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اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر في جنوب ال�سودان
مقابلة مع رئي�س بعثة اللجنة الدولية

و�صل ال�سيد «ملكير مابيك» �إلى جوبا في نهاية �شهر ني�سان� /أبريل ليتقلد من�صبه كرئي�س لبعثة اللجنة الدولية في جنوب ال�سودان .وهو يتولى مهامه
في الوقت الذي تعمل فيه اللجنة الدولية على تو�سيع ن�شاطاتها في البلد لت�أمين الم�ساعدات لمن هم في �أ�شد الحاجة �إليها.

ما هي ح�صيلة الخ�سارة الب�شرية خالل القتال الذي ن�شب
ؤخرا بين ال�سودان وجنوب ال�سودان؟
م� ً

كانت هناك عواقب وخيمة على ال�سكان المقيمين
في المناطق الحدودية .فقد فرت �آالف الأ�سر من
منازلها تاركة خلفها ممتلكاتها� .إن من مهامنا تذكير
الأطراف الم�شاركة في القتال ب�أن عليها �أن تتخذ
دائما خطوات لحماية المدنيين وتجنب الت�سبب في
ً
النزوح .وكانت اللجنة الدولية و�شريكها ال�صليب
الأحمر في جنوب ال�سودان يوفران وحدهما المواد
الغذائية والمواد الأ�سا�سية مثل النامو�سيات للكثير من
تلك الأ�سر النازحة.
ما هو دوركم في زيارة المحتجزين؟

ما هي ر�ؤيتكم لتطور الو�ضع في جنوب ال�سودان؟
للأ�سف من ال�صعب توقع حدوث تغيير �إيجابي كبير في
الم�ستقبل القريب .فجنوب ال�سودان وقع �ضحية
أي�ضا من
لتحديات �إن�سانية �أفرزها النزاع الم�سلح .ويعاني � ً
عواقب القتال في واليتي جنوب كردفان والنيل الأزرق

وعالوة على ذلك ،ثمة مجموعات م�سلحة تعمل
في �أجزاء مختلفة من البلد .و�سواء في والية جونقلي
ال�شمالية �أو في غرب اال�ستوائية ،فقد ا�ستهدفت
�أعمال القتال في كثير من الأحيان المدنيين
وممتلكاتهم ،مما ت�سبب في وقوع وفيات و�إ�صابات
�إ�ضافة �إلى فقدان و�سائل العي�ش .و�شكلت �أعمال
العنف الطائفي المكثفة بالرغم من كونها متفرقة،
�صورة حزينة من الم�شهد في جنوب ال�سودان.
ما هي �أولويات اللجنة الدولية والتحديات التي تواجهها في
جنوب ال�سودان على مدار الأ�شهر ال�ستة القادمة؟
توا�صل اللجنة الدولية تكثيف �أن�شطتها ال �سيما في
نظرا لحجم احتياجات ال�سكان.
�شمال البالد ً

ونحن ملتزمون بدعم م�ست�شفى ملكال التعليمي،
وتوفير المياه النظيفة للمجتمعات الح�ضرية والريفية
في والية الوحدة .و�سوف نوا�صل جهودنا لإعادة
االت�صال بين �أفراد الأ�سر الم�شتتة ب�سبب القتال.
و�سنوا�صل كذلك التركيز ب�صورة كبيرة على ت�شجيع
االمتثال للقانون الدولي الإن�ساني والعمل �سري ًعا في
حال قيام حاملي ال�سالح بانتهاك تلك القواعد.
دائما في جنوب ال�سودان،
وت�شكل اللوج�ستية تحديًا ً
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يتمثل الجزء الأ�سا�سي من مهمة اللجنة الدولية الإن�سانية
في جميع �أنحاء العالم في زيارة �أ�سرى الحرب
وغيرهم من المحتجزين لأ�سباب تتعلق بالنزاع وذلك
ل�ضمان معاملتهم معاملة الئقة واحتجازهم في ظروف
معقولة .و�أكدت حكومة جنوب ال�سودان �إمكانية
زيارة اللجنة الدولية لأ�سرى الحرب دون قيد �أو �شرط.
ً
محايدا في النزاع الم�سلح ،قامت
و�سيطا
وب�صفتها
ً
ؤخرا بتي�سير عودة �أ�سرى الحرب
�
م
ا
أي�ض
�
الدولية
اللجنة
ً
ً
�إلى الوطن بموافقة البلدين.

