكثــر مــن  17ألــف شــخص فــي  16بلــداً إبــداء رأيهــم بشــأن مجموعــة مــن القضايــا المتعلقــة بالحــرب .النــاس الذيــن يعيشــون فــي البلــدان المتضــررة
مــن الحــرب يعتقــدون أن القانــون لــه أهميتــه .ويعتقــد أكثــر مــن ثلثــي مــن شــملتهم الدراســة أنــه مــا يــزال مــن المنطقــي أن تفــرض قيــود علــى الحــرب .ومــا يــزال نحــو نصــف الذيــن شــملتهم الدراســة
في البلدان المتضررة من النزاعات يعتقدون أن اتفاقيات جنيف تحول دون تفاقم الحروب.
2

لقد تم اعتماد اتفاقيات جنيف لعام  1949بعد الحرب العالمية الثانية ،أي قبل سبعين سنة
من اآلن .الحروب اليوم مختلفة جداً ،هل ال يزال أمر فرض قيود على الحرب له معنى؟

لقد تم اعتماد اتفاقيات جنيف لعام  1949بعد الحرب العالمية الثانية ،أي قبل سبعين سنة من اآلن .الحروب اليوم مختلفة جداً،
2
معنى؟
هذا على
علىقيود
أجابوافرض
يزال أمر
بصفة عامة ،يعتقد أكثر منهل ال
من المجدي فرض قيود في
الحرب ماله يزال
السؤال أنه
ثلثي من
ً
النسبة ً
هذه النسبة قليال في البلدان المتضررة من النزاعات.
من وترتفع
الحرب.
البلدانقيود في
فيفرض
المجدي
وترتفع ماهذهيزال من
السؤال أنه
بصفة عامة ،يعتقد أكثر من ثلثي من أجابوا على هذا
النزاعات.
المتضررة
قليال
الحرب.

1%
15%

67%

عالمياً
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17%

1%
70%

1%

البلدان المتضررة
من النزاعات
المسلحة

2

نعم

ال

ال أعرف

أفضل عدم اإلجابة

10%
20%

67%

الدول الخمس
دائمة العضوية في
مجلس األمن الدولي
وسويسرا

طرح هذا السؤال على األشخاص الذين قالوا إنهم على علم بالقانون الدولي اإلنساني واتفاقيات
جنيف ،والذين بلغت نسبتهم  67٪من إجمالي عدد األشخاص.

16%
16%

درءا لمعانات العائالت
تتوجــه أكثــر مــن  800عائلــة يوميــا لســجن المرناقيــة
لزيــارة أقاربهــم أو لتأميــن مــا يســمى ب«القفــة»
المحملــة باألطعمــة .غالبــا مــا تأتــي هــذه العائــات مــن
أماكــن بعيــدة و قــد تكبــدت مســافة العشــرات إن لــم نقــل
المئــات مــن الكلومتــرات قبــل الوصــول إلــى الســجن.
Rym Assal/CICR

علــى الرغــم مــن كونــه أكبــر ســجن فــي تونــس إال أن
ســجن المرناقيــة يفتقــر لفضــاء إلحتــواء هــذا التدفــق
المســتمر للعائــات التــي تمــر حتمــا بإجــراءات أمنيــة
و تنظيميــة قبــل الدخــول إلــى بهــو الســجن.
وغالبــا مــا يكتــض المــكان خــال الزيــارات ممــا يجبــر

المستشفى العسكري بتونس أكتوبر  - 2016حصة عملية في ميدان عالج الجروح في حاالت الطوارئ

