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تمهيد

تمهيد
يعــج العالــم أجمــع بأزمــات طبيعيــة وأخرى
مــن صنــع اإلنســان ،تتجســد فــي ظواهــر
عنيفــة أكثــر مــن كونهــا متكــررة ،وبخاصــة
الفيضانــات واالنهيــارات األرضيــة
والتدفقــات الطينيــة واألوبئــة والجائحــات
والتــي تتمخــض عواقبهــا الكارثيــة عــن
تفاقــم الفقــر .فالبشــرية جمعــاء مهــددة بهــذا
الخطــر .ســواء الــدول الغنيــة أو الــدول
الفقيــرة ،فــا أحــد بمنــأى أو بمعــز ٍل عــن
هــذا .لذلــك مــن األهميــة بمــكان ،بــل مــن
الضــروري ،تطويــر حلــول تشــاركية
لتقليــص نقــاط الضعــف والحيلولــة دون
وقــوع الكــوارث.
فــي مواجهتــه معانــاة المدنييــن إبــان
ً
عــا ،فــي
الحــروب ،فكــر
رجــا متطو ً
شــخص الجنــرال جــورج ســان بــول ،فــي
حمايــة األفــراد واآلثــار الثقافيــة مــن خــال
إنشــاء جمعيــة تحمــل
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اســم "مواقــع جنيــف" فــي عــام .1931
تلــك الجمعيــة التــي ســتصبح ،بعــد إحــدى
وأربعــون عا ًمــا ،المنظمــة الدوليــة للحمايــة
المدنيــة ،ذات المهــام الموســعة لحمايــة
األفــراد والحفــاظ علــى الممتلــكات والبيئــة
مــن الكــوارث الطبيعيــة وكذلــك البشــرية.
علــى مــدار  90عا ًمــا منــذ إنشــائها،
بــرزت المنظمــة الدوليــة للحمايــة المدنيــة
( ،)OIPCتحــت قيــادة ســتة أمنــاء عمــوم
علــى التوالــي باإلضافــة إلــى المؤســس،
علــى الســاحة الدوليــة بشــكل عــام،
وبخاصــة لــدى الــدول األعضــاء ،وتميــزت
مــن خــال العديــد مــن األعمــال الملموســة
التــي تصبــو إلــى تطويــر الهيــاكل الوطنيــة
للحمايــة المدنيــة .فمثــل هــذه األعمــال
تكــون باألحــرى أكثــر فعاليــة ألنهــا تلبــي
علــى الفــور لالحتياجــات الخاصــة بالــدول.
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تمهيد

"إن من األهمية بمكان ،بل من الضروري ،تطوير حلول تشاركية
لتقليص نقاط الضعف والحيلولة دون وقوع الكوارث".

وهــذا مــا يجعــل هــذه المنظمــة ذات المهــام
التنمويــة واإلنســانية فــي الوقــت نفســه،
صديقًــا مقربًــا وموثوقًــا للــدول فــي الســياق
الحالــي ،حيــث ال يمكــن ألحــد أن يدعــي أنه
يتســلح بكافــة الوســائل الالزمــة لمواجهــة
أخطــار الكــوارث بمفــرده ،تلــك الكــوارث
التــي أخــذ بعضهــا فــي الظهــور .ولعــل
جائحــة كوفيــد  19الحاليــة هــي الدليــل
علــى هــذا.
تعتــزم منظمــة  OIPCمواصلــة أعمالهــا
عــن طريــق تمثيلهــا ،علــى أصعــدة
مختلفــة تما ًمــا ،مــن خــال تقســيمها فــي
إطــار ســينداي  2030-2015للحــد مــن
مخاطــر الكــوارث ،بشــكل أساســي فــي
البيئــة التــي تتســم باالنفجــار الديموغرافــي
المتفاقــم والمقتــرن بظاهــرة التحضــر
غيــر المنضبــط؛ كل مــا يؤكــد ضعــف
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المجتمعــات.
ســتكون فعاليــة مهــام منظمــة OIPC
متناســبة مــع عــدد ونوعيــة الجهــات
الفاعلــة المعنيــة .وكلمــا زاد عــدد األعضــاء
والشــركاء االســتراتيجيين ،كلمــا ازدادت
فاعليــة تدابيــر الوقايــة والتأهب واالســتجابة
وإعــادة التأهيــل للمجتمعــات األكثــر قــدرة
علــى الصمــود.
تُعتبــر هــذه الوثيقــة بمثابــة ســيرة ذاتيــة
لهــذه المؤسســة ذات ال ُمثُــل النبيلــة التــي ال
يشــغلها ســوى صمــود المجتمعــات.
مارياتو ياب
األمين العام
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الفريق القيادي

فريق قيادي

مرت منظمتنا منذ فترة بمرحلة
عصيبة ،ويرجع ذلك على وجه
الخصوص إلى سوء اإلدارة.
إن االنتخابات األخيرة التي شهدت
تجديدًا باإلدارة العليا ،تمثل بارقة
أمل في غ ٍد أفضل.
من ناحيتي ،فأنا لن أدخر جهداً ،مع
األمين العام الجديد ،الستعادة أمجاد
الماضي.
عيد ميالد سعيد ألسرة الحماية
المدنية العالمية العظمية.
العقيد الركن الزار ياجو
المدير العام
للحماية المدنية
لجمهورية بوركينا فاسو
رئيس الجمعية
العامة لمنظمة OIPC
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عشية االحتفال بالذكرى التسعين
للمنظمة الدولية للحماية المدنية،
أود أن أعرب عن امتناني العميق
لمنسوبي الحماية المدنية وخدمات
الطوارئ األخرى في جميع أنحاء
العالم ،على شجاعتهم وبسالتهم
التي أظهروها في إنجاز المهمة
النبيلة لحماية السكان! بفضل عملكم
المسؤول ،تم إنقاذ آالف األرواح.
أتمنى لكم حقًا مزيدًا من االزدهار
والسعادة!
بوبك أذيكيف
وزير حاالت الطوارئ
في قيرغيزستان
رئيس المجلس التنفيذي
لمنظمة OIPC
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الفريق القيادي

على غرار أي عمل إنساني ،فإن
عمل منظمة  OIPCيمكن تحسينه.
في الواقع ،تعتزم المنظمة االستفادة
من نقاط الضعف التي تخللت عملها
على مدى السنوات الثالث الماضية
من أجل تحسين صورتها لدى
المجتمع الدولي .ولكي تصل إلى هذا
الهدف ،تعتمد منظمة  OIPCعلى
مساهمة كل فرد من أجل استمرارية
دورها كـــــ "ممرض" يسهر على
راحة المجتمعات الدولية من خالل
التدابير الملموسة والواضحة.
مارياتو ياب
األمين العام

أنتهز الذكرى التسعين لمنظمة
 OIPCلكي أهنيء كافة الدولة
األعضاء .لقد تطورت األفكار
والمبادئ التي كانت الركيزة
األساسية إلنشاء منظمتنا مع مرور
الوقت وأُضيفت إليها اتجاهات
جديدة .في هذه اآلونة ،تضم منظمة
 OIPCستون دولة وتسعى جاهدة ً
لتعزز مبادئ تطوير الخدمات
الوطنية للحماية المدنية.
ونحن بصدد االحتفال بهذا الحدث
التاريخي ،آمل أن تزداد المنظمة
قوة حتى نتمكن من المساعدة في
تحسين قدرات أعضائنا من أجل
إنقاذ األرواح!
أندري كودينوف
األمين العام المساعد
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مقدمة
مقدمة
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90
عا ًما

إن المنظمة الدولية للحماية المدنية ( )OIPCتضيء
تسعين شمعة هذا العام .2021

في الواقع ،تأسست هذه المنظمة
في عام  1931على يد الطبيب العام جورج سان بول.
وفي غضون تسعين عا ًما ،فقد تطورت
بالتوازي مع التحديات الراهنة ،وبخاصة تلك المرتبطة
بالعولمة وآثار التغيرات المناخية.

بهذه الطريقة التي تحولت بها منظمة OIPCمن كونها
جمعية تم إنشاؤها لحماية األشخاص والممتلكات والمعالم
التاريخية من ويالت وآثام الحروب ،إلى منظمة تعمل
من أجل حماية ومساعدة األفراد وكذلك الحفاظ على
الممتلكات والبيئة ضد الكوارث الطبيعية وكذلك تلك التي
من صنع اإلنسان.
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نشأة
منظمة OIPC
يمكن رصد نشأة منظمة  OIPCفي
مرحلتين،
األولى من عام  1931إلى 1958
والثانية من عام  1958إلى .1972
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نشأة المنظمة OIPC

من جمعية
من جمعية
إلى
إلى
منظمة
منظمة
غير حكومية
غير حكومية
()1958-1931
()1958-1931
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صور من الحرب العظمى

استلهمت فكرة "موقع جينيف" من مدينة سواسون*
أثناء شتاء  1915-1914وترسخت في ذهني في
عام  1918عندم رؤية سكان منطقة السوم
( )La Sommeيفرون من وطأة النيران.
*سواسون هي إحدى المدن التي تكبدت ويالت الحرب العالمية األولى.
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قد ال يكون بعضكم قد عاش الحرب.
نصارع الموت ،في خضم المعارك
لساعات وألسابيع ،بل ولشهور.
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نشأة المنظمة OIPC

ميالد
الجمعية
عنــد تقاعــد الطبيــب العــام جــورج ســان بــول رؤيــة ســكان منطقــة الســوم ()La Somme
عــام  ،1931قــام بتأســيس جمعيــة "مواقــع يفــرون مــن وطــأة النيــران".
جينيــف" بباريــس .كانــت هــذه الجمعيــة
مخصصــة لحمايــة المدنيين والمعالــم التاريخية قــام الطبيــب العــام ســان بــول بالعديــد مــن
فــي حــاالت النــزاع المســلح .فقــد كانــت فكــرة الحمــات العســكرية فــي المســتعمرات  -فــي
ثوريــة .وحتــى يومنــا هــذا ،لــم يفكــر أحــد فــي الجزائــر وتونــس والهنــد الصينيــة والمغــرب.
األضــرار الجانبيــة التــي لحقــت بالمدنييــن فــي وفــي عــام  ،1914كان مســؤوالً عــن إدارة
النــزاع المســلح.
خدمــة الصليــب األحمــر فــي جــزء كامــل مــن
كان التأكيــد علــى حمايــة الســكان المدنييــن
بمثابــة فكــرة رائــدة .وبمــرور الوقــت ،ســتؤثر
الحــرب بشــكل متزايــد علــى حيــاة المدنييــن.
فــي الواقــع ،تقــدر اللجنــة الدوليــة للصليــب
األحمــر أن مــا ال يقــل عــن  97٪مــن ضحايــا
أي نــزاع مســلح هــم مــن المدنييــن.

الجبهــة الفرنســية .كان يقــود قواتــه فــي بعــض
المناطــق األكثــر تضــررا ً فــي فرنســا (المارن،
فــردان  )...وقــد أصيــب ثــاث مــرات ،ولكنــه
رفــض تــرك قواتــه وراءه .حتــى أنــه مكــث
فــي الخنــادق لمــدة أربعــة أشــهر مــع جنــوده.
كانــت حــرب الخنــادق قاســية بوجــه خــاص
وخطيــرة للجنــود وربمــا كانــت هــذه هــي
الســمة المهيمنــة فــي الحــرب العالميــة األولــى.

"اســتلهمت فكــرة "موقــع جينيــف" مــن مدينــة
سواســون 1أثنــاء شــتاء  1915-1914خوفًــا مــن توجهــات الحــروب المســتقبلية،
وترســخت فــي ذهنــي فــي عــام  1918عنــدم ومــدر ًكا لمــا يديــن بــه األطبــاء حيــال الســام،
فقــد قــام بحملــة مــن أجــل أن يغطــي الصليــب
 1سواســون هــي إحــدى المــدن التــي تكبــدت ويــات الحــرب العالميــة
األولى.
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نشأة المنظمة OIPC

الصغــار ،وكبــار الســن ،والعجــزة.
ســيتم رســم هــذه المناطــق علــى خرائــط
مقــرات الكتائــب ،وســتصبح مســتثناة تما ًمــا
مــن أي قصــف .كانــت لديــه فكــرة إطــاق اســم
"مواقــع جينيــف" .علــى هــذه األماكــن.