في ال�سودان ،حيث فر منها عدة �آالف من الأ�سر �إلى
مخيمات الالجئين في هذا الجانب من الحدود .وتعمل
اللجنة الدولية للت�صدي لحاالت الطوارئ .وعلى �سبيل
المثال ،نحن نعمل على مد �أنابيب المياه �إلى مخيم
«جمام» لالجئين لتخفيف النق�ص الحاد ودرء خطر
تف�شي وباء الكوليرا المحتمل.

ال �سيما في مو�سم الأمطار .وتكمن قوة اللجنة الدولية
في �إمكانية توليها مجموعة عري�ضة من الأن�شطة
الإن�سانية لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية
المت�ضررة من النزاع الم�سلح التي تتراوح بين توفير
الرعاية ال�صحية وبين العمل على �إعادة االت�صال بين
�أفراد الأ�سرة .فنحن نمد يد العون لل�سكان الجتياز
حالة الطوارئ من خالل توفير الغذاء والمياه
أي�ضا لتحقيق درجة من
والم�أوى ،ولكننا نتطلع � ً
االكتفاء الذاتي له�ؤالء الأ�شخا�ص المت�ضررين من
القتال وذلك من خالل برامج طويلة الأجل.

الحفاظ على وجود المياه
في المناطق الريفية بوالية الوحدة
«عندما تجف الآبار ،نعلم قيمة المياه»� .أطلقت اللجنة
الدولية م�شرو ًعا لمدة ثالث �سنوات لتح�سين فر�ص
الح�صول على المياه النظيفة ل�سكان مقاطعة فاريانق في
�شمال والية الوحدة المت�ضررة من النزاع.
تت�ألف قرية «فنجوت» من مجموعة من الأكواخ
المتوا�ضعة تتناثر لعدة كيلومترات على طول الطريق
الم�ؤدي �إلى مخيم «ييدا» لالجئين القريب .وفي كل
يوم ،يبد أ� الن�ساء والأطفال في ال�صباح الباكر رحلتهم
عبر «الأر�ض المحروقة» �إلى م�ضخة المياه الوحيدة
القابعة في قلب رقعة من ال�شجيرات المنخف�ضة على
حافة المنطقة ال�شمالية .فهذه الم�ضخة تمثل الم�صدر
الوحيد للمياه النظيفة لي�س فقط لقرية «فنجوت» بل
أي�ضا ل�ست قرى �أخرى مجاورة ،وهي بمثابة �شريان
� ً
الحياة لآالف من ال�سكان الذين يعي�شون في بيئة
قا�سية.

