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اللجنة الدولية للصليب األحمر في مصر

عملت اللجنة الدولية في مصر، مع فترات انقطاع، 
الثانية. ويستند وجودها  العاملية  منذ بداية احلرب 
القانوني وأنشطتها إلى اتفاق مقر رسمي ُمبرَم مع 

وزارة اخلارجية.

وقد أجنزت اللجنة الدولية مهامها مبوجب اتفاقيات 
جنيف من خالل زيارة أسرى احلرب أثناء حرب عام 1956 
العربية- احلروب  أثناء  وكذلك  السويس،  قناة  في 

اإلسرائيلية، واضطلعت مبهام إنسانية أخرى لصالح 
ضحايا تلك النزاعات.

أما في الوقت الراهن، فتعمل بعثة القاهرة في املقام 
األول كمركز إقليمي لتعزيز التنفيذ الوطني للقانون 
العسكري  التدريب  في  وإدراجه  اإلنساني  الدولي 
واملناهج الدراسية في مصر وغيرها من بلدان العالم 
العربي. ويلعب املركز اإلقليمي لالستشارات القانونية 
واإلعالم والتوثيق بالقاهرة، الذي يعمل بالتعاون الوثيق 
مع جامعة الدول العربية، دوراً هاماً في هذه العملية. 
وتدعم اللجنة الدولية أيضاً أنشطة جمعية الهالل 

األحمر املصري.
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تعريف باللجنة الدولية للصليب األحمر

اللجنة الدولية للصليب األحمر هي منظمة إنسانية 
حماية  مهمتها  محايدة وغير متحيزة ومستقلة، 
ومساعدة ضحايا النزاعات املسلحة وحاالت العنف 
األخرى من مدنيني وعسكريني والعمل من أجل تطوير 
ونشر القانون الدولي اإلنساني. وميكن للجنة الدولية 
إطار  خارج  وخبرتها  اإلنسانية  تعرض خدماتها  أن 
النزاعات، استناداً إلى حقها في املبادرة، على النحو 
املنصوص عليه في النظام األساسي للحركة الدولية 

للصليب األحمر والهالل األحمر.

وتشمل مهام اللجنة الدولية ما يلي: 

• زيارة أسرى احلرب واحملتجزين املدنيني	
• شمل 	 وجمع  املفقودين  األشخاص  عن  البحث 

العائالت املشتتة
• نقل الرسائل بني أفراد العائالت الذين تفرقوا جراء 	

النزاع
• توفير الغذاء واملاء واملساعدات الطبية للمدنيني 	

الضروريات  هذه  على  احلصول  ميكنهم  ال  الذين 
األساسية في حاالت النزاع املسلح

• نشر املعرفة بالقانون الدولي اإلنساني ورصد االمتثال 	
ألحكامه

• لفت االنتباه إلى االنتهاكات واملساهمة في تطوير 	
القانون اإلنساني.

جنيف  في  الدولية  للجنة  الرئيسي  املقر  يقع 
80 بلداً  حوالي  في  ومهام  بعثات  )سويسرا(، ولها 
على  يربو  ما  بها  ويعمل  العالم،  أنحاء  في جميع 

13.000 شخص.
 

وتعتبر اللجنة الدولية أصل ومنشأ احلركة الدولية 
للصليب األحمر والهالل األحمر، التي تعمل في جميع 
البالد تقريباً وتضم حوالي 100 مليون عضو ومتطوع.
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اخلدمات االستشارية اإلقليمية حول القانون 
الدولي اإلنساني

الدولية  اللجنة  تعتبر مصر قاعدة هامة ألنشطة 
احملايد  اإلنساني  العمل  وتعزيز  دعم  إلى  الرامية 
واملستقل، فضالً عن التنفيذ الوطني للقانون الدولي 
البلدان االثنني وعشرين األعضاء في  اإلنساني في 

جامعة الدول العربية.