األحمــر ليــس فحســب ســيارات اإلســعاف
ضــا تلــك
والمستشــفيات فــي المســتقبل ،بــل أي ً
األماكــن المحــددة مســبقًا ،والمعلنــة ،والمدرجــة
علــى الخرائــط حيــث يمكــن لألطفــال وكبــار
الســن والنســاء االلتجــاء إليهــا كمــاذ وملجــأ
مــن غــارات القصــف والغــاز .يســمونها فــي
الوقــت الراهــن ،الممــرات اإلنســانية.
كانــت فكــرة الطبيــب العــام ســان بــول علــى
النحــو التالــي :تطبيقًــا التفاقيــة دوليــة ،يتعيــن
أن يكــون لدينــا ،إبــان أوقــات الســلم ،قبــل حقبــة
الحــرب ،اتفــاق بيــن مختلــف البلــدان ،مناطــق
محايــدة مــن أجــل تقديــم خدمــات الحمايــة بهــا،
فــي حالــة الحــرب للنســاء ،وخاصــة الحوامــل،
الرضــع ،واألطفــال
والمرضعــات ،واألطفــال ُّ
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كان الجنــرال ســان بــول ،حامــا األســماء
المســتعارة جــورج إســبي دي ميتــز ،والدكتــور
الوبتــس ،يتمتــع حقًــا بحيــاة فكريــة خصبــة
للغايــة ،انطالقًــا مــن كتابــة الشــعر إلــى كتابــة
الكتــب العلميــة حــول مواضيــع مثيــرة للجــدل
آنــذاك ،مثــل المثليــة الجنســية وعلــم النفــس
والوعــي والذاكــرة .غيــر أن تطويــر الجمعيــة
ســرعان مــا أصبــح شــغله الشــاغل.

وفي  28مايو  ،1931أقر مجلس النواب
الفرنسي الوجود القانوني لـ "موقع جينيف لحماية
السكان المدنيين في حالة الحرب".
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جنيف ،رصيف دي بيرج :حشد
ينتظر مندوبي أول جمعية لعصبة
األمم .صورة :المحفوظات
التاريخية لعصبة األمم

بمجــرد أن اختمــرت فكــرة المناطــق اآلمنــة
وإمكانيــة تطبيقهــا العملــي فــي ذهنــه ،واصــل
الجنــرال ســان بــول إعــداد مفهــوم "مواقــع وفــي  28مايــو  ،1931أقــر مجلــس النــواب
جنيــف" ســواء مــن وجهــة النظــر العســكرية أو الفرنســي الوجــود القانونــي لـــ "موقــع جينيــف
القانونيــة أو النفســية أو األخالقيــة أو الفلســفية .لحمايــة الســكان المدنييــن فــي حالــة الحــرب".
فــي مقــال بعنــوان "أناشــد العالــم المتحضــر:
موقــع جنيــف" نُشــر فــي مجلــة "التقــدم الطبي"
فــي  27أبريــل  ،1929عــرض فكرتــه
وطورهــا فــي سلســلة مقــاالت أخــرى ،بــل
ضــا والكتيبــات والمحاضــرات
وفــي كتبــه أي ً
العامــة.
فــي عــام  ،1930كتــب الجنــرال ســان بــول
نــص التقريــر الــذي قدمــه النائــب موريــس
روبــرت إلــى مجلــس النــواب الفرنســي ،وهــو
أول مــن قــدم إلــى البرلمــان اقترا ًحــا لصالــح
فكــرة "مواقــع جنيــف".
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ســرعان مــا حققــت الجمعيــة نجا ًحــا
كبيــرا،
ً
وفــي وقــت قصيــر للغايــة حصلــت علــى
أكثــر مــن  5000عضــو ،رجـ ً
ـال ونســا ًء مــن
مختلــف الجنســيات ،ومــن جميــع الطبقــات،
ومــن جميــع المعتقــدات واألديــان.
وفــي أعقــاب الحــرب العالميــة األولــى ،ومــع
إنشــاء عصبــة األمــم ( )SdNوكذلــك وجــود
الصليــب األحمــر ،أصبحــت مدينــة جنيــف
مرجعًــا للقانــون اإلنســاني والصحــي والقانــون
ً
الدولــي ،وبالتالــي،
مركــزا للتعدديــة عــن
جــدارة واســتحقاق.
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كان الشعار الرئيسي لحركات السالم المختلفة
«لن تتكرر أبدًا»!

كانــت جمعيــة مواقــع جنيــف وعصبــة األمــم
همــا بمثابــة أمــل الشــعوب ،بمعنــى أن األول
ســيحميه مــن آثــار الحــرب بينما ســيكون الثاني
ـادرا ،مــن خــال المفاوضــات الســلمية ،علــى
قـ ً
تجنــب الحــرب ،وبالتالــي خلــق عهــد جديــدة
ونظــام عالمــي جديــد.
حتــى الثالثينيــات مــن القــرن الماضــي ،قامــت
عصبــة األمــم بعمـ ٍل جيد ،لكــن القــوى العظمى
الموجــودة ســرعان مــا عــادت إلــى العــادات
القديمــة للدبلوماســية الســرية ،ومــع األزمــة
االقتصاديــة لعــام  ،1929دفعــت عصبــة األمم
الثمــن باهظـاً .وعليــه ،أصبحــت المنظمــة أقــل
أهميــة.

كانــت فرنســا هــي الدولــة األكثــر تضــررا ً مــن
حيــث الخســائر واإلصابــات بالحــرب العالميــة
األولــى والتــي خرجــت منهــا متأثــرة اقتصاديـا ً
واجتماعي ـا ً وسياســياً .تغيــرت الحكومــات فــي
كثيــر مــن األحيــان ،ولــم يكــن مــن الســهل
الحصــول علــى الموافقــة علــى األفــكار
الجديــدة ،لكــن الجنــرال ســان بــول نجــح فــي
تمريــر أفــكاره الخاصــة.

الجنرال سان بول

واصلــت الحــركات الســلمية المختلفــة فــي
أوروبــا تحركاتهــا .لقــد عانــى البشــر معانــاة
شــديدة مــن هذه الحــرب المروعة فــي -1914
 ،1918وكان الكثيــرون عازمــون علــى أال
يشــهدون حربًــا أخــرى .كان الشــعار الرئيســي
لحــركات الســام المختلفــة "لــن تتكــرر أبـدًا"!

المنظمة الدولية للحماية المدنية ICDO / OIPC

17

نشأة المنظمة OIPC

لقد قيل ،وتكرر القول بأنه كانت هناك عقبات رهيبة في
اتفاقية جنيف أثناء الحرب األخيرة .وهذا ممكن.

واصــل الدفــاع عــن أفــكاره ،علــى الرغــم مــن
العقبــات واالنتقــادات التــي واجههــا علــى وجــه
الخصــوص مــن قبــل دعــاة الســام المتطرفين.
فــي رده علــى هــذه االنتقــادات ،التــي تجاهلــت
الحقائــق الواضحــة ،أخمــد ســان بــول حجــج
هــؤالء األشــخاص المتشــككين بمنطــق ال
يمكــن دحضــه.

لتنفيــذ مشــروعه بصــورة جيــدة ،عــرف
ســان بــول كيــف يحيــط نفســه بالمتعاونيــن
المخلصيــن ،وكان أقدمهــم وأكثرهــم نشــا ً
طا
هــم العقيــد روفيــدال ،وميــل نيللــي ديليــن،
والكونــت هنــري دي روفينيــاك ،والســيد بــول
هنــري ،وفالنتيــن بريســلي ،والســيد روجــر
دي ســان شــما ،محامــي محكمــة باريــس
والمستشــار القانونــي للجمعيــة.

فــي  8يونيــو  ،1935وبتحريــض مــن جمعيــة
"مواقــع جنيــف" ،تبنــى مجلــس النــواب
كتــب ســان بــول" ،لقــد قيــل ،وتكــرر القــول
باإلجمــاع
الفرنســي
قــرارا يدعــو عصبــة
ً
بأنــه كانــت هنــاك عقبــات رهيبــة فــي اتفاقيــة
األمــم إلــى "دراســة وســائل إنشــاء فــي كل
جنيــف أثنــاء الحــرب األخيــرة .وهــذا ممكــن.
أمــة ،بفضــل االتفاقيــات التــي صدقــت عليهــا
ضــا مــن
مــن المحتمــل أن تكــون هنــاك بع ً
خيبــات األمــل .أي شــركة ال تحظــي بقــدر مــن
الخيبــات؟ لكــن هــل نتخلــى نحــن أنفســنا عــن
ركــوب القطــار ألن الكــوارث تحــدث أحيانًــا
علــى الســكك الحديديــة بســبب األخطــاء أو
اإلهمــال أو الجرائــم أو الهجمــات؟"

جنيف :وصول قافلة من الفرنسيين المصابين بجروح خطيرة
سجل الصور :الدكتور
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لكن هل نتخلى نحن أنفسنا عن
ركوب القطار ألن الكوارث تحدث
أحيانًا على السكك الحديدية بسبب
األخطاء أو اإلهمال أو الجرائم أو
الهجمات؟

عصبــة األمــم ،مناطــق أو أماكــن أو مواضــع
يتعيــن االنســحاب منهــا فــي حالــة النــزاع
المســلح ،مــن جميــع التحــركات ومــن جميــع
األغــراض العســكرية  ." ...وصـ َّـوت مجلــس
النــواب علــى تقريــره باإلجمــاع فــي نفــس
اليــوم؛ وكانــت النتيجــة التــي ال جــدال فيهــا
هــي تفعيــل التقريــر.

تــم تحديــد اختيــار المقــر الرئيســي للمنظمــة
األم مــن خــال اعتبــارات ســان بــول.
وبحســب قولــه ،فــإن التقاليــد اإلنســانية ،التــي
منحــت تاريــخ جنيــف بصمــة خاصــة ،هيــأت
هــذه المدينــة إلــى "حمــل لــواء العمــل العظيــم"
الــذي يصبــو إلــى مرحلــة جديــدة مــن إضفــاء
فــي  3أكتوبــر  ،1935تــم إنشــاء لجنــة دوليــة
الطابــع اإلنســاني علــى الحــروب.
مؤقتــة فــي جنيــف برئاســة الســيد هنــري
جــورج ،صديق ســان بــول ،بمســاعدة أصدقائه
يعتقــد الجنــرال ســان بــول أن مدينــة جنيــف
الروتارييــن فــي جنيــف ،مــن بينهــم األخــوان
التــي ولــدت بهــا "روح دونــان" ســتكون قــادرة
فاتيــو ولويــس فافــر .امتــد عمــل الجمعيــة
علــى "تبنــي العمــل المــوكل إليهــا حديثًــا
منــذ اإلنشــاء فــي جينيــف ،فــي عــام ،1937
بأقصــى ســرعة وقــادرة علــى إنجاحــه" .أتعــس
بمبــادرة مــن الجنــرال ســان بــول ،ومســعى
أمــر هــو أن الجنــرال ســان بــول توفــي فــي
الجمعيــة الدوليــة لحمايــة الســكان المدنييــن فــي
 7أبريــل  1937دون أن يتســنى لــه مشــاهدة
حالــة النــزاع المســلح ،والتــي كان مــن المقــرر
إنجــازات المنظمــة فــي جنيــف.
أن تكــون الجمعيــة األم لـــ "مواقــع جنيــف".
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األمر األكثر إثارة وتشويق هو رؤية اإلرث الحقيقي
لسان بول وأفكاره وكيف أرست هذه األفكار الفريدة
والرائدة أسس الجمعية ...

إرث

الدكتور جورج
سان بول
لفهــم إرث مؤســس "مواقــع جنيــف" ،عليــك
أن تعــود بالزمــن إلــى حقبــة كان العالــم
محكو ًمــا مــن قبــل القــوى االســتعمارية،
إنجلتــرا وفرنســا .فــي القــرن التاســع عشــر،
ضــا فــي
بــدأت ألمانيــا تحــت حكــم بســمارك أي ً
االســتيقاظ وأصبحــت عدوانيــة بشــكل متزايــد.
ضــا مكانًــا لهــا تحــت الشــمس.
أرادت ألمانيــا أي ً
ولــد جــورج ســان بــول فــي  17أبريــل 1870
فــي ميتــز ،شــمال شــرق فرنســا ،بالتحديــد
فــي لوريــن ،وهــي منطقــة جغرافيــة تتســم
بالتنافســية فيمــا بيــن حاملــي الجنســية الفرنســية
واأللمانيــة .ولــد قبــل أشــهر قليلــة مــن انــدالع
الحــرب الفرنســية األلمانيــة عــام .1870

األلــزاس واللوريــن .عقــب هــذه الحــرب،
احتفــظ بســمارك بســلطة كبيــرة فــي الشــؤون
الدوليــة لمــدة عقديــن مــن الزمــن .العــزم
الفرنســي علــى اســتعادة األلــزاس واللوريــن
والخــوف مــن حــرب فرنســية ألمانيــة جديــدة،
وكذلــك التخــوف البريطانــي مــن تــوازن
القــوى ،أصبحــت العوامــل المتســببة فــي
الحــرب العالميــة األولــى.
وعلــى الرغــم مــن الظــروف ســالفة الذكــر،
واصــل جــورج ســان بــول دراســته وكان
تلميـذًا المعًــا .وحصــل علــى جائــزة مــن كليــة
ليــل وكذلــك كليــة ليــون .ووقــع اختيــاره علــى
أن يكــرس رســالته للدكتــوراة علــى وظائــف
الدمــاغ لــدى الفنانيــن والكتــاب ،تحــت إشــراف
ألكســندر الكاســاني ،أســتاذ كرســي الطــب
الشــرعي فــي كليــة ليــون.