�أ�صبحت الحياة �أكثر �صعوبة عندما تعطلت م�ضخة
المياه في قرية «فنجوت» في وقت �سابق من العام
الحالي .يقول كلوديو ديوال ،كبير المهند�سين
المعنيين بالمياه في اللجنة الدولية بجنوب ال�سودان:
وخيما على القرويين» .وا�ستطرد
«كان �أثر ذلك
ً
قائال« :في حال تعطل الم�ضخة ،ي�ضطر النا�س �إلى
ال�سير لم�سافات طويلة للح�صول على المياه النقية �أو
�شرب مياه البرك .وفي كلتا الحالتين ،تكون العواقب
�سيئة على �صحة المجتمعات المحلية �إذ ينتج عن
ذلك مخاطر على ال�صحة العامة �أو يقل�ص الوقت
المتاح لل�سكان للزراعة �أو ال�صيد �أو القيام ب�أي
�أن�شطة �أخرى تمكنهم من ك�سب قوت يومهم».
وفي هذه المنطقة النائية حيث تكافح المجتمعات
المحلية من �أجل الح�صول على قطع الغيار �أو الخبرة
�أو الأدوات الالزمة لإجراء �إ�صالحات ،بد�أت اللجنة
الدولية جلب مرافق المياه الحالية .فحتى الآن،
قامت اللجنة الدولية هذا العام ب�إ�صالح �أكثر من 20
م�ضخة يدوية ل�ضخ المياه من الأحوا�ض ل�ضمان
ح�صول � 12000شخ�ص يعي�شون في القرى المعزولة
على المياه النظيفة على بعد م�سافة معقولة.

وتتمثل المرحلة التالية من الم�شروع الذي ي�ستغرق
ثالث �سنوات ،في تركيب �ألواح �شم�سية لثالثة
�أحوا�ض مياه رئي�سية مما يمثل طريقة فعالة وم�ستدامة
على م�ستوى التكلفة من �ش�أنها �أن تحل محل
الأنظمة التي تقوم على عمل المولدات.
و�إذا عدنا مرة �أخرى �إلى قرية «فنجوت» ،ت�شرح لنا
«�أجاك» ال�ضرر الذي طال حياتها ال�شخ�صية قائلة:
علي ال�سير طوي ً
ال
«عندما توقف عمل الم�ضخةَّ ،
تعين َّ
حتى �أ�صل �إلى «ييدا» لجلب المياه ،وهي رحلة
ت�ستغرق نحو � 4ساعات ذها ًبا و�إيا ًبا من و�إلى منزلي.
والآن وقد عادت للعمل مجد ًدا ،انخف�ض الوقت
الذي �أم�ضيه في الطريق �إلى الن�صف مما يعني �أنني لن
�أكون بحاجة للإ�سراع في �إعداد الطعام لأوالدي
فور عودتي و�سيكون لدي وقت للقيام ب�أعمال
المنزل».

«في حال تعطل الم�ضخة،
ي�ضطر النا�س �إلى ال�سير
لم�سافات طويلة للح�صول
على المياه النقية
�أو �شرب مياه البرك».

ي�سرت اللجنة الدولية ح�صول � 12000شخ�ص في المناطق الريفية بوالية الوحدة على المياه النظيفة.
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وفي �أحد �أيام �شهر ني�سان� /أبريل في ال�ساعة ال�سابعة
�صباحا� ،أخذت مجموعة من الن�ساء تتبادل الحديث
ً
وال�ضحكات �أثناء انتظار دورهن �أمام الم�ضخة،
حيث يتناف�سن في ما بينهن للح�صول على مكان
ومعهن قطيع من الماعز العط�شى .ت�شرح «�أجاك
بييم» وهي �أم �شابة لطفلين كيف �أن الرحلة من منزلها
�إلى هناك ت�ستغرق �ساعة كاملة�« .إن الحياة هنا
�صعبة .ف�أنا �أترك �أطفالي في المنزل لآتي �إلى هذا

المكان لجلب المياه بمفردي ،فهم �صغار ال
يمكنهم م�ساعدتي .وعند عودتي �أجدهم جائعين
ف�أ�سارع ب�إعداد الطعام ،ثم تنظيف المنزل».