عالج الجروح في حاالت الطوارئ:
الدورة التكوينية األولى لألطباء
العسكريين

كان الهــدف الرئيســي مــن هــذه الــدورة هــو
تدريــب المباشــرين فــي المجــال الطبــي علــى
التعــرف علــى حــاالت الطــوارئ التــي تهــدد
الحيــاة ،التهــيء لهــا و كيفيــة التعامــل معهــا
فــي حالــة تدفــق أعــداد كبيــرة مــن الجرحــى.
« إن الخطــوة األولــى فــي العــاج فــي أي
حالــة طارئــة ،هــو التأكــد مــن أن مجــرى
الهــواء مفتــوح لــدى المريــض ،وإعــادة التنفس
الطبيعــي والحفــاظ علــى تدفــق األكســجين فــي
الجســم» ،ف ّســر الدكتــور علــي التواتــي جــراح
مــن اللجنــة الدوليــة ،مضيفــا «أن طبيعــة
اإلصابــات يمكــن أن تختلــف ،ولكــن المنهــج
المتبــع فــي العــاج يبقــى نفســه .إن تحديــد
األولويــات والفــرز فــي حالــة تدفــق الجرحــى
هــي أيضــا جوانــب هامــة تــم تناولهــا فــي هــذه
الــدورة».
تركــز الــدورة علــى المفاهيــم النظريــة
والتدريبــات العمليــة .يقــوم المشــاركون
خاللهــا بمحــاكاة عــاج جــروح فــي األطــراف

«هــذه الــدورة التدريبيــة لعــاج الجــروح فــي
حــاالت الطــوارئ هــي جــزء مــن برنامــج
إعــداد العامليــن فــي الصحــة العســكرية
لمجابهــة الطــوارىء فــي حــاالت النــزاع
المســلح غيــر التقليــدي وهــو مجــال تعــاون
جديــد مــع اللجنــة الدوليــة ».وضــح الدكتــور
منــذر يدعــس ،المديــر العــام للصحــة
العســكرية.
أسســت اللجنــة الدوليــة هــذه الــدورة فــي عــام
 2004لفائــدة األطبــاء الذيــن يعملــون فــي
أقســام اإلســعجالي لتوفيــر المعــارف األساســية
والمهــارات العمليــة فــي رعايــة المرضــى
الذيــن يعانــون مــن الرضــوض.

عنــاء هــو تعرضهــم للبــرد فــي الشــتاء والحــر الشــديد
فــي الصيــف.
لتلبيــة هــذه الحاجــة جهــزت المندوبيــة اإلقليميــة للجنــة
الدوليــة فــي تونــس أماكــن إليــواء العائــات علــى
مســاحة مغطــاة جمليــة تقــدر بـــ  600متــر مربــع،
ســعيا للتخفيــف و لــو قليــا مــن مشــقة عائــات الســجناء
وتحســين المنــاخ العــام فــي الســجن بتســهيل الحركــة.

Faten Mrad/CICR

شــارك عشــرون طبيبــا تونســيا بمــا فــي ذلــك
أطبــاء التخديــر والعنايــة المركــزة وقســم
اإلســتعجالي ،و أطبــاء الرضــوض و الكســور
وأعضــاء مــن المركــز العســكري للمســاعدة
الطبيــة اإلســتعجالية فــي الــدورة التكونيــة
األولــى لعــاج الجــروح فــي حــاالت الطــوارئ
نظمتهــا اإلدارة العامــة للصحــة العســكرية
فــي أكتوبــر  2016بالمستشــفى العســكري
بتونــس.

والــرأس والعمــود الفقــري ،حــاالت يمكــن
أن تعترضهــم فــي الواقــع .فيتقنــون تحديــد
الحــاالت األكثــر حرجــا و التــي تتطلــب
التدخــل الفــوري.

األســر علــى االنتظــار لســاعات .و ممــا يزيــد اإلنتظــار

سجن المرناڤية  - 2016اللجنة الدولية تجهز مكانا إليواء عائالت المساجين

حقائق و أرقام
زيارة السجون

خــال السداســي الثانــي مــن ســنة  ،2016قــام
مندوبــو اللجنــة الدوليــة بـــ  23زيــارة أجريــت فــي
 14مكانــا مختلفــا تقــدر جملــة المقيميــن فيهــا بـــ
 14500ســجينا .تمــت متابعــة  283حالــة منهــم
بشــكل فــردي.