أعطــت معاهــدة فرانكفــورت الموقعــة
فــي  10مايــو  1871إلــى ألمانيــا الجــزء فــي عــام  ،1893انضــم ســان بول إلــى الجيش
الرئيســي مــن األلــزاس وجــز ًءا مــن لوريــن ،الفرنســي حيــث أصبــح برتبــة نائــب رائــد فــي
والتــي أصبحــت أراضــي إمبراطوريــة
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جورج سان بول ،طالب بكلية طب ليون

فــوج المشــاة  .91تــم تعيينــه أول مــره فــي
ميزييــر ،وتمــت ترقيتــه فــي عــام  1895قبــل
إرســاله إلــى الجزائــر العاصمــة ،إلى مستشــفى
 ،Deyحيــث وصــل العائــدون مــن مدغشــقر.
وبعدهــا ،تــم إرســاله إلــى تونــس ،ليصبــح
بعــد ذلــك قائــد مجموعــة نَا ِقلــي ال َج ْر َحــى عــام
 1914أثنــاء الحــرب العالميــة األولــى .وفــي
عــام  ،1926أصبــح
مديــرا لقســم الخدمــات
ً
الصحيــة العســكرية فــي نانســي برتبــة طبيــب
عــام.

تمــت صياغــة اتفاقيــة جنيــف األولــى
لتحســين أوضــاع جرحــى الجيــوش المقاتلــة
فــي  22أغســطس  .1864كانــت االتفاقيــة
األولــى ضمــن سلســلة مــن أربــع معاهــدات
تســمى "اتفاقيــة جنيــف" .فهــي تضــع "أســس
لقــد تحــدث الكثيريــن عــن تجربــة ســان بــول قواعــد القانــون الدولــي لحمايــة ضحايــا
فــي الحــروب وفــي المســتعمرات ،لذلــك لــن النزاعــات المســلحة".
نتعمــق فــي ســرد هــذه الوقائــع .األمــر األكثــر
إثــارة وتشــويق هــو رؤيــة اإلرث الحقيقــي تمــت مراجعــة هــذه المعاهــدة األولــى بعمــق
لســان بــول وأفــكاره وكيــف أرســت هــذه وتعديلهــا فــي عــام  ،1906ثــم فــي عــام
األفــكار الفريــدة والرائــدة أســس الجمعيــة التــي  ،1929وأخيــرا ً فــي عــام  .1949األمــر
أصبحــت علــى مــر الســنين منظمــة دوليــة مرتبــط ارتبا ً
طــا وثيقًــا وبصــورة متشــعبة
بعمــل اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،والتي
للحماية المدنية (.)OIPC
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كان طبيبا ً وجنديًّا ،وشهد أهوال
وفظاعات خالل الحرب العالمية
األولى.

جورج سان بول ،طالب
في ليون

القرقعــة المفاجئــة لضــرب النــار ،واالنطــاق
الخاطــف للرصاصــة غيــر المرئيــة ،وإال ربمــا
يكــون الحصــار بطيئًــا ،أو تدريجيًّــا بواســطة
كانــت المحــرك الرئيســي للمعاهــدة ،ولكنهــا
الموجــات المســمومة بالموجــات الهوائيــة التــي
ضــا إلــى توســيع نطــاق تطبيقهــا.
دعــت أي ً
تحتضــن ســمها وتحــرق الرئتيــن ببــطء شــديد.
"
ويبــدو أن اتفاقيــة جنيــف األولــى كانــت
بمثابــة ال ُمحفــز لســان بــول إلنشــاء جمعيتــه
اســتفادت اللجنــة الدوليــة التــي أنشــأها هنــري
"مواقــع جنيــف" .كان طبيبــا ً وجنديًّــا ،وشــهد
جــورج فــي جنيــف عــام  ،1935مــن الدعــم
أهــوال وفظاعــات خــال الحــرب العالميــة
المعنــوي المقــدم مــن قبــل اللجنــة الدوليــة
األولــى .كان يقــول "قــد ال يكــون بعضكــم
للصليــب األحمــر .يتجســد هــذا التعــاون مــن
قــد عــاش الحــرب .نصــارع المــوت ،فــي
خــال عــدد مــن الحقائــق .يوجــد فــي هــذا
خضــم المعــارك لســاعات وألســابيع ،بــل
الســجل عــرض  2ديســمبر  1935بنــادي
ولشــهور .المــوت الــذي ال يتوقــف أبــدًا عــن
الروتــاري فــي جــاروس الــذي قدمــه الدكتــور
ســحق الجنــس البشــري .ال شــيء يفجــع أكثــر
جريدر-تشــودي بشــأن الصليــب األحمــر
مــن أصــوات هســيس القذائــف الطويلــة أو
ومواقــع جنيــف* .
المفاجئــة ،والهــزات التــي تجعــل األرض
ترتجــف ،إن لــم يكــن حفيــف الرصــاص غيــر
2
نجــد أن حركــة نــوادي الروتــاري كانــت تدعم
المرئــي ،فــا شــيء أكثــر وجعًــا مــن صــوت
 2ظهــر الروتــاري بفضــل بــول هاريــس .فــي  23فبرايــر  ،1905قــرر هــذا
المحامــي مــن شــيكاغو جمــع رجــال األعمــال مــن خلفيــات متنوعــة حــول مهمــة:
تبــادل األفــكار وخلــق صداقــات مخلصــة ودائمــة .مــع مــرور الوقــت ،امتــدت قيمــة
ورؤيــة الروتــاري تدريجي ـا ً لتشــمل العمــل اإلنســاني .يتمتــع أعضاؤهــا بتاريــخ
طويــل فــي حــل المشــكالت محليًــا وعالميًّــا.
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*

"…لننتقــل اآلن إلــى "مواقــع جنيــف" .ال
يمكــن إدراك أهميتهــا بصــورة متكاملــة إال
عندمــا يــدرك المــرء المهــام التــي يُنجزهــا
الصليــب األحمــر .االعتبــارات التــي يناضــل
هــذا العمــل مــن أجلهــا هــي كمــا يلــي :علــى
الرغــم مــن حــاالت الحظــر (آخرهــا فــي
عــام  ،)1925فــإن "حــرب الغــاز" ســتحظى
بأهميــة كبيــرة فــي المســتقبل .واألخطــر
مــن ذلــك هــو حقيقــة أنهــا تهــدد الســكان
المدنييــن والغــرض منهــا هــو اســتخدامها
ضــد المدنييــن بهــدف نشــر الرعــب وإحبــاط
الــروح المعنويــة .وفقًــا للجنــرال الدكتــور
ســان بــول ،فــإن "مواقــع جنيــف" هــذه
يجب أن تستوفي الشروط التالية:
أ) يجــب أن تكــون بعيــدة بمــا فيــه الكفايــة عــن
أي مركــز قــد يتعــرض للقصــف وعــن أي
عمــل عســكري؛
ب) يجــب أن توفــر كافــة الضمانــات مــن
ناحيــة الصحــة والنظافــة وتتمتــع بإمكانيــة
اســتقبال تدفــق غيــر متوقــع مــن الشــاغلين؛
ج) يجــب تحديــد "أماكــن جنيــف" بدقــة فــي
وقــت الســلم علــى جميــع الخرائــط الجغرافية؛
د) يجــب ،منــذ بدايــة الحــرب ،أن توضــع
األماكــن تحــت ســيطرة األشــخاص المجنديــن
مــن البلــدان المحايــدة ،أولئــك الذيــن يجــب أن
يتــم تعيينهــم فــي وقــت الســلم .ســيكون هــؤالء
المحايــدون مســؤولين عــن اإلبــاغ عــن أي
انتهــاك لالتفاقيــة أو أي اســتخدام يخضــع
ألغــراض عســكرية لـــ "مواقــع جنيــف".
أي انتهــاك لـــ "مواقــع جنيــف" ســينجم عنــه
عقوبــات.
ويواصل في عرضه ...

لــكل دولــة مصلحــة كبيــرة في ضمــان وصــول المناطق األقــل حماية
مــن ســكانها إلــى بــر األمــان أثنــاء الحــرب .مــن يكــون المســتفيد فــي
حالــة تدميــر مثــل هــذه المنطقــة المحايــدة؟ ال أحــد! من ناحيــة أخرى،
فــإن المســؤولية األخالقيــة ســتكون جســيمة للمعتــدي ،ألن هــذا األمر
عـ َّ
ـزل بصــورة مطلقــة .مــن
لــن ينجــم عنــه ســوى ضحايــا أبريــاء و ُ
يرتكــب خطــأ التحريــض علــى هجــوم يجســد عمــل انتقامــي؟ علــى
الرغــم مــن أن الحــرب األخيــرة أســفرت عــن العديــد مــن األعمــال
الهمجيــة ،إال أنــه يمكــن القــول إن اتفاقيــة جنيــف قــد تــم احترامهــا
بشــكل عــام فيمــا يتعلــق بحمايــة المرضــى والجرحــى .كان هــذا
األمــر يصــب فــي مصلحــة الطرفيــن .هكــذا تــم إنقــاذ مئــات اآلالف
مــن األرواح البشــرية .فــي الوقــت الراهــن ،هنــاك مــن الوســائل
الدقيقــة والمضمونــة والتــي تتيــح لمثــل هــذه المناطــق المحايــدة
أن تكــون ظاهــرة ومعروفــة ً
نهــارا .إن رجــل الروتــاري
ليــا أو
ً
فويليومييــه ،والــذي تنــاول هــذا الموضــوع فــي نــادي مونتــرو فيفــي،
ال يفهــم (وهــو محــق فــي ذلــك) كيــف أن الرابطــة ،التــي دأبــت
علــى نشــر فكــرة "مواقــع جنيف"منــذ  5أعوا ًمــا لــم تجمــع ســوى
حوالــي  5000عضــو علــى الرغــم مــن العمــق الخــاب لبرنامجهــا.
وكمــا يذكــر ،فقــد دُعيــت الحكومــة الفرنســية الســتقطاب اهتمــام
عصبــة األمــم بقضيــة "مواقــع جنيــف ...
أنــا شــخصيا ً أرحــب وبــكل حفــاوة بقــرار إنشــاء "مواقــع جنيــف".
إن فرصتهــم ،أو باألحــرى ضرورتهــم ،أمــر ال شــك فيــه .ولكــن
ســأكون ســعيدًا علــى وجــه الخصــوص لرؤيــة الحركــة الروتاريــة
تتبنــى هــذه القضيــة علــى محمــل الجــد .فهــذه قضيــة تهــم البشــرية
جمعــاء وكذلــك كل واحــد منــا!
الدكتور جريدر-تشودي
نادي روتاري جالروس

هــل فكــرة "مواقــع جنيــف" قابلــة للتحقيــق؟
أعتقــد أنــه وعلــى الرغــم مــن بعــض حــاالت
اإلي َجــاب .ومــع ذلك ،فإن
التــردد ،يمكــن أن نــرد بِ ِ
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ومع مرور الوقت ،ساعدت منظمة الروتاري الدولية في
نشر العمل اإلنساني حول العالم.

أجــل تعزيــز قضيــة المنظمة .في عــام ،1936
أي بعــد أقــل مــن عــام ،تــم تشــكيل لجنــة تنفيذية
مكونــة مــن مواطنيــن سويســريين ،كان مــن
بينهــم البروفيســور ليوبولــد بواســييه ،األميــن
العــام لالتحــاد البرلمانــي الدولــي ،الــذي وافــق
علــى رئاســة اللجنــة.

