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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

خــال الفتــرة مــا بيــن جــوان و ســبتمبر 2016 
ــن 16  ــن 17,000 شــخص م ــر م ــن أكث ــب م ُطل
ــا  ــن القضاي ــة م ــول مجموع ــم ح ــداء آرائه ــًدا إب بل
المتعلقــة بالحــرب وذلــك فــي إطــار دراســة »النــاس 
حــول الحــرب«. وجــاءت النتائــج مطمئنــة ومثيــرة 

ــق فــي نفــس الوقــت. للقل

ــدان متضــررة  ــي بل ــن يعيشــون ف ــاس الذي ســألنا الن
مــن نزاعــات مســلحة إذا كانــوا يعتقــدون أن قوانيــن 
ــة. وجــاءت إجاباتهــم باإليجــاب.  ــا أهمي الحــرب له
ــذه  ــي ه ــون ف ــن يعيش ــي مم ــن ثلث ــر م ــد أكث ويعتق
ــى  ــود عل ــه مــن المنطقــي أن ُتفــرض قي ــدان، أن البل
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 

ــب.  ــاه التعذي ــاس تج ــدى الن ــة ل ــف العام ــي المواق ف
ويذكــر ثلثــا األشــخاص الذيــن شــملتهم الدراســة فــي 
ــه  ــر أن ــئ. غي ــر خاط ــب أم ــام 2016 أن التعذي ع
عندمــا ُســئلوا تحديــداً عمــا إذا كان مــن الممكــن أن 
ــدد  ــإن ع ــب، ف ــدو للتعذي ــي الع ــد مقاتل ــرض أح يتع
النــاس الذيــن لــم يوافقــوا علــى هــذا األمــر جــاء أقــل 
ــى  ــة إل ــام 1999 . باإلضاف ــي ع ــه ف ــا كان علي مم
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 

ــرة. ــلحة المعاص المس
 

أصبحــت المســابقة الوطنيــة للمحاكمــات الصوريــة 
ــس  ــي تون ــاني ف ــي اإلنس ــون الدول ــال القان ــي مج ف
ــة  ــة الدولي ــدت اللجن ــد عق ــدا ســنويا راســخا، وق تقلي
الــدورة الثالثــة مــن هــذه المســابقة فــي ديســمبر 
ــوق   ــات الحق ــة مــن كلي ــا أربع 2016 شــاركت فيه
التونســية. هالــة بوجنــاح هــي واحــدة من المشــاركين 
ــي  ــع ف ــل مراف ــب أفض ــازت بلق ــزت و ف ــي تمي الت
ــا. ــدد عــن إنطباعاته ــي هــذا الع ــا ف المســابقة تحدثن

فــي  العســكرية  للصحــة  العامــة  اإلدارة  نظمــت 
بتونــس  العســكري  بالمستشــفى    2016 أكتوبــر 
فــي  الجــروح  لعــاج  األولــى  التكونيــة  الــدورة 
الدوليــة.  اللجنــة  مــن  بدعــم  الطــوارئ  حــاالت 
نتطــرق فــي هــذا العــدد إلــى تفاصيــل هــذه التجربــة 

الجديــدة التــي مــن المنتظــر ان تتواصــل بصفــة 
منتظمــة.

ــر  ــة أيمــا تأث ــة الدولي ــة للجن ــة اإلقليمي ــأثرت البعث تـ
لوفــاة شــخصية رئيســية فــي مجــال العمــل اإلنســاني 
فــي تونــس فــي بدايــة الســنة الحاليــة ، إذ قــرر الفقيــد 
للهــال  العــام  األميــن  الطاهرالشــنيتي،  الدكتــور 
األحمــر التونســي، أن ينســحب بعــد أكثــر مــن 50 
عامــا قضاهــا فــي خدمــة القضيــة اإلنســانية. ننتهــز 

الفرصــة فــي هــذا العــدد لنقــدم تعازينــا الحــارة.

ــر  ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــة للّجن ــة اإلقليمي البعث
ــس بتون
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مقابلــة مــع هالــة بوجنــاح، الفائــزة بلقــب أفضــل مرافــع فــي المســابقة الوطنيــة 
للمحاكمــات الصوريــة فــي مجــال القانــون الدولي اإلنســاني.