إعادة الروابط العائلية

تــم تبــادل  201رســالة مــن رســائل الصليــب األحمــر
و  19رســالة شــفوية أمنــت اللجنــة الدوليــة تيليغهــا
لعائــات المســاجين عبرالهاتــف.
خــال نفــس الفتــرة مكنــت اللجنــة الدوليــة المهاجريــن
فــي الجنــوب التونســي مــن إجــراء مــا يقــارب عــن 175
مكالمــة هاتفيــة.
و تــم تبــادل  08رســائل بيــن مكتوبــة و شــفوية بيــن
األســر وأقاربهــم المحتجزيــن فــي الخــارج.

اللجنــة الدوليــة للصليــب
األحمــر فــي العالــم

وداعا دكتورالطاهر...

اللجنــة الدوليــة تفقــد صديقــا عزيــزا و أحــد
الشــخصيات البــارزة فــي مجــال العمــل اإلنســاني
فــي المنطقــة.
ببالــغ الحــزن واألســى بلغنــا خبرالوفــاة المفاجئــة
للدكتــور الطاهــر الشــنيتي.
أغرقنــا خبــر الوفــاة فــي حــزن عميــق .ننعــى
هــذا الرجــل الكريــم الخيّــر و المتحمــس للعمــل
اإلنســاني.

كان الدكتــور مواكبــا لجميــع األحــداث الرئيســية
فــي مســيرة الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر
والهــال األحمــر ألكثــر مــن  50عامــا ،أثراهــا
بإشــعاعه و إحساســه المرهــف إلــى أن أصبــح فــي
الســنوات األخيــرة فــي مقــام الحكيــم الــذي يجلــب
احتــرام الجميــع.
مســتدال بالمبــادئ األساســية للحركــة ،كــرس
موهبتــه و قناعاتــه لخدمــة الهــال األحمــر
التونســي.
مــع رحيلــه ،فقــدت الحركــة اإلنســانية فاعــا
عظيمــا ،و فقــدت اللجنــة الدوليــة صديقــا مخلصــا
وفقــد متطوعــو الهــال األحمــر زعيمــا أهــل ثقــة
ذو وقــوة وعــزم كبيريــن.
ســنفتقد حتمــا حمــاس الرجــل وولعــه بالعمــل
اإلنســاني .وإننــا نعبــر عــن تعاطفنــا العميــق
وتضامننــا الكامــل مــع أســرته و ذويــه.

حقوق اإلنسان و الممارسات
األمنية :تكوين متواصل
فــي إطــار التعــاون بيــن وزارة الداخليــة واللجنــة
الدوليــة للصليــب األحمــر ،تواصــل اللجنــة الدوليــة
منــذ  ،2012برنامجهــا لتكويــن المكونيــن فــي
مجــال إحتــرام حقــوق اإلنســان أثنــاء ممارســة
األمنييــن لمهامهــم ســواء كان ذلــك فــي مراكــز
اإلحتفــاظ او اثناءعمليــات حفــظ النظــام العــام.
تلقــى عشــرون ضابطــا مــن االمــن والحــرس
الوطنــي و مكونيــن وضبــاط الشــرطة العدليــة
وفــرق مكافحــة اإلرهــاب ،فــي نوفمبــر ،2016
تكوينــا فــي مجــال التدريــب علــى إحتــرام حقــوق
اإلنســان فــي الممارســات األمنيــة.

توافقــت وزارة الداخليــة واللجنــة الدوليــة علــى
برنامــج تدريبــي طمــوح لعــام  2017يرنــو إلــى
المركزيــة التدريــب ليصــل إلــى األمنييــن العامليــن
داخــل البــاد.
وتدعــم اللجنــة الدوليــة جاهــدة هــذا المشــروع
للســلطات التونســية مــن خــال توفيــر الخبــرات
الدوليــة فــي هــذا المجــال للمســاهمة فــي ترســيخ
ثقافــة حقــوق اإلنســان فــي العالقــة بيــن المواطــن
و األمنــي.