ســان بــول ودعمــت ســارية "مواقــع جينيــف".
حيــث كانــت نــوادي الروتــاري فــي الماضــي
ظاهــرة جديــدة نســبيًا .ومــع مــرور الوقــت،
ســاعدت منظمــة الروتــاري الدوليــة فــي نشــر
العمــل اإلنســاني حــول العالــم .فــي حقبــة
ســان بــول ،كانــت منظمــة منبثقــة مــن رحــم
وفــي النشــرة اإلخباريــة للجمعيــة المؤرخــة
البرجوازيــة .بمجــرد النظــر إلى قائمــة أعضاء
فــي الفتــرة مــن أكتوبــر إلــى ديســمبر ،1936
جنيــف آنــذاك ،نــدرك جيـدًا أن الرابطــة كانــت
كتــب الجنــرال ســان بــول" :برئاســة أحــد
تحظــى بدعــم قــوي.
أبــرز رجــال سويســرا ،ليوبولــد بواســييه،
يوجــد فــي المحفوظــات التاريخيــة لعصبــة
األمــم ملصــق ألحــد مؤتمراتهــم .نقــرأ فيــه
"يــوم األربعــاء  3يونيــو  ،1936مؤتمــر
عــام حــول "مواقــع جنيــف" وتأســيس جمعيــة
فــي جنيــف إلضفــاء الطابــع اإلنســاني علــى
النزاعــات المســلحة مــن قبــل الدكتــور جــورج
ســان بــول (مــن باريــس)  ...تــم فــي القاعــة
المركزيــة ،ســاحة دي ال مادليــن بجينيــف".
كان فريــق جنيــف ُمفع ًمــا بالنشــاط وناضــل مــن
االجتياح الياباني لمنشوريا .صورة :الدكتور
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ملصق .الحرب األهلية
اإلسبانية .صورة :الدكتور

األميــن العــام لالتحــاد البرلمانــي الدولــي،
ونائــب رئيــس الرابطــة السويســرية لعصبــة
األمــم ،تشــكلت فــي  8أكتوبــر فــي جنيــف،
اللجنــة النهائيــة لمواقــع جينيــف .وغنــي عــن
القــول أننــا ننتهــز حــدث التأســيس هــذا ذو
األهميــة البالغــة لنكــون قادريــن علــى التعبيــر
عــن امتناننــا العميــق ألصدقائنــا السويســريين.
دعنــا نقــول اليــوم وبــكل بســاطة أن اللجنــة
السويســرية لمواقــع جنيــف ســتعمل باســتقالل
كامــل ،وبحكــم ذاتــي كامــل ولــن تشــارك
بــأي شــكل مــن األشــكال فــي اإلجــراءات
والخالفــات التــي ســأوجهها أو ســأتصدى لهــا.
ولكــن اللجنــة تعلــم جيـدًا أنهــا إذا توجــب عليهــا
الرجــوع إلينــا ،ســتجدنا متفانــون وعلــى أهبــة
االســتعداد للتعــاون الصــادق ،ســواء الجمعيــة
الباريســية أو رئيســها.
دعونــا نشــير إلــى أنــه  -وعلــى الرغــم مــن
أن اللجنــة النهائيــة لــم تتشــكل بعــد  -فقــد
تدخلــت لجنــة جنيــف المؤقتــة برئاســة صديقنــا
المتفانــي الــذي ال يعــرف الكلــل هنــري جــورج
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فــي األحــداث التــي وقعــت فــي إســبانيا .3إذا
كانــت الصعوبــات الحاليــة للعالقــات مــع هــذا
البلــد ال تســمح لنــا بإعطــاء توضيحــات بشــأن
نتائــج هــذه المحاولــة ،إال أننــا علــى األقــل لدينــا
مــن األســباب مــا يجعلنــا نعتقــد بأنهــا تســاهم
 3الحــرب اإلســبانية (المعروفــة أيضًــا باســم الحــرب األهليــة اإلســبانية) هــي
عبــارة عــن نــزاع عــارض إســبانيا ،مــن  17يوليــو  1936إلــى  1أبريــل ،1939
مــن قبــل معســكر الجمهورييــن ،ال ُمو َّجــه إلــى اليســار وإلــى اليســار المتطــرف،
والــذي يتكــون مــن المواليــن لحكومــة الجمهوريــة الثانيــة المؤسســة بصــورة
قانونيــة ،والشــيوعيين واللينينييــن والثورييــن الفوضوييــن مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة
أخــرى القومييــن المتمرديــن ال ُموجهيــن إلــى اليميــن وإلــى اليميــن المتطــرف بقيــادة
الجنــرال فرانكــو.
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اتفاقية جينيف  1949صورة :الصليب األحمر

بــه يتســم بطابــع مأســاوي بســبب الحــرب
األهليــة اإلســبانية :كــم عــدد الضحايــا األبريــاء
فــي بعــض حــاالت التخفيــف .لكــن  -ونكررهــا الــذي كان مــن الممكــن تفــادي هالكهــم إذا مــا
آالف المــرات ،قبــل انــدالع النزاعــات تــم تنظيــم مواقــع جنيــف بمجــرد بــدء األعمــال
المســلحة ،يجــب علينــا التفكيــر فــي مواقــع العدائيــة!
جنيــف وإعدادهــا".
فــي جريــدة جنيــف فــي  8أكتوبــر ،1936
يمكننــا أن نقــرأ" ...اليــوم الخميــس ،تــم تشــكيل
لجنــة مخصصــة لدعــم إنشــاء مواقــع جنيــف،
حيــث ســتكون النســاء واألطفــال والعجــزة فــي
مواقــع آمنــة فــي حالــة الحــرب .فالســيد ليوبولد
بواســييه تكــرم علينــا بقبولــه رئاســة لجنــة
المبــادرة .إن العمــل اإلنســاني الــذي يتــم القيــام
26

تدخلــت هــذه اللجنــة ،والتــي تأسســت مــن أجــل
مواقــع جنيــف وإلضفــاء الطابــع اإلنســاني
علــى النزاعــات المســلحة ،فــي الحــرب
األهليــة اإلســبانية مــن خــال المناشــدات
التــي أطلقتهــا إلــى رئيــس الجمهوريــة
اإلســبانية فــي مدريــد ،وإلــى رئيــس
المجلــس العســكري الوطنــي فــي بورغــوس،
وإلــى ســفير األرجنتيــن فــي هينــداي".
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حمل الراية من بعده هنري جورج ،الذي أصبح
أول أمين عام للجمعية.

أمــا بالنســبة للســيد هنــري جــورج ،فقــد تخلــى
عــن رئاســة للمنظمــة حتــى يتمكــن مــن التفــرغ
تما ًمــا للجانــب الحيــوي للعمــل بصفتــه أميــن
عــام .تــم قبــول الرئاســة الفخريــة مــن قبــل
الكولونيــل غيــوم فافــر ،النائــب األول لرئيــس
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر.

حمــل الرايــة مــن بعــده هنــري جــورج،
الــذي أصبــح أول أميــن عــام للجمعيــة.
وفــي  24يونيــو  ،1937تــم إضفــاء الطابــع
الرســمي علــى فــرع جنيــف مــن خــال اعتمــاد
لوائــح النظــام األساســي والتشــكيل النهائــي
للجنــة التنفيذيــة ،التــي انتقلــت رئاســتها ،بنــا ًء
"الطبيــب العــام جــورج ســان بــول ،الــذي علــى طلــب الســيد بواســييه ،إلــى البروفيســور
اســتحق ،بمبادرتــه الكريمــة ،الحصــول علــى لويــس فافــر.
لقــب "فــارس اإلنســانية" ،تعــرض لألســف فــي
 7أبريــل  1937لذبحــة صدريــة فــي قصــر االنخــراط فــي عملــه عنــد وقــوع النزاعــات
راســاي بجينيــل فــي إنــدر إي لــوار ،فرنســا" .كان محفوفًــا بالنجاحــات .فــي بــادئ األمــر
وعلــى الرغــم مــن وفــاة الجنــرال ســان بــول ،عــام  ،1936تــم إنشــاء مناطــق اللجــوء فــي
إال أن أصدقــاءه ومعاونــوه المخلصــون إســبانيا خــال الحــرب األهليــة ،ثــم فــي عــام
 ،1937مناطــق شــنغهاي ونانتــاو وهانكيــو
واصلــوا النضــال مــن أجــل أفــكاره.
4
ونانكينــج فــي أعقــاب الهجــوم اليابانــي .
 4الحــرب الصينيــة اليابانيــة الثانيــة هــي نــزاع عســكري اســتمر مــن عــام
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جوزيف أفينول أمين عام عصبة األمم
في الفترة من  3يوليو  1933إلى 31
أغسطس 1940

الضغط لدى

عصبة
األمم ()SdN

فــي عــام  ،1938عقــد الســيد فافــر والســيد
ـرا مــع الســيد جوزيف
هنــري جــورج لقــا ًء أخيـ ً
الفيدراليــة فــي شــخص الســيد موتــا ،نرجــو
أفينــول ،5األميــن العــام لعصبــة األمــم فــي
منكــم إذا تكرمتكــم أن تخبرنــا باليــوم والســاعة
جنيــف ،بعــد أن حــاول دون جــدوى الوصــول
المناســبين لكــم الســتقبال رئيســنا .البروفيســور
إليــه فــي عــدة مناســبات.
لويــس فافــر ،وكذلــك الموقــع أدنــاه.
ونقــرأ فــي الخطــاب األول فــي األول مــن
مايو :1938
"السيد األمين العام،
علــى افتــراض أنــه قــد يهمــك أن تكــون ّ
مطلعًــا
علــى برنامــج عملنــا ،والــذي يتــم تنفيــذه
باالتفــاق الكامــل مــع اللجنــة الدوليــة للصليــب
األحمــر ،وبدعــم مــن الدائــرة السياســية
 1937إلــى عــام  ،1945وبــدأت عقــب غــزو شــرق الصيــن مــن قبــل الجيــش
اإلمبراطــوري اليابانــي .واصلــت اإلمبراطوريــة اليابانيــة سياســاتها التوســعية
فــي الصيــن بعــد ســت ســنوات مــن غــزو منشــوريا .أدى الهجــوم اليابانــي إلــى
هدنــة فــي الحــرب األهليــة التــي اســتمرت عشــر ســنوات بيــن حــزب الكومينتانــغ
والحــزب الشــيوعي الصينــي حيــث شــكلت هاتيــن الحركتيــن تحالفًــا ضــد المحتــل.
كان للصــراع الصينــي اليابانــي المميــت بشــكل خــاص عواقــب وخيمــة علــى
تاريــخ الصيــن وعلــى التوازنــات الجيوسياســية فــي المنطقــة فــي العقــود التــي تلــت
ذلك.
ً
مســؤول فرنســيًا رفيــع المســتوى ودبلوماســيًا وأمينًــا
 5جوزيــف أفينــول ،كان
عا ًمــا لعصبــة األمــم مــن  3يوليــو  1933إلــى  31أغســطس  .1940شــخصية
متنــازع عليهــا ،مــع أنصــار بيتــان والفاشــيين ،طــرده طاقمــه الشــخصي مــن
عصبــة األمــم فــي عــام .1940
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إلــى أن نلقاكــم ،ســعادة األمــن العــام ،تفضلــوا،
بقبــول فائــق االحتــرام والتقديــر .خطــاب ُموقــع
هنــري جــورج ،مــع حاشــية ،حتــى تتمكــن
بالفعــل مــن تكويــن فكــرة عامــة عــن منظمتنــا،
نــود أن نقــدم لــك بعــض المرفقــات الملحقــة.
(بمــا فــي ذلــك قائمــة الشــخصيات التــي تتشــكل
منهــا اللجنــة)".
وبعــد عــدم تلقــي أي رد ،اســتأنف الســيد هنري
تحقيــق غاياتــه .فــي خطــاب مــؤرخ  18مايــو
 ،1938كتــب" :الســيد األميــن العــام ،أرجو أن
تســمحوا لنــا بتأكيــد خطابنــا األول وأن نبلغكــم
عــن نشــاطنا بالمقــال المرفــق الــذي نُشــر فــي
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مؤتمر نزع السالح،
رسم كاريكاتيري سياسية بريطانية
المحفوظات التاريخية لعصبة األمم

أفضــل طريقــة للقيــام بذلــك هــي أن يقــوم وفـدًا
أو عديــدًا مــن الوفــود بطــرح هــذه المســألة
"جورنــال دي جنيــف" .علــى أمــل أن تتمكــن
علــى الجمعيــة" .
مــن اســتقبالنا فــي يــوم مــن األيــام المقبلــة،
تفضلــوا ســعادة األميــن العــام ،بقبــول فائــق
فــي يوليــو مــن نفــس العــام ،أرســل الموظــف
االحتــرام والتقديــر .خطــاب ُموقــع إلــى اللجنــة
الدولــي ،الســيد فريــس ،الملــف إلــى الســيد
الدوليــة ،األميــن العــام ،هنــري جــورج".
ثاناســيس أغنيــدس ،وكيــل األميــن العــام لــدى
عصبــة األمــم مــع مذكــرة صغيــرة مكتوبــة
وفــي غضــون أيــام قليلــة ،حصــل هنــري
باللغــة اإلنجليزيــة...
جــورج والســيد لويــس فافــر علــى االجتماع مع
جوزيــف أفينــول ،ووجدنــا هــذه المذكــرة عبــر
"أعتقــد أنــه ينبغــي اإلشــارة إليــه ضمــن
اإلنترنــت والتــي كتبها أفينول بنفســه وقال فيها:
الملفــات ذات األهميــة الخاصــة فــي حالــة
"عصبــة األمــم ومواقــع جنيــف 23 .مايــو
التحقيقــات بشــأن غــارات القصــف الجــوي
" .1938لقــد اســتقبلت الســادة فافــر وجــورج
وحمايــة الســكان المدنييــن .تتكــون لجنــة
الذيــن شــرحوا لــي مطالبهــم واســتفاضوا فــي
"مواقــع جنيــف" ،المســماة منظمــة دوليــة،
شــرحها .أجبتهــم أنــه فــي حيــن أن عصبــة
حصريًــا مــن مواطنيــن سويســريين .العديــد من
األمــم تجنبــت عمــدا ً حتــى اآلن االنشــغال
األعضــاء علــى اتصــال وثيــق مــع المنظمــات
بالعمليــات الحربيــة وعواقبهــا ،إال أن حمايــة
الدوليــة األخــرى في جنيف (الصليــب األحمر،
الســكان المدنييــن مــن غــارات القصــف الجوي
االتحــاد البرلمانــي الدولــي ،إلــخ).
ـرارا فــي اآلونــة األخيــرة،
كانــت مــرارا ً وتكـ ً
فــي بــؤرة اهتمامهــا.
الغــرض مــن المنظمــة هــو العمــل علــى تفعيــل
إنشــاء أماكــن لجــوء لغيــر المقاتليــن فــي
إذا كانــوا يريــدون إجــراء دراســة أخــرى ،فــإن
الحــرب الدوليــة أو األهليــة (مواقــع جنيــف)،
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نشأة المنظمة OIPC