هالــة، فــزِت بلقــب أفضــل مرافــع فــي المســابقة الوطنيــة للمحاكمــات الصوريــة 
فــي مجــال القانــون الدولــي اإلنســاني لهــذه الســنة، كيــف عشــت هــذه التجربة؟

إنهــا تجربــة مثيــرة لاهتمــام، ســواء علــى المســتوى الفــردي أوالجماعــي، وقــد 
ســاعدتني علــى تطويــر معرفتــي بقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني و األهــم مــن 
ذلــك انهــا مكنتنــي مــن خبــرة تطبيقيــة مــن خــال مختلــف إختبــارات المســابقة. 

أجريــِت العديــد مــن االختبــارات ولعبــِت أدواًر مختلفــة فــي هــذه المســابقة، أي 
مــن اإلختبــارات شــدِك أكثــر مــن غيــره ؟

ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــة أم ــة الصوري ــي، المحاكم ــار النهائ ــو اإلختب ه
ــوق اإلنســان  ــي، كناشــطة فــي مجــال حق ــي و فاجأن ــي ذهن ــذي رســخ ف هــو ال
ــم  ــاع عــن شــخص مته ــف الدف ــي موق ــي أجــد نفســي ف ــى الت هــي المــرة األول
بارتــكاب جرائــم حــرب أو جرائــم ضــد اإلنســانية. أمــام هيئــة تحكيــم يقظــة كان 
ــن  ــاع. إن تزام ــي الدف ــص دورمحام ــن وتقم ــج و البراهي ــد الحج ــا أن نج علين
ــوم 10  ــان ي ــوق اإلنس ــي لحق ــان العالم ــال باإلع ــع االحتف ــة م ــذه المحاكم ه
ديســمبر 2016 يحملنــي إلــى اإلســتنتاج أنــه فــي نهايــة المطــاف و  أمــام 

الفظائــع التــي ترتكــب ضــد اإلنســانية،  األصعــب هــو الوصــول إلــى تخفيــف 
معانــاة الضحايــا، وفهــم المابســات وتأميــن محاكمــة عادلــة علــى الرغــم مــن 

ــة. ــاوزات المقترف التج

إذا دعيــِت لتقديــم النصــح إلــى الطلبــة الذيــن سيشــاركون فــي المســابقة 
القادمــة ، مــاذا تقوليــن؟

ــم  ــس تقدي ــم لي ــي، فالمه ــن أساس ــو رك ــة ه ــع المجموع ــجام م ــي إنس ــل ف العم
األفضــل كفــرد  بــل علــى مســتوى المجموعــة و اإلســتيعاب الجيــد للمعلومــات 
المتعلقــة بالقانــون الدولــي اإلنســاني وعمــل اللجنــة الدوليــة، واإلعــداد المحكــم 

ــق.  ــة بالنفــس و بالفري ــأدوار والثق ل

هــل تعتقديــن أن دور القانــون الدولــي اإلنســاني ال يــزال قائمــا أمــام مــا نشــهده 
اليــوم مــن تجــاوزات خــال النزاعــات المســلحة ؟

ــده  ــار قواع ــاني، وانتش ــي اإلنس ــون الدول ــود القان ــن وج ــم م ــى الرغ ــا عل فع
وأدواتــه، فــإن النزاعــات المســلحة تــزداد تعقيــدا و تجــردا مــن اإلنســانية. 
القانــون اإلنســاني الدولــي ليــس طوباويــا إنمــا هــو مجموعــة قواعــد نموذجيــة 
ــا  ــدول وأيض ــى ال ــا عل ــا أساس ــا وتطبيقه ــف إحترامه ــة يتوق ــل مثالي ــم نق إن ل

ــة. ــة المعني ــات الدولي ــي و المنظم ــع الدول ــود المجتم ــل جه بفض
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السلوك في الحرب
ماذا عن مهاجمة المقاتلين األعداء في قرى أو مدن مأهولة بالسكان من 
أجل إضعاف العدو، واضعًا بعين االعتبار أنه سيقتل العديد من المدنيين؟ 

هل هذا أمر خاطئ أم أنه جزء من الحرب؟
يعتقد نحو 6 من أصل 10 أشخاص من جميع من أجابوا على هذا السؤال 