�إعادة بناء الحياة بعد حادث انفجار لغم �أر�ضي

مثاليا للمر�ضى المعاقين للبدء في ا�ستعادة قواهم.
تعد �ساحة المركز مكانًا ً

وبعد مرور ب�ضعة �أ�سابيع من تحطم �ساقها اليمنى في
حادث انفجار اللغم ،نُقلت «ميري» �إلى
«لوكي�شوغيو» في كينيا حيث كانت اللجنة الدولية
تدير م�ست�شفى لجرحى الحرب حتى عام .2006
ولم يترك حجم الإ�صابة الكبير �أي خيار للجراحين
�سوى بتر ال�ساق حتى فوق الركبة .وكان الحظ قد
حالف «ميري» لبقائها على قيد الحياة ،و�أم�ضت
فترة طويلة من العام التالي في الم�ست�شفى كي تتعلم
رويدا الم�شي من الجديد بم�ساعدة ال�ساق
رويدا
ً
ً
اال�صطناعية .ومنذ ذلك الحين ،بات مكوثها في
الم�ست�شفى جز ًءا من حياتها.

�أم�ضت «ميري» معظم حياتها بين دخول الم�ست�شفى
والخروج منه ،وهي لم تتعد الع�شرين ربي ًعا بعد .لقد بد�أت
الم�شاكل في عام 1997عندما كانت في ال�ساد�سة من
عمرها وذهبت للتنزه .لم تكن تعرف حينها �أن حياتها لن
تعود �أب ًدا كما كانت.

وفي �ساحة مركز �إعادة الت�أهيل البدني في «جوبا» وبعد
�أن �أجريت لها عملية جراحية وتنتظر �إجراء عملية
�أخرى� ،أخذت «ميري تاكي�سا» تتحدث عن حياتها
قائلة« :لقد توفي �أبواي ،ف�أمي ماتت بعد �أن فررنا �إلى
مخيم «كاكوما» لالجئين في كينيا .وعدت �إلى جنوب
ال�سودان في عام  2008لأبد�أ حياة جديدة».

ي�شرح «غيرد فان دي فالد» حالتها قائال« :نما نتوء
في عظمة الفخذ على �شكل �إبرة تغر�س في الجلد
وتت�سبب في �إيالم ماري عند الم�شي .لذا ،فهي في
حاجة الآن لجراحة تقويمية .والمرحلة التالية في
حياة «ميري» �ستكون في م�ست�شفى ملكال التعليمي
حيث يجري لها جراحو اللجنة الدولية عملية
جراحية يمكن �أن تغير م�سار حياتها».

تمح ال�سنوات التي م�ضت من ذاكرة «ميري» ما
لم ُ
حدث لها عندما كانت ت�سير في الطريق قبل 14
عا ًما .فما زالت �صورة الأطفال �أمام عينيها وهم
يلهون بقطعة معدنية .ولم تن�س �صوت االنفجار
ال�شديد الذي وقع �أثناء مرورها بجوارهم و�أطاح بها.
أي�ضا �شعورها عندما حاولت النهو�ض
وتتذكر � ً
والهرب وكيف وجدت نف�سها غير قادرة على ذلك.
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ومن جانبه يقول «غيرد فان دي فالد» �أخ�صائي
العالج الطبيعي في اللجنة الدولية الذي يعمل في
المركز ويتولى حالة «ميري» لأ�شهر عديدة:
نظرا
«ا�ضطررنا لتغيير الطرف اال�صطناعي بانتظام ً
لنمو «ميرى» ،فقد كانت �صغيرة ال�سن عندما
تعر�ضت للحادث .وك�شفت الأ�شعة ال�سينية ق�صور
في نمو وقوة عظمة الفخذ وعدم تحملها للوزن
كاف».
ب�شكل ٍ

ماري تقف بجوار �صديقتها في مركز الت�أهيل البدني في جوبا حيث
يجري �سنويا عالج �آالف الأ�شخا�ص المعاقين.