الدورة االستثنائية للجمعية العامة لعصبة األمم،
في عام  .1937سجل الصور :الدكتور

أحــداث  1938فــي ألمانيــا تجســد ذروة
الضغــوط مــن ألمانيــا والنازييــن النمســاويين
لوضعهــا تحــت وصايــة محايــدة .وينبغــي قــدر
لتوحيــد الســكان األلمــان والنمســاويين إلــى
اإلمــكان ،إبــرام االتفاقــات الخاصــة بإنشــاء
أمــة واحــدة .فــي الســنوات التــي ســبقت
مثــل هــذه األماكــن واتخــاذ الترتيبــات الالزمــة
الضــم ،دعمــت ألمانيــا النازيــة الحــزب النــازي
فــي أوقــات الســلم.
النمســاوي فــي محاولتــه لالســتيالء علــى
الســلطة ومنــح النمســا حكومــة نازيــة.
ويبــدو أنــه تــم الحصــول علــى بعــض النتائــج
العمليــة فــي كل مــن إســبانيا والصيــن .وفــي
وعلــى الرغــم مــن الوضــع الدولــي المحتــدم،
غضــون الزيــارة التــي قــام بهــا اثنيــن مــن قــادة
فــإن أعضــاء المنظمــة لــم يستســلموا .فــي
المنظمــة إلــى الســيد أفينــول فــي  23مايــو،
يوليــو  ،1938قامــوا بإنشــاء قســم فــي
أعــرب أفينــول عــن رأي مفــاده أنــه وإن كان
لوكســمبورغ .نقــرأ فــي مقــال صحفــي نُشــر
مــن المرغــوب فيــه أن تمضــي العصبــة قدمــا
ً فــي الصحافــة الراديكاليــة بتاريــخ  9نوفمبــر
فــي هــذا المجــال الخــاص ،إال أن األمــر ليــس
" :1938اجتمعــت فــي  28أكتوبــر اللجنــة
كذلــك .وحتــى اآلن ،يمكــن طــرح هــذه المســألة
الدوليــة لإلعــام والعمــل مــن أجــل حمايــة
مــن قبــل وفــد واحــد أو العديــد مــن الوفــود
الســكان المدنييــن فــي أوقــات الحــرب ،والتــي
علــى الجمعيــة" .
تــم إنشــاؤها فــي لوكســمبورغ فــي  4يوليــو،
فــي قصــر الــدوق الكبيــر ،برئاســة صاحــب
كان عــام  1938حاف ـاً باألحــداث السياســية،
الســمو الملكــي أميــر لوكســمبورغ وقائدهــا.
وتفاقمــت األزمــة داخــل عصبــة األمــم .كانــت
30
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مؤتمر نزع السالح ،رسم كاريكاتيري سياسي
 ،1932المحفوظات التاريخية لعصبة األمم

ســيعقد االجتمــاع القــادم للجنة في لوكســمبورغ
خالل شــهر ينايــر ".1939
علــى الرغــم مــن الســياق الصعــب ،إن لــم
يكــن المســتحيل ،ومــع وجــود عصبــة األمــم،
التــي شــارفت علــى االنغمــاس فــي أزمــة
عميقــة ،واصــل أصدقــاء ســان بــول معركتهــم
مــن أجــل أفكارهــم .ال يــزال مــن الممكــن
العثــور علــى آثارهــم داخــل عصبــة األمــم فــي
عــام  .1941تــم تجريــد األميــن العــام أفينــول
مــن منصبــه بســبب تعاطفــه مــع النازييــن.
تــم تقليــص طاقــم العمــل ،وتــم نقــل بعــض
األنشــطة إلــى الواليــات المتحــدة ،وال ســيما
جامعــة برينســتون ،ممــا جعــل عمــل هنــري
جــورج أكثــر صعوبــة ،ومــع ذلــك واصــل
العمــل والترويــج ألفــكار ســان بــول.

العالميــة األولــى ،تمكنــت الجمعيــة الفرنســية
لـــ "مواقــع جنيــف" مــن إجــراء ترتيبــات محلية
مــا بيــن الــدول المحاربــة .فــي ذلــك الوقــت،
كانــت الجمعيــة التــي أنشــأها الجنــرال ســان
بــول منظمــة إنســانية خاصــة ،لهــا فــروع
وطنيــة فــي فرنســا وألمانيــا وإيطاليــا.
فــي عــام  ،1944قــرر الفائــزون فــي الحــرب
اســتبدال عصبــة األمــم باألمــم المتحــدة .فــي
جنيــف ،كان آخــر أعضــاء طاقــم العمــل
يبذلــون قصــارى جهدهــم للدفــاع عــن التحــول.
ووجدنــا آخــر رســالة موجهــة مــن قبــل عصبــة
األمــم إلــى هنــري جــورج.

ولألســف كانــت تدخالتهــم غيــر ناجحــة فيمــا
فــي عــام  ،1940أرســلت مواقــع جنيــف لجنــة
ضــا ،بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة
بعــد .أي ً
محايــدة إلــى فنلنــدا ،وعلــى الرغــم مــن أن الثانيــة ،أراد الجميــع نســيانها بأســرع وقــت
هــذا تــم خــال المرحلــة األخيــرة مــن الحــرب ممكــن ومعهــا كذلــك حمايــة المدنييــن.
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*

جنيف 30 ،يوليو .1945

السيد،
يشرفني أن أبلغكم باستالم رسالتكم المؤرخة
 20يوليو الخاصة بمسألة حماية السكان المدنيين
في حالة الحرب.
وردًا على ذلك ،أود أن أشير إلى الرسالة التي
وجهتها األمانة إليكم في  16أكتوبر  ،1941والتي
زودتكم فيها ببعض الوثائق المتعلقة بالسؤال المذكور
أعاله ،بما في ذلك الملحق الخاص رقم 186
للجريدة الرسمية :محضر اللجنة الثالثة للجمعية
التاسعة عشرة ،التي تضمن جدول أعمالها قضية
حماية السكان المدنيين في حالة الحرب.
فيما يتعلق على وجه الخصوص بقرار مجلس
النواب الفرنسي في  8يونيو  ،1935ال يبدو أن
الحكومة الفرنسية قد تابعت هذه المبادرة.
غير أنه ،تم تسجيل السؤال في جدول أعمال
الجمعية عقب برقية من الحكومة اإلسبانية بتاريخ
 10أغسطس ( 1938الملحق األول ،الصفحة 37
من الوثيقة المذكورة أعاله) .وكانت الحكومة
الكوبية قد أحالت من قبل إلى األمين العام رسالة
بشأن الموضوع ذاته في  2يونيو ( 1938الملحق
األول لنفس الوثيقة).
تفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير.
بيتر أنكر .عضو القسم.
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بعد الحرب
فــي عــام  ،1946قــدم رئيــس بلديــة ســانت
غالــن ،الســيد أنديريــغ ،عضــو البرلمــان
الفيدرالــي السويســري ،فرضيــة اســتند فيهــا
إلــى العمــل اإلنســاني لهنــري دونــان ،مؤســس
الصليــب األحمــر ،واســتند إلــى اإلجــراءات
التــي تــم اتخاذهــا بنــا ًء علــى تشــجيع" .مواقــع
جنيــف" .ودعــا الحكومــة السويســرية إلــى
دراســة مشــكلة تحييــد بعــض المــدن والمناطــق
واألماكــن فــي حالــة الحــرب .تبــع ذلــك عقــد
مؤتمــر جنيــف الدبلوماســي فــي عــام ،1949
حيــث قــام المندوبيــن والخبــراء مــن أكثــر
مــن  60دولــة بوضــع االتفاقيــات الجديــدة
المعروفــة باســم اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة
 12أغســطس .1949
حظيــت فكــرة الجنــرال ســان بــول ببعــض
اإلنجــازات القانونيــة الدوليــة فــي االتفاقيــة
المتعلقــة بحمايــة األشــخاص المدنييــن فــي
وقــت الحــرب ،والمعروفــة باســم اتفاقيــة
جنيــف الرابعــة.
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توقيع اتفاقية جنيف في مؤتمر جنيف الدبلوماسي لعام 1949
ج .كادو/اللجنة الدولية للصليب األحمر أرشيف

فــي عــام  ،1949وبعــد توقيــع االتفاقيــات
الدبلوماســية األربــع لجنيــف ،اهتمــت مواقــع
جنيــف بالتنفيــذ الفعلــي لمناطــق اللجــوء لحماية
غيــر المقاتليــن.
فــي غضــون اعــام اليوبيلــي هذا ،عــام ،1951
تــم اســتدعاء ميــان بــودي ،نائــب األميــن
العــام ،لكــي يخلــف هنــري جــورج ،الــذي
توفــي فــي  6مايــو  ،1951بعــد فتــرة قصيــر
مــن المــرض ،عــن عمــر يناهــز  77عا ًمــا.
شــغل الســيد بــودي منصــب األميــن العــام
لمنظمــة  OIPCفــي الفتــرة مــن عــام 1951
إلــى عــام .1986
وعليــه تولــى األميــن العــام الجديــد قيــادة
الجمعيــة فــي خضــم الحــرب الكوريــة؛ هــذه
الحــرب التــي أبــرزت ،بعــد بضعــة أشــهر،
حــدود تطبيــق االتفاقــات الدوليــة .مــن هنــا
بــدأت المرحلــة الثانيــة مــن نشــاطات جمعيــة
المنظمة الدولية للحماية المدنية ICDO / OIPC

"مواقــع جنيــف" .كانــت الفكــرة هــي دراســة
التطبيــق العملــي لإلخــاء والتخطيــط المســبق
لألماكــن التــي ســيتم فيهــا إيــواء األشــخاص
الذيــن تــم إجالؤهــم .فــي عــام  ،1951رحبــت
بلديــة لــوزان فــي سويســرا بهــذا اإلجــراء
العملــي ،ووضعــت بالتعــاون مــع األمانــة
العامــة لـــ "مواقــع جنيــف" خط ً
طــا تفصيليــة
لتنظيــم وبنــاء مــكان للجــوء لســكان لــوزان.
مــن ناحيــة أخــرى ،واصلــت األمانــة العامــة
أعمالهــا بشــأن تنظيــم الخدمــات المحليــة
للحمايــة المدنيــة ،والحمايــة الصناعيــة ،ومــن
بينهــا علــى ســبيل المثــال ،قامــت بتكييــف
كتيــب باللغــة الفرنســية أصدرتــه اإلدارة
األمريكيــة للحمايــة المدنيــة بشــأن الحمايــة مــن
األســلحة النوويــة.

كان من المقرر أن يتخذ هذا االجتماع
الحقًا في الجدول الزمني لمنظمة OIPC
اسم المؤتمر العالمي األول للحماية المدنية.
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*

اتفاقيات جينيف

تمــت صياغــة اتفاقيــة جنيــف األولــى لتحســين
أوضــاع جرحــى الجيــوش المقاتلــة فــي
 22أغســطس  .1864كانــت االتفاقيــة األولــى
ضمــن سلســلة مــن أربــع معاهــدات تســمى
"اتفاقيــة جنيــف ".فهــي تضــع "أســس قواعــد
القانــون الدولــي لحمايــة ضحايــا النزاعــات
المســلحة ".تمــت مراجعــة هــذه المعاهــدة
األولــى بعمق وتعديلهــا في عام  ،1906ثم في
عــام  ،1929وأخيــرا ً فــي عــام  .1949األمر
مرتبــط ارتبا ً
طــا وثيقًــا وبصورة متشــعبة بعمل
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،والتــي هــي
المحــرك الرئيســي للمعاهــدة ،ولكنهــا دعــت
ضــا إلــى توســيع نطــاق تطبيقهــا.
أي ً
ويبــدو أن اتفاقيــة جنيــف األولــى كانــت بمثابــة
مصــدر اإللهــام لســان بــول فــي إنشــاء جمعيتــه
"مواقــع جنيــف" .كان طبيبــا ً وجنديًّــا ،وشــهد
أهــوال وفظاعــات خــال الحــرب العالميــة
األولــى .كان يقــول "قــد ال يكــون بعضكــم قــد
عــاش الحــرب .نصــارع المــوت ،فــي خضــم
المعــارك لســاعات وألســابيع ،بــل ولشــهور.
المــوت الــذي ال يتوقــف أبـدًا عــن ســحق الجنس
البشــري .ال شــيء يفجــع أكثــر مــن أصــوات
هســيس القذائــف الطويلة أو المفاجئــة ،والهزات
التــي تجعــل األرض ترتجــف ،إن لم يكن حفيف
الرصــاص غيــر المرئــي ،فــا شــيء أكثــر
وجعًــا مــن صــوت القرقعــة المفاجئــة لضــرب
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النــار ،واالنطــاق الخاطــف للرصاصــة غيــر
المرئيــة ،وإال ربمــا يكــون الحصــار بطيئًــا،
أو تدريجيًّــا بواســطة الموجــات المســمومة
بالموجــات الهوائيــة التــي تحتضــن ســمها
وتحــرق الرئتيــن ببــطء شــديد".
حظيــت فكــرة الجنــرال ســان بــول ببعــض
اإلنجــازات القانونيــة الدوليــة فــي االتفاقيــة
المتعلقــة بحمايــة األشــخاص المدنييــن فــي
وقــت الحــرب ،والمعروفــة باســم اتفاقيــة
جنيــف الرابعــة.
فــي عــام  ،1949وبعــد توقيــع االتفاقيــات
الدبلوماســية األربــع لجنيــف ،اهتمــت مواقــع
جنيــف بالتنفيــذ الفعلــي لمناطــق اللجــوء لحماية
غيــر المقاتليــن.
فــي عــام  ،1951بعــد عشــرين عا ًمــا مــن
تأسيســها ،مــا زالــت الجمعيــة الدوليــة لمواقــع
جنيــف تســعى جاهــدة ً إلــى تفعيــل أفــكار
مؤسســها التــي تصبــو إلــى إعــداد وتطويــر
أماكــن لجــوء الســكان المدنييــن ،فــي أوقــات
الســلم ،وســوف تتعهــد األطــراف المتحاربــة
علــى احتــرام هــذه "المناطــق األمنيــة"
بموجــب القانــون اإلنســاني المنصــوص عليــه
صراحــة فــي اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة فــي
 12أغســطس .1949
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المؤتمر الدولي األول ،برلين يونيو 1954