أن هذا األمر خاطئ. ويمثل هذا العدد انخفاضًا 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 8 أشخاص 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 
النظر نفسها سوى نصف عدد من أجابوا على السؤال.1

بصفة عامة، يعتقد %59 من األشخاص أنه أمر خاطئ. وفي الدول الخمس دائمة 
العضوية في مجلس األمن الدولي وسويسرا، فإن أكثر من نصف األشخاص الذين 

شملتهم الدراسة يعتقدون أنه أمر خاطئ، في حين يعتقد ٪40 منهم أنه جزء من الحرب.

في بعض األحيان يتعرض العاملون بالمجال اإلنساني 
لإلصابة أو القتل أثناء إيصالهم للمساعدات في مناطق 
النزاعات. هل هذا أمر خاطئ أم أنه جزء من الحرب؟

بصفة عامة، يعتقد أكثر من ثلثي من أجابوا على هذا السؤال أنه ما يزال من المجدي فرض قيود في 
الحرب. وترتفع هذه النسبة قلياًل في البلدان المتضررة من النزاعات.

1  في الدراسة التي أجريت في عام 2016، أجاب ٪78 من األشخاص الذين يعيشون في البلدان 
المتضررة من النزاعات المسلحة و٪50 من األشخاص الذين يعيشون في الدول الخمس دائمة 

العضوية في مجلس األمن الدولي وسويسرا أن ذلك األمر خاطئ.

2   طرح هذا السؤال على األشخاص الذين قالوا إنهم على علم بالقانون الدولي اإلنساني واتفاقيات 

جنيف، والذين بلغت نسبتهم ٪67 من إجمالي عدد األشخاص.

أمر خاطئ      جزء من الحرب    ال أعرف / أفضل عدم اإلجابة

 ماذا عن مهاجمة المعالم الدينية والتاريخية من
 أجل إضعاف العدو، هل هذا أمر خاطئ أم أنه جزء
من الحرب؟
بصفة عامة، يعتقد غالبية من أجابوا على هذا السؤال أنه أمر خاطئ، السيما في البلدان 
المتضررة من النزاعات.

لقد تم اعتماد اتفاقيات جنيف لعام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية، أي قبل سبعين سنة 
من اآلن. الحروب اليوم مختلفة جدًا، هل ال يزال أمر فرض قيود على الحرب له معنى؟ 2
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فــي الفتــرة بيــن جــوان و ســبتمبر 2016 ، ُطلــب مــن أكثــر مــن 17 ألــف شــخص فــي 16 بلــداً 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.

لقد تم اعتماد اتفاقيات جنيف لعام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية، أي قبل سبعين سنة من اآلن. الحروب اليوم مختلفة جداً،
 هل ال يزال أمر فرض قيود على الحرب له معنى؟ 2

بصفة عامة، يعتقد أكثر من ثلثي من أجابوا على هذا السؤال أنه ما يزال من المجدي فرض قيود في الحرب. وترتفع هذه النسبة قلياً في البلدان المتضررة من النزاعات.

الناس حول الحرب
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عاج الجروح في حاالت الطوارئ: 
الدورة التكوينية األولى لألطباء 

العسكريين
شــارك عشــرون طبيبــا تونســيا بمــا فــي ذلــك 
وقســم  المركــزة  والعنايــة  التخديــر  أطبــاء 
اإلســتعجالي، و أطبــاء الرضــوض و الكســور 
ــاعدة  ــكري للمس ــز العس ــن المرك ــاء م وأعض
التكونيــة  الــدورة  فــي  اإلســتعجالية  الطبيــة 
األولــى لعــاج الجــروح فــي حــاالت الطــوارئ 
العســكرية  للصحــة  العامــة  اإلدارة  نظمتهــا 
فــي أكتوبــر 2016  بالمستشــفى العســكري 