وي�أتي �صوت ميرى ليقول�« :أنا محظوظة لأني
نجوت من الحادث الذي راح �ضحيته الأطفال
الآخرون .و�أ�شعر باالمتنان للفر�ص المتوفرة لي
حاليا .لقد عدت ل�صفوف الدر�س و�أخي ي�ساعدني
ً
دائما بالأمر الهين.
لي�س
وهو
الم�صاريف،
ت�سديد
في
ً
و�أنا في ال�صف الأول الآن و�أريد موا�صلة تعليمي
وهو �أهم �شيء بالن�سبة لي».
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توفير البذور والأدوات والغذاء
�آالف النازحين في منطقة �أبيي
ت�سببت اال�شتباكات التي �شهدتها منطقة �أبيي في العام الما�ضي
في فرار �أكثر من � 100000شخ�ص من الجنوب ،تاركين
وراءهم منازلهم وممتلكاتهم .و�إلى الآن ،ال ي�شعر �أغلبهم بعد
بالأمان الكافي للعودة �إلى ديارهم.

اعتادت «�آ�شي لوال» البالغة من العمر  35عا ًما طهي
الطعام وبيعه في �سوق قرية «مولوم» في «�أبيي».
وعندما تعر�ضت قريتها للهجوم ،فرت مع �أطفالها
ال�سبعة .و�أثناء فرارهم� ،أطلقت النار على �أحد �أقربائها
أنا�سا
ولقي حتفه .تعود بذاكرتها للوراء قائلة« :ر�أيت � ً
يت�ساقطون على ي�ساري وعلى يميني ومن خلفي».
وت�ضيف قائلة « :لم يكن �أجلي قد حان بعد .و�أخذنا
ن�سير فوق جثث كثيرة مولين الأدبار».

وفي �شهر ني�سان� /أبريل  ،2012قدمت اللجنة الدولية
البذور والأدوات الزراعية �إلى ما يقرب من 15000
�شخ�ص من المت�ضررين من القتال .وت�شرح ال�سيدة
«كاتيا دو كوكولير» ،رئي�سة البعثة الفرعية للجنة
الدولية في واو الو�ضع قائلة� :إن الهدف هو م�ساعدة
الأ�سر التي لديها بع�ض الأرا�ضي لت�صبح مكتفية
ذاتـيا« ،فقد �أدى قدوم العديد من الأ�سر �إلى تحميل
ًّ
المجتمعات الم�ضيفة عب ًئا ثقي ً
نظرا �إلى قلة مواردها
ال ً
الغذائية بالفعل .لقد ت�ضاعف عدد ال�سكان في بع�ض
القرى في المنطقة».
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ح�صل � 15000شخ�ص على ال�سم�سم والفول ال�سوداني وحبوب ال�سرغوم و�أدوات للحراثة وبع�ض المواد الغذائية.

و�أردفت ال�سيدة «دو كوكولير» قائلة« :مع اقتراب
مو�سم الأمطار� ،سرعان ما �ستكون هناك �صعوبة
كبيرة في الو�صول �إلى هذه المنطقة»« .فمن �ش�أن
الم�ساعدات التي قمنا بتوزيعها �إعانة الأ�سر على
�إنتاج الغذاء �سواء ل�سد رمقها �أو لبيعه .فهي ال
ت�ستطيع تحمل خ�سارة مح�صول �آخر».

وقبل مو�سم الزراعة ،تلقت كل �أ�سرة م�ؤنًا كال�سم�سم
والفول ال�سوداني وحبوب ال�سرغوم و�أدوات للحراثة
وبع�ض المواد الغذائية لحماية البذور من اال�ستهالك.

وت�شكل هذه الم�ساعدات جز ًءا من الجهد المتوا�صل
الذي تبذله اللجنة الدولية لم�ساعدة النازحين ب�سبب
النزاع الم�سلح في المنطقة .ففي �شهري ت�شرين
الأول� /أكتوبر وت�شرين الثاني /نوفمبر ،2011
وزعت المنظمة م�ستلزمات ال�صيد على �أكثر من
� 1200أ�سرة في القرى الواقعة �شمال «�أقوك».
وتلقت هذه الأ�سر الم�ستلزمات المنزلية المختلفة،
مثل النامو�سيات وم�ستلزمات المطبخ.
ICRC

�صبيان من قرية تقع بالقرب من «�أقوك» في منطقة �أبيي �أثناء توزيع الحبوب والأدوات على الأ�شخا�ص النازحين.