عقــد مؤتمــر دولــي فــي برليــن
ولهــذه الغايــةُ ،
فــي عــام  1954حــول موضــوع "مشــكلة
حمايــة الســكان المدنييــن فــي أوقــات الحــرب
مــن خــال إنشــاء المناطــق المحايــدة والمــدن
المفتوحــة واالعتــراف بهــا" .كان مــن المقــرر
أن يتخــذ هــذا االجتمــاع الحقًــا فــي الجــدول
الزمنــي لمنظمــة  OIPCاســم المؤتمــر
العالمــي األول للحمايــة المدنيــة.
وعقــب القــرارات التــي اتخذهــا أعضــاء
الكونغــرس فــي برليــن ،شــرعت الرابطــة
الدوليــة فــي توعيــة العديــد مــن البلــدان بمبــدأ
تهيئــة أماكــن اللجــوء بالتعــاون مــع المؤسســات
الوطنيــة للحمايــة المدنيــة.
فــي يوليــو  ،1956أُطلــق علــى "نشــرة
معلومــات مواقــع جنيــف" اســم الحمايــة
المدنيــة ،وقــد بشــرت افتتاحيتهــا بتحــول
الجمعيــة مــع تطــور الهيئــات الوطنيــة للحمايــة
المدنيــة فــي مختلــف البلــدان.
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تــم إنشــاء خدمــة التوثيــق باإلضافــة إلــى نشــرة
المعلومــات ،ممــا أدى إلــى توســيع مصــادر
المعلومــات واالســتخبارات فــي مختلــف
مجــاالت الحمايــة المدنيــة.
تمكنــت الجمعيــة ،علــى الرغــم مــن بعــض
الصعوبــات المتعلقــة بحجمهــا وطبيعــة عملهــا
التطوعــي ،مــن تنظيــم المؤتمــر الدولــي
الثانــي للحمايــة المدنيــة فــي ينايــر 1957
فــي فلورنســا بإيطاليــا تحــت عنــوان "الحمايــة
المدنيــة فــي مواجهــة الدمــار الشــامل" .تــم
تمثيــل اثنــي عشــر دولــة بالمؤتمــر ،ألمانيــا
وبلجيــكا وبلغاريــا وإســبانيا وفرنســا واليونــان
وإســرائيل وإيطاليــا وبولنــدا وسويســرا وتركيــا
ويوغوســافيا ،باإلضافــة إلــى  5منظمــات
وهــي اللجنــة الدوليــة للطــب والصيدلــة
العســكرية ،واألكاديميــة الدوليــة للطــب،
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وعليه ،تألفت اللجنة الدولية من البلدان األربعة التالية:
الفلبين ،والجمهورية العربية المتحدة ،وتركيا،
واتحاد جنوب إفريقيا.

والمعهــد الدولــي للقــاع
واتحــاد
التاريخيــة،
فيلــق  OROواالتحــاد
الطبــي الالتينــي .تــم
التصويــت علــى العديــد
مــن القــرارات الهامــة
واعتمادهــا بالمؤتمــر ،بمــا
فــي ذلــك ميثــاق فلورنســا
والقــرار المتعلــق بحمايــة
الثقافيــة.
الممتلــكات
كمــا كلــف هــذا المؤتمــر
الجمعيــة الدوليــة "مواقــع
جنيــف" بمهمــة جديــدة
علــى وجــه الخصــوص
تتمثــل فــي توســيع نشــاطها
ليشــمل كافــة القضايــا التــي
تلمــس حمايــة اإلنســان
وبيئتــه ،لتصبــح منظمــة
دوليــة متخصصــة فــي
قضايــا الحمايــة المدنيــة.
وعليــه ،طلــب المؤتمــر فــي
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عُقد المؤتمر في فندق إسبالند ،برلين في يونيو 1954

أحــد قراراتــه ،مــن المنظمــة أن تســتقبل فــي
رحابهــا الهيئــات الوطنيــة للحمايــة المدنيــة
والتــي ســتكون مخولــة بالحقــوق والواجبــات،
لتشــكيل هيئــة إداريــة مكونــة مــن ممثليــن
مفوضيــن رســميًا مــن قبــل مختلــف البلــدان،
وبالتالــي تصبــح بحــق منظمــة دوليــة للحمايــة
المدنيــة.
قامــت جمعيــة مواقــع جنيــف بعــد ذلــك بتعديــل
هيكلهــا بشــكل متعمــق خــال الجمعيــة العامــة
فــي  10ينايــر  ،1958مــن خــال إنشــاء
لجنــة دوليــة حقيقيــة ،وبالتالــي التخلــي عــن
حيــرا فــي
لقبهــا ،والــذي كان رنيــن مســماه ُم ً
كثيــر مــن األحيــان .وعلــى نفــس المنــوال،
وســعت الجمعيــة مهامهــا ،بمــا يتجــاوز إجــاء
المدنييــن ،لتشــمل كافــة تدابير الحمايــة وتأهبت
إلشــراك الهيئــات الوطنيــة للحمايــة المدنيــة
التــي ســيُخول إليهــا الحقــوق والواجبــات.
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وبهــذه الطريقــة ُولــدت منظمــة غيــر حكوميــة
تســمى المنظمــة الدوليــة للحمايــة المدنيــة
( )OIPCوأصبــح الســيد بييــر جينــارد
ســا لهــا ،خلفًــا للســيد إدمونــد فاتيــو ،أحــد
رئي ً
مؤسســي المنظمــة.
ذلــك االســم الــذي أوصــى بــه مؤتمــر فلورنســا
ألنــه يتناســب
كثيــرا مــع المهــام ال ُموكلــة
ً
والمخولــة إلــى المنظمــة الجديــدة والتــي تشــير
إلــى إقامــة صلــة وثيقــة بيــن هيئــات الحمايــة
المدنيــة ،وتشــجيع ومباشــرة الدراســات بشــأن
مختلــف قضايــا الحمايــة ،وكذلــك تســهيل تبادل
الخبــرات وتنســيق الجهــود إلقامــة حمايــة
مدنيــة فعالــة تغطــي مجــاالت الوقايــة والتأهــب
واالســتجابة فــي حالــة وقــوع الكــوارث.
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زيارة منظمة إلى المنظمة األوروبية لألبحاث النووية  ،*CERNجنيف
* المنظمة األوروبية لألبحاث النووية والتي يُشار إليها عادة ً باالختصار ( CERNمن اسم المجلس
األوروبي لألبحاث النووية وهي أكبر مركز لفيزياء الجسيمات في العالم)

عــاوة علــى ذلــك ،نصــت النظــم األساســية
الجديــدة الصــادر فــي  10كانــون الثانــي
(ينايــر)  1958علــى فئتيــن مــن األعضــاء:
األعضــاء الناشــطون ،مــع حــق التصويــت،
مخصــص لهيئــات الحماية المدنيــة؛ واألعضاء
الشــركاء ،بــدون حقــوق تصويــت ،مخصــص
لألفــراد والجماعــات الخاصــة المهتمــة بقضايــا
الحمايــة المدنيــة.

نظمــت المنظمــة الدوليــة للحمايــة المدنيــة
فــي مايــو  1958المؤتمــر العالمــي الثالــث
للحمايــة المدنيــة فــي جنيــف ،والــذي ضــم
 130مشــار ًكا مــن  33دولــة ،وهــم النمســا
وبلجيــكا وبلغاريــا وكنــدا والصيــن وإســبانيا
والواليــات المتحــدة األمريكيــة وفرنســا،
وبريطانيــا العظمــى وغواتيمــاال والمجــر
والعــراق وإيــران وإســرائيل وإيطاليــا
وليختنشــتاين ولوكســمبورغ وموناكــو
وباكســتان وهولنــدا وبيــرو والفلبيــن وبولنــدا
والجمهوريــة العربيــة المتحــدة وجمهوريــة
الدومينيــكان ورومانيــا والســلفادور والســويد
وسويســرا وتركيــا واتحــاد الجمهوريــات
االشــتراكية الســوفياتية ويوغوســافيا .كمــا
حضــر العديــد مــن المنظمــات الدوليــة.

تتكــون الهيئــة العليــا التنفيذيــة ،اللجنــة الدوليــة،
مــن عضــو واحــد لــكل دولــة ،بينمــا يتولــى
المجلــس التنفيــذي واألمانــة العامــة علــى
التوالــي المهــام القياديــة والتنفيذيــة مــن بيــن
دورات انعقــاد اللجنــة الدوليــة .وعليــه ،تألفــت
اللجنــة الدوليــة مــن البلــدان األربعــة التاليــة :يأتــي المؤتمــر الدولــي الثالــث للحمايــة
الفلبيــن ،والجمهوريــة العربيــة المتحــدة ،المدنيــة ليتــوج جهــود جمعيــة "مواقــع جنيــف"
وتركيــا ،واتحــاد جنــوب إفريقيــا .تنشــئ طابع "الحماية المدنية"
خطر النشاط اإلشعاعي
اللجنــة الدوليــة لجــان دائمــة للخبــراء ،لتســهيل
دراســة القضايــا المحــددة وكذلــك إنجــاز
المهــام الموكلــة.
علــى أســاس نُظمهــا األساســية الجديــدة،
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زيارة منظمة إلى المنظمة األوروبية
لألبحاث النووية  ،CERNجنيف

والمنظمــة الدوليــة للحمايــة المدنيــة خــال
الســنوات الـــ  27األولــى مــن وجودهــا.
ومــع ذلــك ،ال تــزال التهديــدات قائمــة بســبب دول ،مــن التغلــب علــى العديــد مــن العقبــات
تفاقــم أخطــار الكــوارث ،ممــا يزيــد مــن التقنية وبمســاعدة العديد من الهيئــات األوروبية،
مســؤوليات الحمايــة المدنيــة فــي كل بلــد .تمكــن مــن إعــداد أول خريطــة شــاملة للنشــاط
اإلشــعاعي .وفــي ضــوء تلــك المخــاوف فــي
ركــز جــدول أعمال هــذا المؤتمــر ،وموضوعه ذلــك الوقــت ،يمكــن أن نالحــظ وبــكل ســرور
"الوقايــة والحمايــة مــن النشــاط اإلشــعاعي" أنــه وبعــد  63عا ًمــا ،ال تــزال التجــارب النوويــة
علــى النشــاط اإلشــعاعي فــي الغــاف الجــوي؛ فــي الغــاف الجــوي محظــورة.
الالمركزيــة؛ إجــاء وإيــواء الســكان فــي
حالــة الحــرب؛ الالئحــة الدولــي لطاقــم عمــل
الحمايــة المدنيــة وحمايــة الثــروات الثقافيــة.
دفعــت المناقشــات الصريحــة والهادفــة
المشــاركين إلــى وضــع القواعــد لنظــام تحذيــر
عالمــي مــن النشــاط اإلشــعاعي ،والــذي كان
آنــذاك حيويًــا ليــس فحســب للنــاس فــي جميــع
ضــا لألجيــال القادمــة فــي
أنحــاء العالــم ،بــل أي ً
مواجهــة االســتخدام المتزايــد للطاقــة النوويــة
فــي الطــب والعلــوم والصناعــة ،دون أن نغفــل
عــن إمكانيــة اســتخدامه ألغــراض عســكرية.