تولــى الهــال األحمــر العربــي الســوري واللجنــة الدولية
للصليــب األحمــر إجــاء نحــو  35000شــخص إلــى
المناطــق الريفيــة المجــاورة .وكان مــن بيــن من شــملهم
اإلجــاء مائــة جريــح ومريــض فــي حالــة حرجــة.
قالــت الســيدة «ماريــان غاســر» ،رئيســة بعثــة اللجنــة
الدوليــة فــي ســورية مــن موقعهــا فــي حلــب« :كانــت
أولويتنــا ،إلــى جانــب مســاعدة أشــد النــاس ضعفــاً،
هــي ضمــان مغــادرة المدنييــن بمحــض إرادتهــم .فهــم
مــن مجتمعــات دمــر العنــف أحياءهــا ،ومــن أســر
ظلــت تكافــح شــهورً ا للحصــول إمــا علــى األمــن
والســامة ،أو الغــذاء ،أو الرعايــة الطبيــة ،أو المــأوى
المناســب .وقــد بــدوا فــي حاجــة ملحــة إلــى المغــادرة،
بالرغــم مــن أن الوضــع مؤلــم ومربــك للغايــة».
وفــي منــاخ انخفضــت فيــه الحــرارة عــن درجــة التجمــد،
كان النــاس يحرقــون كل مــا تصــل إليــه أيديهــم ،بمــا فــي
ذلــك البطانيــات والمالبــس ،ليحتفظــوا ألنفســهم وأبنائهــم
بالــدفء فــي انتظــار المغــادرة .وظــل بجانبهــم أكثــر مــن
 100متطــوع مــن الهــال األحمــر العربــي الســوري
وموظــف مــن موظفــي اللجنــة الدوليــة طــوال الليــل
والنهــار علــى مــدار األســبوع الماضــي لتأميــن ســامتهم
وللســعي إلــى تقديــم بعــض اإلرشــادات إليهــم وطمأنتهــم.
وكانــت عمليــة اإلجــاء قــد توقفــت عــدة مــرات
بســبب المفاوضــات الجاريــة بيــن مختلــف األطــراف
ً
ً
ارتباطــا وثي ًقــا
مرتبطــة
علــى األرض .وكانــت
بعمليــة موازيــة فــي بلدتــي الفوعــة وكفريــا فــي إدلــب
المحاصــرة ،قــام خاللهــا الهــال األحمــر العربــي
الســوري واللجنــة الدوليــة بإجــاء مؤقــت ألكثــر مــن
 1200شــخص ،أغلبهــم مــن النســاء واألطفــال
والمســنين ،فــي االتجــاه اآلخــر إلــى مدينــة حلــب.
وقالــت الســيدة «غاســر» :يجــب تمكيــن المدنييــن
الذيــن عمــدوا إلــى مغــادرة ديارهــم ،كآالف األســر
التــي غــادرت حلــب والفوعــة وكفريــا ،مــن
العــودة إلــى منازلهــم عندمــا يرغبــون فــي ذلــك».

TURKMANI, Sevim/ CR Syrie

ّ
مثــل هــذا اللقــاء الــذي عُقــد بالمركــز الوطنــي
للتكويــن المستمـــــــر لألمــــن الوطنــي بقرطــاج
بيرصــا  ،فرصــة للضبــاط لتبــادل التجــارب
الميدانيــة و الصعوبــات العمليــة التــي تعترضهــم

فــي إنفــاذ القانــون خاصــة أثنــاء عمليــات حفــظ
النظــام و كذلــك فيمــا يخــص تطبيــق األحــكام
الجديــدة المتعلقــة باإلحتفــاظ والتــي دخلــت حيــز
النفــاذ فــي  1جــوان .2016

إجــاء أكثــر مــن 35000
شــخص مــن أحيــاء حلــب المدمــرة

حلــب نوفمبــر  – 2016اللجنــة الدوليــة و الهــال األحمــر العربــي الســوري يقيمــون وضــع المدينــة
التــي يعيــش فيهــا األشــخاص الذيــن قــرروا العــودة لديارهــم
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