وتمثل الم�ساعدات بالن�سبة �إلى «لوال» فر�صة لبناء
حياتها وحياة �أ�سرتها .وتقول�« :إنه ل�شيء جيد �أن
نتلقى هذه البذور والأدوات حتى ن�ستطيع �أن نحيا
بف�ضل ما ننتجه».

ICRC

ومنذ �أن اندلعت اال�شتباكات في العام الما�ضي في
منطقة �أبيي ،ا�ضطرت �آالف الأ�سر �إلى الفرار .وانتهى
المطاف بالكثيرين مثل «لوال» في قرى نائية حول
بلدة «�أقوك» الواقعة في الجزء الجنوبي من منطقة �أبيي
المتنازع عليها .وما زالت هذه الأ�سر تكافح من �أجل
البقاء بعد مرور �أ�شهر على مغادرتها ديارها.

تزور اللجنة الدولية ب�شكل منتظم فرق و�ألوية الجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان لتنظيم دورات تعريفية بالقانون الدولي الإن�ساني لل�ضباط.

تدريب �ضباط الجي�ش
على كيفية تدري�س قانون الحرب
نظرا �إلى �أن جنوب ال�سودان ي�ستعد لالن�ضمام �إلى اتفاقيات
ً
جنيف ،يتخذ الجي�ش التابع للبلد الجديد (الجي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان) التدابير الالزمة ل�ضمان معرفة �أفراده
بالأحكام واالمتثال لها.

وتقع كلية القادة والأركان التابعة للجي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان في مالو ،قرب رمبيك ،في مبنى
كان في ال�سابق ثكنة بريطانية بنيت في منت�صف
ونظرا لوقوعها في منطقة ريفية
القرن الما�ضي.
ً
يغلفها ال�سالم والهدوء ،تعد مالو هي المكان المثالي
لكي ت�ستوعب العقول الأحكام ال�صارمة للقانون
الدولي الإن�ساني.
أي�ضا
ي�شتمل القانون الدولي الإن�ساني ،الذي ُي�سمى � ً
«قانون الحرب» و«قانون النزاعات الم�سلحة»،
عالميا في
على مجموعة من القواعد التي تطبق
ً
حاالت النزاع الم�سلح .وتحد هذه القواعد من
�أ�ساليب وو�سائل الحرب بغية توفير الحماية
للأ�شخا�ص الذين ال ي�شاركون �أو الذين يكفون عن
الم�شاركة في الأعمال العدائية .وي�سعى القانون
الدولي الإن�ساني من �أجل حماية الكرامة الإن�سانية
وتخفيف المعاناة في زمن الحرب.
وتعد اتفاقيات جنيف لعام  1949جوهر القانون
الدولي الإن�ساني ،وي�ستعد جنوب ال�سودان الذي
ؤخرا على ا�ستقالله ،لالن�ضمام �إليها حيث
ح�صل م� ً
حاليا �أمام الجمعية الت�شريعية الوطنية م�شروع
يوجد ً

قانون في هذا ال�صدد .وعندما يمر م�شروع القانون
لي�صبح قانونًا� ،سوف يكون جنوب ال�سودان ملتز ًما
ب�ضمان �أن جي�شه يمتثل �إلى القواعد .
تو�ضح لوائح الجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان بالفعل
�أنه على جميع الأفراد االمتثال للقانون الدولي
الإن�ساني .ويحتاج الجنود بالطبع �إلى معرفة القانون
الواجب االمتثال له ،وتحقيقًا لهذه الغاية ،نظمت
اللجنة الدولية دورات تعريفية بالقانون الدولي
الإن�ساني لقوات الجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
منذ �أن بد�أت العمل في جنوب ال�سودان في عام
 .1986ولم�ساعدة الجي�ش على تكوين فريقه من
المدربين الم�ؤهلين لتدري�س القانون الدولي
ً
ؤخرا 20
�ضابطا
الإن�ساني ،دعت اللجنة الدولية م� ً
للم�شاركة في دورات تدريبية في مالو حول كيفية
تدري�س القانون للآخرين.