وكنتائــج أخــرى للمؤتمــر ،يتمتــع طواقــم عمــل
الحمايــة المدنيــة بمكانــة دوليــة منصوص عليها
فــي القانــون الدولــي اإلنســاني ،وأن الثــروات
الثقافيــة محميــة بموجــب االتفاقــات الدوليــة.
نجــد أن تبنــي المنظمــة الدوليــة للحمايــة
المدنيــة إشــكالية النشــاط اإلشــعاعي يبيــن
أن المنظمــة كانــت ســابقة لعصرهــا .يؤكــد
ذلــك إنشــاء المركــز العالمــي للتحذيــر مــن
النشــاط اإلشــعاعي برئاســة األســتاذ الدكتــور
ألبــرت جينتــزر.

تمكــن هــذا المركــز ،بمســاعدة خبــراء مــن عــدة
المنظمة الدولية للحماية المدنية ICDO / OIPC
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الجمعية التأسيسية األولى
للمنظمة الدولية للحماية
المدنية في موناكو 1966

من منظمة غير حكومية وصوالً إلى منظمة دولية ()1972-1958
فــي عــام  ،1966فــي موناكــو ،وعقــب
النــدوة الدوليــة الثانيــة حــول الحمايــة مــن
اإلشــعاع ،اجتمــع ممثلــو الــدول األعضــاء فــي
المنظمــة الدوليــة للحمايــة المدنيــة فــي الجمعيــة
التأسيســية ،واعتمــدوا نــص الدســتور الحالــي
الــذي يخــول للجمعيــة وضــع الالئحــة التنظيمية
للمنظمــة الحكوميــة الدوليــة بنفــس التســمية.
هــذا الدســتور هــو فــي الواقــع بمثابــة اتفاقيــة
دوليــة ُملزمــة لألطــراف الســامية المتعاقــدة
وبالتالــي كل مــن البلــدان التــي انضمــت إليــه
كــدول أعضــاء ،مــن خــال إيــداع وثائــق
تصديقهــا .بعــد ذلــك ،تــم تســجيل الدســتور
فــي عــام  1975لــدى األمانــة العامــة لألمــم
المتحــدة فــي نيويــورك وفقًــا للمــادة 102
مــن الميثــاق وتــم نشــره فــي ديــوان معاهــدات
األمــم المتحــدة.
يخــول دســتور  17أكتوبــر  1966المنظمــة
الدوليــة للحمايــة المدنيــة عــددًا معينًــا مــن
تحــدد ديباجــة الدســتور أهــداف المنظمــة المهــام التــي تجعلهــا فــي الواقــع تحمــل علــى
ونصهــا كالتالــي" :تكثيــف وتنســيق تطويــر عاتقهــا مســؤولية تعزيــز حمايــة وأمــن األفــراد
وتحســين المنظمــة واألســاليب والوســائل والممتلــكات علــى المســتوى الدولــي ،فــي
التقنيــة علــى نطــاق عالمــي ،ممــا يتيــح منــع
وتخفيــف عواقــب الكــوارث الطبيعيــة فــي
أوقــات الســلم ،أو اســتخدام األســلحة فــي أوقات
النــزاع" .ســيدخل الدســتور حيــز التنفيــذ فعليًــا
فــي  1مــارس  1972إبــان أول جمعيــة عامــة
لدولهــا األعضــاء .بعــد ذلــك ،تــم تســجيل
دســتور المنظمــة الدوليــة للحمايــة المدنيــة
فــي عــام  1975لــدى األمانــة العامــة لألمــم
المتحــدة فــي نيويــورك بمقتضــى لمــادة 102
مــن الميثــاق وتــم نشــره فــي ديــوان معاهــدات
ـرا ،ينظــم االتفــاق ال ُموقــع
األمــم المتحــدة .أخيـ ً
فــي  10مــارس  1976بيــن المجلس الفيدرالي
السويســري والمنظمــة الدوليــة للحمايــة المدنيــة
الوضــع القانونــي للمنظمــة فــي سويســرا.
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ندوة حول النشاط اإلشعاعي
في موناكو عام 1964
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ميالن بودي ،أمين عام ( OIPCعلى اليمين)
بحضور صاحب السمو الملكي األمير رينييه
الثالث أمير موناكو

مواجهــة الكــوارث علــى اختــاف أنواعهــا،
والجمــع بيــن الســلطات الوطنيــة للــدول
األعضــاء المكلفــة بتنفيذ اإلجــراءات المذكورة .التــي أودعــت وثائــق انضمامهــا أو تصديقهــا
لــدى المنظمــة الدوليــة للحمايــة المدنيــة قبــل
يوضــح النــص ،فــي المــادة  ،52علــى أن ثالثيــن يو ًمــا ،تبعًــا للمــادة  53مــن الدســتور؛
الدســتور الجديــد ســيدخل حيــز التنفيــذ عندمــا وهمــا :الجمهوريــة العربيــة الســورية
تصبــح  10دول أطرافــا فيــه .لذلــك لــم تدخــل والجمهوريــة العربيــة الليبيــة والفلبيــن وزائيــر
االتفاقيــة حيــز التنفيــذ إال فــي عــام  ،1972ومالــي وغانــا والوس والســنغال وباكســتان.
أثنــاء انعقــاد الجمعيــة العامــة األولــى للمنظمــة
فــي جنيــف فــي الفتــرة مــن  1إلــى  3مــارس،
وذلــك بإيــداع وثائــق التصديــق أو االنضمــام
مــن قبــل  22دولــة ،همــا كمــا يلــي؛ المملكــة
العربيــة الســعودية واألرجنتيــن وشــيلي
وكولومبيــا وكوســتاريكا وكــوت ديفــوار
وفنلنــدا والهنــد وإندونيســيا وإيــران وليبيريــا
وموناكــو وبيــرو والفلبيــن وجمهوريــة الكونغو
الديمقراطيــة وجمهوريــة كوريــا وســوريا
وتشــاد وتايالنــد وفيتنــام ويوغوســافيا.

عــاوة علــى ذلــك ،ارتبطــت منظمــة OIPC
بإعــداد البروتوكــوالت اإلضافيــة التفاقيــات
جنيــف مــن خــال المشــاركة فــي اجتماعــات
الخبــراء التــي تمخضت عــن الصياغــة النهائية
لهــذه البروتوكــوالت فــي عــام  .1977كان
دور المنظمــة الدوليــة للحمايــة المدنيــة ودولهــا
األعضــاء يتجســد فــي تعريــف الحمايــة المدنيــة
فــي القانــون اإلنســاني الجديــد وتحديــد المهــام
الدقيقــة المنوطــة بهــا .باإلضافــة إلــى ذلــك،
هنــاك مــادة خاصــة (البروتوكــول األول،
بعــد ذلــك وحتــى عــام  ،1975دخــل الدســتور الفصــل الســادس ،المــادة  )64توســع نطــاق
حيــز التنفيــذ فيمــا يتعلــق بالــدول التاليــة الحمايــة الممنوحــة مــن قبــل المتحاربيــن
ضــا "إلــى
للهيئــات الوطنيــة للحمايــة المدنيــة أي ً
الهيئــات الدوليــة المختصــة" .وكمــا يتضــح،
المنظمة الدولية للحماية المدنية ICDO / OIPC
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مؤتمر
موناكو
1966
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نشأة المنظمة OIPC

األمين العام ميالن بودي في موناكو

فقــد تــم إدخــال مفهــوم الحمايــة المدنيــة الدوليــة
ضــا فــي القانــون اإلنســاني.
أي ً
ومــع ذلــك ،فــإن هــذا القانــون اإلنســاني ،كمــا
هــو وارد فــي اتفاقيــات جنيــف ،ال ينطبــق إال
فــي أوقــات الحــرب .ال يــزال يتعيــن القيــام
بــكل شــيء لتســهيل إضفــاء الشــرعية علــى
األعمــال اإلنســانية فــي وقــت الســلم ،أو عنــد
الحاجــة إذا لــزم األمــر ،أي المســاعدة الدوليــة
فــي حالــة الكــوارث .إن المنظمــة الدوليــة
للحمايــة المدنيــة والتــي أصبحــت ،بــإرادة
الــدول األعضــاء ،منظمــة متخصصــة فــي
حمايــة اإلنســان وممتلكاتــه ضــد الكــوارث
مــن كافــة األشــكال ،انخرطــت بشــكل أساســي
بالعمــل فــي اتجــاه التدخــل والمســاعدة الدوليــة
فــي أوقــات الســلم.
إلــى جانــب التطــورات القانونيــة والتشــريعية
للمنظمــة ومســاهمتها فــي صياغــة القانــون
اإلنســاني الجديــد ،عمــل مســؤولوها بــا كلــل
وال ملــل لتعزيــز التقنيــات والمعــارف فــي
مجــاالت الوقايــة واالســتعداد والتدخــل.
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وفــي إطــار الترويــج للتقنيــات والمعــارف،
نظمــت منظمــة  OIPCالعديــد مــن المؤتمرات
والمعــارض والنــدوات التــي جعلــت منهــا
منصــة للتبــادالت حيــث يتبــادل محترفــو
الحمايــة المدنيــة ،ســواء مــن البلــدان الصناعيــة
أو مــن البلــدان الناميــة ،المعــارف والخبــرات.
وفــي هــذا الصــدد ،ومــن خــال تلخيــص
التطــور ال ُمحقــق فــي غضــون الســنوات
الخمســين األولــى التــي فصلــت "مواقــع
جنيــف" للجنــرال ســان بــول عــن المنظمــة
الدوليــة للحمايــة المدنيــة اليــوم ،يتضــح
لنــا أن فكــرة حمايــة المدنييــن فــي أوقــات
الحــرب امتــدت لتشــمل حمايــة وأمــن الســكان
بشــكل عــام مــن خــال التكثيــف والتنســيق
والتخطيــط ،علــى المســتوى الدولي ،لألســاليب
والوســائل والتقنيــات لمنــع ومكافحــة وتخفيــف
عواقــب الحــوادث والكــوارث والمصائــب
بكافــة أنواعهــا.
47

رموز

المنظمة
رموز المنظمة
رموز

48

المنظمة الدولية للحماية المدنية ICDO / OIPC

رموز
رمز

رموز المنظمة
تــم تصميــم لوجــو للتعــرف علــى المنظمــة .وقــد تطــورت
علــى مــر الســنين مــن جمعيــة "مواقــع جنيــف" إلــى
المنظمــة الدوليــة للحمايــة المدنيــة .فــي البدايــة ،كان
عبــارة عــن خطــان متوازيان مائــان باللــون األحمر على
خلفيــة بيضــاء .تــم إدراج هاذيــن الشــريطين األحمريــن
اللذيــن يرمــزان إلــى المعتقــدات المتعارضــة التــي تســتمر
إلــى األبــد فــي المــادة  6مــن الملحــق  1التفاقيــة جنيــف
الرابعــة لعــام .1949
فــي عــام  ،1937تــم اســتبدال اللوجــو بشــريطين
مائليــن باللــون األحمــر علــى خلفيــة بيضــاء ،محاطيــن
بفرعيــن مــن خشــب البلــوط اللــذان يرمــزان إلــى القــوة؛
هاذيــن الفرعيــن ُمتوجيــن بنقــش مواقــع جنيــف ،رمــز
الســامة المدنيــة.
انطالقًــا مــن عــام  ،1958وبمقتضــى توصيــات مؤتمــر
فلورنســا ،أصبــح لوجــو  OIPCعبــارة عــن كــرة أرضية
ُمخططــة ،عليهــا شــريطين باللــون األحمــر ومحاطــة
بفرعيــن مــن خشــب البلــوط يتقاطعــان عنــد قاعــدة الكــرة
األرضيــة ،وكل ذلــك علــى خلفيــة بيضــاء.
تــم اعتمــاد اللوجــو الحالــي ،الــذي يرجــع تاريخــه إلــى
عــام  ،1998خــال المؤتمــر العالمــي الحــادي عشــر
عقــد فــي بكيــن .وهــو يمثــل
للحمايــة المدنيــة والــذي ُ
العالمــة الدوليــة المميــزة للحمايــة المدنيــة ،وهــي مثلــث
أزرق متســاوي األضــاع علــى خلفيــة برتقاليــة ،وفقًــا
لبنــود البروتوكــول اإلضافــي األول التفاقيــات جنيــف
المؤرخــة  12أغســطس .1949

المنظمة الدولية للحماية المدنية ICDO / OIPC
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رمزدولية
منظمة

كان قصر بونكيت هو مقر
الجمعية حتى عام 1939

مقر منظمة OIPC

منظمة دولية
للحماية المدنية ()OIPC
منذ عام  1972إلى يومنا هذا
إن المنظمــة الدوليــة للحمايــة المدنيــة مدعــوة،
بموجــب واليتهــا ،إلــى المســاهمة فــي تطويــر
الــدول لنظــم خاصــة قــادرة علــى ضمــان
الحمايــة والمســاعدة للســكان وكذلــك حمايــة
الممتلــكات والبيئــة فــي مواجهــة الكــوارث
الطبيعيــة وتلــك التــي يســببها اإلنســان.
تقــوم منظمــة  OIPCبتجميــع األنظمــة
الوطنيــة التــي تــم إنشــاؤها لهــذا الغــرض
مــن أجــل توحيدهــا وتعزيــز التضامــن فيمــا
بينهــا .التســميات الرئيســية للحمايــة المدنيــة
هــي الدفــاع المدنــي أو األمــن المدنــي أو إدارة
حــاالت الطــوارئ.