ــس. بتون

ــو  ــدورة ه ــذه ال ــن ه ــي م ــدف الرئيس كان اله
تدريــب المباشــرين فــي المجــال الطبــي علــى 
ــدد  ــي ته ــى حــاالت الطــوارئ الت التعــرف عل
ــا  ــل معه ــة التعام ــا و كيفي ــيء له ــاة، الته الحي
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«، فّســر الدكتــور علــي التواتــي جــراح 
طبيعــة  »أن  مضيفــا  الدوليــة،  اللجنــة  مــن 
ــج  ــن المنه ــف، ولك ــن أن تختل ــات يمك اإلصاب
المتبــع فــي العــاج يبقــى نفســه. إن تحديــد 
األولويــات والفــرز فــي حالــة تدفــق الجرحــى 
هــي أيضــا جوانــب هامــة تــم تناولهــا فــي هــذه 

ــدورة«. ال

النظريــة  المفاهيــم  علــى  الــدورة  تركــز 
المشــاركون  يقــوم  العمليــة.  والتدريبــات 
خالهــا بمحــاكاة عــاج جــروح فــي األطــراف 

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

الفــوري. التدخــل 

»هــذه الــدورة التدريبيــة لعــاج الجــروح فــي 
حــاالت الطــوارئ هــي جــزء مــن برنامــج 
العســكرية  الصحــة  فــي  العامليــن  إعــداد 
النــزاع  حــاالت  فــي  الطــوارىء  لمجابهــة 
المســلح غيــر التقليــدي وهــو مجــال تعــاون 
ــور  ــة.« وضــح الدكت ــة الدولي ــد مــع اللجن جدي
للصحــة  العــام  المديــر  يدعــس،  منــذر 

العســكرية.

أسســت اللجنــة الدوليــة هــذه الــدورة فــي عــام 
2004 لفائــدة األطبــاء الذيــن يعملــون فــي 
أقســام اإلســعجالي لتوفيــر المعــارف األساســية 
والمهــارات العمليــة فــي رعايــة المرضــى 

ــن الرضــوض. ــون م ــن يعان الذي

درءا لمعانات العائات

ــة  ــا لســجن المرناقي ــة يومي ــر مــن 800 عائل تتوجــه أكث
ب»القفــة«  يســمى  مــا  لتأميــن  أو  أقاربهــم  لزيــارة 
المحملــة باألطعمــة. غالبــا مــا تأتــي هــذه العائــات مــن 
أماكــن بعيــدة و قــد تكبــدت مســافة العشــرات إن لــم نقــل 
ــجن. ــى الس ــل الوصــول إل ــرات قب ــن الكلومت ــات م المئ

ــس إال أن  ــي تون ــر ســجن ف ــه أكب ــى الرغــم مــن كون عل
ــق  ــذا التدف ــواء ه ــاء  إلحت ــر لفض ــة يفتق ــجن المرناقي س
ــة       ــراءات أمني ــا بإج ــر حتم ــي تم ــات الت ــتمر للعائ المس

ــو الســجن. ــى به ــول إل ــل الدخ ــة قب و تنظيمي

 وغالبــا مــا يكتــض المــكان خــال الزيــارات ممــا يجبــر 
األســر علــى االنتظــار لســاعات. و ممــا يزيــد اإلنتظــار 
ــي الشــتاء والحــر الشــديد  ــرد ف ــم للب ــو تعرضه ــاء ه عن

فــي الصيــف.
ــة  ــة للجن ــة اإلقليمي ــذه الحاجــة جهــزت المندوبي ــة ه لتلبي
علــى  العائــات  إليــواء  أماكــن  تونــس  فــي  الدوليــة 
بـــ 600 متــر مربــع،  مســاحة مغطــاة جمليــة تقــدر 
ســعيا للتخفيــف و لــو قليــا مــن مشــقة عائــات الســجناء 
ــة. ــهيل الحرك ــجن بتس ــي الس ــام ف ــاخ الع ــين المن وتحس

حقائق و أرقام
زيارة السجون  

قــام   ،2016 ســنة  مــن  الثانــي  السداســي  خــال 
ــي  ــت ف ــارة أجري ــة بـــ 23 زي ــة الدولي ــو اللجن مندوب
بـــ  فيهــا  المقيميــن  جملــة  تقــدر  مختلفــا  مكانــا   14
منهــم  حالــة   283 متابعــة  تمــت  ســجينا.   14500