وعلى مدار ع�شرة �أيام في �شهر �شباط /فبراير ،تلقى
ال�ضباط ،الذين يعملون في م�ؤ�س�سات التدريب
الرئي�سية التابعة للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان في
جميع �أنحاء البالد ،دورات تدريبية حول جميع
جوانب القانون الدولي الإن�ساني والتقنيات الالزمة
لتدري�سه .وتعين على ال�ضباط خالل �أحد التمارين،
قيادة ف�صيلة من الرجال في عملية افترا�ضية �ضد عدو
وهمي ،والت�أكد من احترام �أحكام القانون في جميع
الأوقات.

وعن الدورة التدريبية التي جرى تنظيمها ،يقول
الرائد جون�سون مالول �أ�سييك كبير المدربين في
كلية القادة والأركان في مالو والذي �شارك في
الدورة التدريبية « :ات�سمت الدورة بالو�ضوح
جيدا».
ال�شديد والعملية كما كانت منظمة
تنظيما ً
ً
و�أ�ضاف قائ ً
ال« :على جميع الجنود معرفة �أحكام
القانون الدولي الإن�ساني عن ظهر قلب للحفاظ على
ان�ضباط الجي�ش وحماية المدنيين ،ومهمتنا الآن
الت�أكد من ذلك».

وحول تنظيم الدورات التدريبية في مالو يقول
«�أندرو بيل» ،مندوب اللجنة الدولية للقوات
الم�سلحة� ،إنه �سعيد بااللتزام الذي �أبداه الم�شاركون
في الدورة« .وباعتبار �أن جنوب ال�سودان �سيكون
من الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف ،يتعين على
جي�شه �ضمان �إدراج الأحكام الواردة في االتفاقيات
في برامج التدريب وال�سيا�سات والعمليات .ويمكنه
�أن يعول على دعم اللجنة الدولية له في هذه
المهمة».

«على جميع الجنود
معرفة �أحكام القانون
الدولي الإن�ساني
عن ظهر قلب» .
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المتطوعون هم القوة الدافعة في جمعية ال�صليب الأحمر في جنوب ال�سودان ،على حد قول �أمينها العام ال�سيد �آرثر بول.

ال�صليب الأحمر في جنوب ال�سودان
ي�سعى للح�صول على اعتراف دولي
تعد جمعية ال�صليب الأحمر في جنوب ال�سودان منظمة تطوعية �إن�سانية تعمل من �أجل �أن
ت�صبح الع�ضو رقم  189في الحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر .وهي تتلقى
كبيرا من اللجنة الدولية من �أجل تعزيز قدراتها على اال�ستجابة.
ً
دعما ً
تاريخيا بالن�سبة للجمعية الوطنية لل�صليب
و�شهد �شهر �آذار /مار�س  2012حد ًثا
ً
ر�سميا بعد ا�ستقالل جنوب ال�سودان .ففي �شهر
الأحمر في ال�سودان �إذ ت�أ�س�ست
ًّ
�آذار /مار�س ،وقع رئي�س الجمهورية على �صك باالعتراف بالجمعية الوطنية
باعتبارها الجمعية الوطنية الوحيدة في البلد الجديد ،مما ي�ضمن و�ضعها كمنظمة
م�ستقلة تقوم بدور رئي�سي بو�صفها �أداة م�ساعدة لل�سلطات العامة في المجال
الإن�ساني.