بالتعاون مع اللجنة  الدول العربية  وتنظم جامعة 
الدولية حلقات دراسية ودورات تدريبية إقليمية حول 
القانون الدولي اإلنساني على أساس منتظم، يستفيد 
منها املسؤولون احلكوميون واألكادمييون )في بيروت(، 
والقضاة وأعضاء النيابة العامة )في الكويت(، عالوة 
على الدبلوماسيني )في أبو ظبي(. وهناك تعاون مماثل 
مع االحتاد البرملاني العربي بهدف تعزيز التصديق على 
معاهدات القانون الدولي اإلنساني وأحكامها وتنفيذها 

من قبل البرملانات الوطنية.

اخلدمات  لقسم  اإلقليمية  الوحدة  تدعم  وبالتوازي، 
االستشارية حول القانون الدولي اإلنساني بالقاهرة 
احلكومات العربية وبعثات اللجنة الدولية للصليب 
للقانون  وطنية  إنشاء جلان  األحمر في املنطقة، في 
الالزمة  التشريعية  التدابير  وسن  الدولي اإلنساني، 
ملواءمة القوانني الوطنية مع أحكام القانون الدولي 
اإلنساني، واعتماد إجراءات خاصة لنشر أحكام القانون 

التقرير الدوري حول تنفيذ  الدولي اإلنساني. ويوثق 
القانون الدولي اإلنساني في الدول العربية نتائج هذه 
اجلهود، وتنشره اللجنة الدولية بالتعاون مع جامعة 

الدول العربية. 

نشر القانون الدولي اإلنساني في القوات 
املسلحة

ينظم املندوب اإلقليمي للقوات املسلحة بالقاهرة 
دورات تدريبية متخصصة لنشر الوعي بالقانون الدولي 
اإلنساني والتشجيع على إدماجه في التدريب املنتظم 
للقوات املسلحة العربية في املنطقة، وذلك بالتعاون 
مع إدارة الشؤون العسكرية في جامعة الدول العربية.

 
تضطلع بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر بالقاهرة 
بورش عمل منتظمة للقوات املسلحة املصرية، تضم 
حفظ  عمليات  إطار  في  نشرها  يتم  التي  القوات 
الدولية  اللجنة  السالم. و إلى جانب احملاضرات، توفر 
املطبوعات ذات الصلة وغيرها من وسائل دعم التدريب 

على القانون الدولي اإلنساني.



©
 IC

RC

التفاعل مع اجملتمع املدني والسلطات

أدى التعاون مع مؤسسات التعليم العالي إلى إدراج 
القانون الدولي اإلنساني في املناهج الدراسية ألكثر 
من 100 كلية من الكليات املعنية بتدريس القانون 
الدولي اإلنساني في العالم العربي. وتوفر اللجنة 
وتقدم  الوثائق ذات الصلة لتلك اجلامعات،  الدولية 
للطالب واألساتذة والباحثني املهتمني بالقانون الدولي 
اإلنساني فرصة لالستفادة من مكتبة القانون الدولي 

اإلنساني الشاملة املوجودة في بعثتها بالقاهرة.

التربية  الدولية مع وزارة  وفي مصر تتعاون اللجنة 
اإلنسانية  املبادئ  إدماج  إلى  أفضى  مما  والتعليم، 
النموذجية  املناهج  في  اإلنساني  الدولي  للقانون 

للمدارس الثانوية.

كما تتعامل بعثة القاهرة بانتظام أيضاً مع األطراف 
صاحبة املصلحة األخرى في اجملتمع املدني في مصر 
اإلنسانية  املسائل  في  املشاركة  أو  املهتمة  سواء 
اإلعالم  وسائل  وهي  الدولي،  القانون  أومسائل 

واملنظمات غير احلكومية.

في  الدولية  اللجنة  بعثة  تنخرط  عالوة على ذلك، 
حوار منتظم مع السلطات املصرية وجامعة الدول 
العربية والسفارات املعنية في القاهرة، حول مواقفها 
الصلة  ذات  اإلنسانية  واالهتمامات  املؤسسية 

بعملياتها في املنطقة.