فــردي. بشــكل 

إعادة الروابط العائلية
تــم تبــادل 201 رســالة مــن رســائل الصليــب األحمــر 
ــا  ــة تيليغه ــة الدولي ــت اللجن ــفوية أمن ــالة ش و 19 رس

ــف. ــاجين عبرالهات ــات المس لعائ
خــال نفــس الفتــرة مكنــت اللجنــة الدوليــة المهاجريــن 
فــي الجنــوب التونســي مــن إجــراء مــا يقــارب عــن 175 

مكالمــة هاتفيــة.
ــن  ــة و شــفوية بي ــن مكتوب ــادل 08 رســائل بي ــم تب و ت

ــي الخــارج. ــن ف ــم المحتجزي األســر وأقاربه

المستشفى العسكري بتونس أكتوبر 2016 - حصة عملية في ميدان عاج الجروح في حاالت الطوارئ
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حقوق اإلنسان و الممارسات 
األمنية: تكوين متواصل

وداعا دكتورالطاهر...

أحــد  و  عزيــزا  صديقــا  تفقــد  الدوليــة  اللجنــة 
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 الخّيــر و المتحمــس للعمــل 

اإلنســاني.

ــية  ــداث الرئيس ــع األح ــا لجمي ــور مواكب كان الدكت
فــي مســيرة الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
ــا  ــا، أثراه ــن 50 عام ــر م ــر ألكث ــال األحم واله
بإشــعاعه و إحساســه المرهــف إلــى أن أصبــح فــي 
الســنوات األخيــرة فــي مقــام الحكيــم الــذي يجلــب 

ــع. ــرام الجمي احت
كــرس  للحركــة،  األساســية  بالمبــادئ  مســتدال 
األحمــر  الهــال  لخدمــة  قناعاتــه  و  موهبتــه 

لتونســي. ا

فاعــا  اإلنســانية  الحركــة  فقــدت  رحيلــه،  مــع 
عظيمــا، و فقــدت اللجنــة الدوليــة صديقــا مخلصــا 
وفقــد متطوعــو الهــال األحمــر زعيمــا أهــل ثقــة 

ــن. ــزم كبيري ــوة وع ذو وق

بالعمــل  وولعــه  الرجــل  حمــاس  حتمــا  ســنفتقد 
العميــق  تعاطفنــا  عــن  نعبــر  وإننــا  اإلنســاني. 

ذويــه. و  أســرته  مــع  الكامــل  وتضامننــا 

 35000 مــن  أكثــر  إجــاء 
ــرة ــب المدم ــاء حل ــن أحي شــخص م

تولــى الهــال األحمــر العربــي الســوري واللجنــة الدولية 
للصليــب األحمــر إجــاء نحــو 35000 شــخص إلــى 
المناطــق الريفيــة المجــاورة. وكان مــن بيــن من شــملهم 
اإلجــاء مائــة جريــح ومريــض فــي حالــة حرجــة. 