وهذه لحظة ت�شهد تحقيق �إنجاز كبير لجميع �أولئك الذين كر�سوا وقتهم على
مدى الأربعين عا ًما المن�صرمة من �أجل �إن�شاء الجمعية بفروعها الع�شرة على
الم�ستوى القطري .ويعد �صك �إن�شاء الجمعية الوطنية لل�صليب الأحمر في جنوب
ال�سودان خطوة حيوية نحو الح�صول على االعتراف الدولي ،فموجبه تتكون
الهياكل الإدارية للجمعية .وفي الوقت الذي ت�ستعد فيه الجمعية لأن تعقد للمرة
الأولى جمعيتها العامة في وقت الحق من هذا العام ،ي�شير �أمينها العام ال�سيد
«�أرثر بولي» �إلى �أن الجمعية �آخذة في النمو.
وي�شرح ال�سيد «�آرثر بولي» الأمر اً
قائل�« :إن الجمعية الوطنية لل�صليب الأحمر

لمزيد من المعلومات،
يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت � www.icrc.orgأو االت�صال:
بعثة اللجنة الدولية لل�صليب االحمر فى جنوب ال�سودان
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ويرى ال�سيد «�آرثر بولي» �أن الح�صول على الع�ضوية كاملة في الحركة الدولية
لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر �سيعزز �شعور االنتماء لدى العاملين فيها
والمتطوعين .ويقول�« :ستكون الجمعية الوطنية لل�صليب الأحمر في جنوب
أييدا منها ويقودها
ال�سودان مرتبطة بالحركة الإن�سانية على م�ستوى العالم وتلقى ت� ً
المتطوعون من جنوب ال�سودان في جميع �أرجاء البالد ،وعلى ا�ستعداد لال�ستجابة
لحاالت الطوارئ وم�ساعدة المجتمعات المحلية� .إن االعتراف الدولي لهو
أ�شخا�صا
أي�ضا على الم�ستوى المحلي� ،أن هناك �
عالمة فارقة مهمة ،ولكنه يعني � ً
ً
قادرين على ت�سخير وقتهم لمد يد العون لمن هم بحاجة لها».
جنبا �إلى جنب مع �شركائها الآخرين في الحركة الدولية،
وتوفر اللجنة الدولية ً
الدعم الهيكلي والمالي والمادي واللوج�ستي للجمعية الوطنية لل�صليب الأحمر
في جنوب ال�سودان ف� ً
ضال عن التدريب والم�شورة لتطوير قدراتها على اال�ستجابة
الحتياجات ال�سكان في جنوب ال�سودان.

المهمة
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر منظمة م�ستقلة ومحايدة وغير متحيزة،
ت�ؤدي مهمة �إن�سانية بحتة تتمثل في حماية �أرواح وكرامة �ضحايا الحرب
والعنف الداخلي وتقديم الم�ساعدة لهم .وت�سعى اللجنة الدولية �إلى تفادي
المعاناة عن طريق ن�شر وتعزيز القانون الدولي الإن�ساني والمبادئ الإن�سانية
العالمية� .أن�شئت اللجنة الدولية عام  1863وهي الم�صدر الذي انبثقت عنه
اتفاقيات جنيف والحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر .وهي
توجه وتن�سق الأن�شطة الدولية التي تنفذها الحركة في حاالت النزاعات
الم�سلحة وحاالت العنف الأخرى.
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ال�سوداني لديها  2000ع�ضو على الم�ستوى القطري ينتخبون �أقرانهم ل�شغل
وظائف في الفروع المختلفة �أو في مجال�س الإدارة واللجان التي ت�ساعد الجمعية
على الوفاء بم�س�ؤولياتها القانونية» .وي�ستطرد اً
قائل« :من �ش�أن ذلك �ضمان قيام
الجمعية بتمثيل المجتمع في جنوب ال�سودان ب�صورة حقة وااللتزام بالمبادئ
الأ�سا�سية التي ت�شكل قلب الحركة الدولية مثل الحياد وعدم التحيز».