املركز اإلقليمي لإلعالم في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

لبعثات اللجنة  يقدم املركز اإلقليمي لإلعالم دعماً 
الدولية للصليب األحمر في العالم العربي كي توطد 
أقدامها وحتسن وضعها من خالل فهم أفضل للبيئة 
إعالمية  أنشطة  وتقدمي  بها،  احمليطة  اإلعالمية 
وانتاجات إقليمية. هذا ويقوم مدير املركز اإلقليمي 
لإلعالم بدور املتحدث الرسمي اإلقليمي باسم اللجنة 

الدولية.

الرئيسي  املنتج  لإلعالم  اإلقليمي  املركز  ويعتبر 
العربية وللمواد  باللغة  الدولية  اللجنة  ملطبوعات 
التي تترجم وتُطَبع في مصر،  السمعية والبصرية 
التي يصدرها بعنوان  ويشمل ذلك اجمللة الفصلية 

"اإلنساني". 

كما يتولى املركز اإلقليمي حتديث وخدمة موقع اللجنة 
الدولية للصليب األحمر باللغة العربية على شبكة 
االنترنتwww.icrc.org/ara  . عالوة على ذلك، 
يقدم املشورة الفنية والتدريب ملوظفي اإلعالم في 

بعثات اللجنة الدولية في املنطقة.
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إعادة الروابط العائلية

إعادة الروابط العائلية خدمة تقدمها اللجنة الدولية 
للصليب األحمر منذ أمد طويل، تستقي جذورها من 
جتربة انفصال العديد من العائالت أثناء النزاعات وحاالت 

الطوارئ األخرى.

وتقدم بعثة اللجنة الدولية بالقاهرة خدمات إعادة 
العائلية في األغلب األعم لطالبي اللجوء  الروابط 
والالجئني الذين فقدوا االتصال بعائالتهم في موطنهم 
األصلي. ومن بني هؤالء، يولى القصر غير املصحوبني 
بذويهم اهتماماً خاصاً بغرض إمكانية جمع شمل 
األسرة، وذلك بالتنسيق عن كثب مع املنظمات األخرى 
وثائق سفر  القاهرة  بعثة  تصدر  الصلة. كما  ذات 
لالجئني أو طالبي اللجوء الذين يتم قبولهم إلعادة 
التوطني في بلد ثالث، وذلك بناء على طلب السفارات 

املعنية.

ومتنح عائالت املواطنني املصريني احملتجزين أو املعتقلني 
إجراء  في اخلارج فرصة إرسال رسائل الصليب األحمر أو
مكاملات هاتفية من أجل احلفاظ على أواصر الصلة 

مع أحبائها.
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التعاون مع الهالل األحمر املصري

الهالل األحمر املصري جمعية راسخة لها 27 فرعاً 
في 26 محافظة، وهي عضو نشط للغاية في احلركة 
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. ويعتبر الهالل 
األحمر املصري الشريك الرئيسي للجنة الدولية في 

مصر.

وتعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر بتنسيق وثيق 
مع االحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل 
األحمر من أجل تعزيز قدرة الهالل األحمر املصري على 
االضطالع بالعمليات امليدانية، في مجال االستعداد 
حلاالت الطوارئ واالستجابة لها حتديداً. ومتتد الشراكة 
لتشمل أيضاً تعزيز القانون الدولي اإلنساني واإلعالم، 

فضالً عن إعادة الروابط العائلية.

وقد احتفظت اللجنة الدولية بأواصر التعاون الوثيق 
مع الهالل األحمر املصري من أجل االستجابة لبعض 
املقدم  الدعم  حتديداً  غزة،  في  النزاع  عواقب 
للفلسطينيني العالقني على اجلانب املصري من احلدود، 
عالوة على أنشطة التنسيق املشترك من أجل توجيه 

مسار مواد اإلغاثة من مصر إلى غزة.
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International Committee of the Red Cross
Cairo Delegation

33 شارع -106
حدائق املعادي – الرقم البريدي 11431

T + 202 252 81 540     + 202   252 81 541 تليفون: 
F + 202  252 81 566 فاكس: 

cai_lecaire@icrc.org البريد اإللكتروني: 
© حقوق الطبع محفوظة للجنة الدولية للصليب األحمر

الطبعة العربية األولى، أكتوبر/تشرين األول 2010

لزيارة املكتبة، برجاء طلب  موعد مسبق.
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