ــة  ــة اللجن ــان غاســر«، رئيســة بعث ــيدة »ماري ــت الس قال
ــت  ــب: »كان ــي حل ــا ف ــن موقعه ــورية م ــي س ــة ف الدولي
أولويتنــا، إلــى جانــب مســاعدة أشــد النــاس ضعفــاً، 
ــم  ــم. فه ــن بمحــض إرادته ــادرة المدنيي ــان مغ ــي ضم ه
أســر  ومــن  أحياءهــا،  العنــف  دمــر  مجتمعــات  مــن 
األمــن  علــى  إمــا  للحصــول  شــهوًرا  تكافــح  ظلــت 
ــأوى  ــة، أو الم ــة الطبي ــذاء، أو الرعاي ــامة، أو الغ والس
ــادرة،  ــى المغ ــي حاجــة ملحــة إل ــدوا ف ــد ب المناســب. وق
للغايــة.« ومربــك  مؤلــم  الوضــع  أن  مــن  بالرغــم 
وفــي منــاخ انخفضــت فيــه الحــرارة عــن درجــة التجمــد، 
كان النــاس يحرقــون كل مــا تصــل إليــه أيديهــم، بمــا فــي 
ذلــك البطانيــات والمابــس، ليحتفظــوا ألنفســهم وأبنائهــم 
بالــدفء فــي انتظــار المغــادرة. وظــل بجانبهــم أكثــر مــن 
ــوري  ــي الس ــر العرب ــال األحم ــن اله ــوع م 100 متط
وموظــف مــن موظفــي اللجنــة الدوليــة طــوال الليــل 
والنهــار علــى مــدار األســبوع الماضــي لتأميــن ســامتهم 
وللســعي إلــى تقديــم بعــض اإلرشــادات إليهــم وطمأنتهــم. 
مــرات  عــدة  توقفــت  قــد  اإلجــاء  عمليــة  وكانــت 
بســبب المفاوضــات الجاريــة بيــن مختلــف األطــراف 
وثيًقــا  ارتباًطــا  مرتبًطــة  وكانــت  األرض.  علــى 
ــب  ــي إدل ــا ف ــي الفوعــة وكفري ــي بلدت ــة ف ــة موازي بعملي
العربــي  األحمــر  الهــال  خالهــا  قــام  المحاصــرة، 
ــن  ــر م ــت ألكث ــاء مؤق ــة بإج ــة الدولي ــوري واللجن الس
واألطفــال  النســاء  مــن  أغلبهــم  شــخص،   1200
حلــب.  مدينــة  إلــى  اآلخــر  االتجــاه  فــي  والمســنين، 
المدنييــن  تمكيــن  يجــب  »غاســر«:  الســيدة  وقالــت 
إلــى مغــادرة ديارهــم، كآالف األســر  الذيــن عمــدوا 
مــن  وكفريــا،  والفوعــة  حلــب  غــادرت  التــي 
ذلــك.« فــي  يرغبــون  منازلهــم عندمــا  إلــى  العــودة 

ــة  ــة واللجن ــن وزارة الداخلي ــاون بي ــي إطــار التع ف
الدوليــة للصليــب األحمــر، تواصــل اللجنــة الدوليــة 
منــذ 2012، برنامجهــا لتكويــن المكونيــن فــي 
مجــال إحتــرام حقــوق اإلنســان أثنــاء ممارســة 
األمنييــن لمهامهــم ســواء كان ذلــك فــي مراكــز 
ــام.  ــام الع ــظ النظ ــات حف ــاظ او اثناءعملي اإلحتف

تلقــى عشــرون ضابطــا مــن االمــن والحــرس 
الوطنــي  و مكونيــن وضبــاط الشــرطة العدليــة 
ــر 2016،  ــي نوفمب ــاب، ف ــة اإلره ــرق مكافح وف
ــا فــي مجــال التدريــب علــى إحتــرام حقــوق  تكوين

اإلنســان فــي الممارســات األمنيــة.

مّثــل هــذا اللقــاء الــذي ُعقــد بالمركــز الوطنــي 
ــاج  ــي بقرط ــن الوطن ــر لأمــ ــن المستمـــــ للتكوي
التجــارب  لتبــادل  للضبــاط  فرصــة   ، بيرصــا 
ــم  ــي تعترضه ــة الت ــات العملي ــة و الصعوب الميداني

ــظ  ــات حف ــاء عملي ــة أثن ــون خاص ــاذ القان ــي إنف ف
النظــام و كذلــك فيمــا يخــص تطبيــق األحــكام 
ــز  ــت حي ــي دخل ــاظ والت ــة باإلحتف ــدة المتعلق الجدي

النفــاذ فــي 1 جــوان 2016.

توافقــت وزارة الداخليــة واللجنــة الدوليــة علــى 
ــى  ــو إل ــام 2017 يرن ــي طمــوح لع برنامــج تدريب
المركزيــة التدريــب ليصــل إلــى األمنييــن العامليــن 

داخــل البــاد.

وتدعــم اللجنــة الدوليــة جاهــدة هــذا المشــروع 
ــرات  ــر الخب ــال توفي ــن خ ــية م ــلطات التونس للس
ــي ترســيخ  ــذا المجــال للمســاهمة ف ــي ه ــة ف الدولي
ثقافــة حقــوق اإلنســان فــي العاقــة بيــن المواطــن 

و األمنــي.

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

اللجنــة الدوليــة للصليــب 
ــم ــي العال ــر ف األحم

Bureau de Tindouf
97, Cité Emir Abdel Kader
Tindouf Algérie
T / F + 213 493 711 58
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