فــي الواقــع ،كانــت مكاتــب اللجنــة الدوليــة
الخاصــة بــــ "مواقــع جنيــف" فــي الســنوات
القليلــة األولــى ،تقــع فــي  10شــارع بــان ثــم
انتقلــت بعــد ذلــك إلــى قصــر بونكيــت ،شــارع
دي لــوزان ،عندمــا تــم تأخيــر هــذا القصــر فــي
عــام  .1939فهــو مــكان ُمفعــم بعبــق التاريــخ.
تــم بنــاء القصــر فــي عــام  1650وكان يســمى
قلعــة روزيــت .فــي عــام  ،1712تــم شــراء
القصــر مــن قبــل إتيــان بونكيــت ،وأصبــح بذلك
قصــر بونكيــت .كان القصــر ،بالقــرب مــن
قصــر األمــم ،حيــث كان مقــر عصبــة األمــم،
وعليــه كان بمكثابــة مكانًــا مثاليًــا للجمعيــة،
لقربــه مــن البعثــات الدبلوماســية التــي أنشــئت
فــي جنيــف آنــذاك .منــذ عــام  ،1976أنشــئت
المنظمــة الدوليــة للحمايــة المدنيــة مكاتبهــا فــي
تشــويت بــارك  ،12-10طريــق ســورفيل فــي
بيتــي النســي.

علــى الرغــم مــن أن المنظمــة قــد تطــورت
منــذ عــام  1937فــي جنيــف ،إال أن اتفــاق
المقــر مــا بيــن المجلــس الفيدرالــي السويســري
والمنظمــة الدوليــة للحمايــة المدنيــة ،ال ُمبــرم
فــي  10مــارس  1976والــذي دخــل حيــز
التنفيــذ فــي  16مــارس  ،1976ينظــم وضعها ولتحقيــق أهدافهــا ،وضعــت هــذه المنظمــة
القانونــي الــذي يُصــ ّدِق علــى تأسيســها فــي اســتراتيجية وآليــة منطقيــة علــى ثالثــة أصعدة،
جنيــف ،سويســرا.
وهــي الهيكليــة والتشــغيلية والوظيفيــة.
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المركز الدولي للتنسيق والرصد ()CICV

الجمعية العامة في الدوحة 2018

على صعيد الهيكل التنظيمي
مــن الناحيــة الهيكليــة ،انتقلــت هــذه المنظمــة
مــن جمعيــة" ،مواقــع جنيف" في عــام ،1931
إلــى منظمــة غيــر حكوميــة ( )ONGفــي
عــام  ،1958ثــم إلــى شــكلها الحالــي ،كمنظمــة
دوليــة ( )OIفــي عــام  1972مــع دخــول
دســتورها حيــز التنفيــذ.
على صعيد الهيكل التشغيلي
علــى صعيــد الهيــكل التشــغيلي ،فقــد وســعت
هــذه المنظمــة نطــاق عملهــا ،وانتقلــت مــن
حمايــة المدنييــن والمعالــم التاريخيــة فــي أوقات
الحــرب إلــى حمايــة األفــراد والحفــاظ علــى
الممتلــكات والبيئــة مــن الكــوارث الطبيعيــة،
وكذلــك تلــك التــي مــن صنــع اإلنســان.

علــى التخطيطــات المجتمعيــة ،وطــورت
آليــات للتنبــؤ ترتكــز علــى تقنيــات المعلومــات
للحيلولــة دون ضعــف األشــخاص ،وكذلــك
المعرضيــن للكــوارث التــي أصبحــت متكــررة
ضــا المخاطــر التــي
ـرا ،وأي ً
وتــزداد عنفًــا وتدميـ ً
أخــذ بعضهــا فــي الظهــور.

على صعيد الهيكل الوظيفي
تضــم المنظمــة الدوليــة للحمايــة المدنيــة ثــاث
هيئــات ،الجمعيــة العامــة والمجلــس التنفيــذي
واألمانــة الدائمــة.
 الجمعيــة العامــة هــي الهيئــة العليــا للمنظمــة؛وتضــم حاليــا  60دولــة عضـ ًـوا و 16مراقبًــا
وعلــى نفــس المنــوال ،وســعت  OIPCو22
عضــوا منتســبا ويترأســهم رئيــس
ً
مهامهــا لمواجهــة تغيــر المنــاخ ،الــذي يتســم الجمعيــة .تجتمــع كل عاميــن علــى األقــل.
باالختــاالت الموســمية مــع التأثيــرات المفاجئة  -يتألــف المجلــس التنفيــذي ،الــذراع المدنيــة
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ندوة بدولة الكاميرون
مخصصة لتحليل المخاطر

تدريب ،تونس .2018
دور النساء في الحماية
المدنية في اإلعالم

للمنظمــة ،حاليًــا مــن  25عضـ ًـوا تتجــدد فتــرة
واليتهــم كل أربــع ســنوات .يُــدار المجلــس
مــن قبــل الرئيــس .ينعقــد كل عــام فــي دورات
عاديــة أو عــدة مــرات إذا اقتضــت الحاجــة فــي
دورات اســتثنائية.
 األمانــة الدائمــة ،التــي تقــع مكاتبهــا فــيجنيــف ،سويســرا ،هــي العمــود الفقــري وعمود
االرتــكاز للمنظمــة .وبالفعــل ،فهــي هيئــة ُمكلفة
بتنفيــذ قــرارات الجمعيــة العامــة والمجلــس
التنفيــذي ،وتُــدار مــن قبــل األميــن العــام

األعضــاء وغيــر األعضــاء ،مــن حيــث تعزيــز
القــدرات اإلداريــة والماديــة فــي مواجهــة
أخطــار الكــوارث.

بــل وبالزيــادة علــى هــذا بكثيــر ،فقــد طــورت
 OIPCأداة للمراقبــة الدائمــة ،وهــي المركــز
الدولــي للتنســيق والرصــد ( )CICVمــع
فــروع فــي بعــض البلــدان ،وذلــك فــي ســياق
ضمــت المنظمــة الدوليــة للحمايــة المدنيــة إلــى التأهــب لالســتجابة ،ال ســيما علــى صعيد صنع
ســجلها العديــد مــن اإلنجــازات لصالــح الــدول القــرارات االســتباقية مــن خــال المجتمعــات
المعرضــة .ويوفــر المركــز المذكــور ويمــد
الــدول بالمعلومــات المتعلقــة بحالــة أخطــار
الكــوارث؛ كمــا أنــه يقــدم تدريبــات ذات صلــة.

تدريب قوات االنقاذ السويسرية عام 2010
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اإلنجازات
منظمة OIPC
علــى مــدار تســعين عا ًمــا ،اجتهــدت OIPC
فــي حمايــة اإلنســان وممتلكاتــه وبيئتــه مــن
الجويــة مــن خــال إنشــاء مناطــق أمنيــة فــي
التهديــدات مــن كافــة األنــواع؛ هــذا مــن خــال
أراضــي المتحاربيــن الحالييــن تثيــر مشــاعر
شــركات مشــروعات متعــددة األوجــه لدعــم
اإلعجــاب مــن جانــب جمعيتنــا.
القــدرات فــي مجــاالت المســاعدات الفنيــة
واإلنســانية وكذلــك إدارة مخاطــر الكــوارث.
واســتجابة ألفضــل تطلعــات الــرأي العــام
العالمــي ،تهــدف هــذه "المبــادرة" بالفعــل إلــى
كان النجــاح األول للجمعيــة هــو إنشــاء مناطــق
"الحفــاظ علــى وجــود األبريــاء مــن غيــر
لجــوء فــي إســبانيا خــال الحــرب األهليــة فــي
المقاتليــن وبالتالــي التخفيــف مــن حــاالت
الفتــرة مــن عــام  1936إلــى عــام .1939
المعانــاة لــدى الســكان المدنييــن .اســمحوا لنــا
أن نهنئكــم علــى هــذه اللفتــة االنســانية النبيلــة
توجــد نســخة مــن برقيــة أرســلها هنــري
ونتمنــى لكــم كل التوفيــق والنجــاح".
جــورج إلــى الجنــرال فرانكــو فــي المحفوظــات
التاريخيــة لعصبــة األمــم مؤرخــة فــي
باإلضافــة إلــى المؤتمــرات العالميــة التســعة
 8يونيــو " :1943أرســل هنــري جــورج،
للحمايــة المدنيــة (برليــن  ،1954فلورنســا
األميــن العــام ،يــوم االثنيــن ،البرقيــة التاليــة
 ،1957جنيــف  ،1958مونتــرو ،1961
باســم اللجنــة الدوليــة لـــ "مواقــع جنيــف" إلــى
جنيــف  ،1963جنيــف  ،1972كاراكاس
الجنــرال فرانكــو" :بعــد التجــارب األولــى
 ،1974تونــس  ،1978الربــاط ،)1980
ال ُمنجــزة" فــي مدريــد وبلبــاو عــام 1937بمثــل
نظمــت المنظمــة الدوليــة للحمايــة المدنيــة
هــذه النتائــج المفيــدة ،فــإن مبادرتــك الشــجاعة
ضــا تقنيًــا لمعــدات الحمايــة واإلغاثــة
 14معر ً
إلضفــاء الطابــع اإلنســاني علــى الحــرب
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المتخصصيــن ،والتــي نُظمــت فــي جنيــف،
بمســاعدة الحمايــة المدنيــة فــي جنيــف ،بيــن
عامــي  1969و .1981كمــا تــم إعــداد
وتنظيــم دورات دوليــة لكبــار مســؤولي الحماية
المدنيــة .تــم تصميــم وإنجــاز برامــج نموذجيــة
لتنظيــم الــدورات وإدارة مراكــز التدريــب.

واألمــن وكذلــك المؤتمــرات الدوليــة للوقايــة
مــن اإلشــعاع (موناكــو  1964و،)1966
بشــأن حمايــة المنشــآت (جنيــف ،1960
نانســي  ،1970بيــروت  )1975وبشــأن طب
الكــوارث (جنيــف  ،1968ماينــز ،1977
موناكــو  .)1979كمــا أجــرت المنظمــة العديــد
مــن النــدوات الدوليــة :لكبــار مســؤولي الحمايــة
ضــا ،تــم إعــداد عــدد
المدنيــة ،حــول تدريــب الخدمــات الصحيــة ،فــي ذلــك الوقــت أي ً
علــى االســتجابة والتدخــل فــي حالــة وقــوع كبيــر مــن الوثائــق (الوثائــق الفنيــة ،والخطــط
النموذجيــة ،والبرامــج ،والمبــادئ التوجيهيــة)
التلــوث اإلشــعاعي.
وتــم إتاحتهــا وتوفيرهــا للــدول األعضــاء.
ولكــن بوجــه خــاص فــي مجــال تدريــب نشــرت المنظمــة الدوليــة للحمايــة المدنيــة
المديريــن التنفيذييــن للهيئــات الوطنيــة للحمايــة مــن خــال نشــرتها الشــهرية "الحمايــة
المدنيــة والتــي تمكنــت المنظمــة الدوليــة المدنيــة الدوليــة" التــي تصــدر بأربــع لغــات
للحمايــة المدنيــة مــن إنجــازه بصــورة عمليــة( .اإلنجليزيــة والعربيــة واإلســبانية والفرنســية)
فــي هــذا الســجل ،اســتفاد  150متدربًــا مــن بصــورة عامــة المعلومــات العامــة التــي تتعلــق
 35دولــة مــن الــدورات الدوليــة للمدربيــن بجميــع مجــاالت الحمايــة المدنيــة.
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في ذلك الوقت أيضًا ،تم إعداد عدد كبير من الوثائق
(الوثائق الفنية ،والخطط النموذجية،
والبرامج ،والمبادئ التوجيهية)
وتم إتاحتها وتوفيرها للدول األعضاء.

علــى صعيــد التطويــر العملــي لألنشــطة ،تــم
تنفيــذ البرامــج التاليــة:
• نظــم االتصــاالت والمعلومــات :يرتكــز هــذا
البرنامــج فــي المقــام األول على تعزيــز التبادل
الدولــي المباشــر للخبــرات والمعلومــات فــي
مجــال الحمايــة المدنيــة .وقــد نتــج عــن ذلــك
البرنامــج تنظيــم مؤتمــرات عالميــة تركــز على
عــدة محــاور أو قضايــا تهــم الحمايــة المدنيــة،
والمؤتمــرات المتخصصــة وكذلــك النــدوات
عــا
واللقــاءات المتخصصــة التــي تتنــاول فر ً
معينًــا مــن الحمايــة المدنيــة :طــب الكــوارث،
الترويــج والمعلومــات ،عنايــات الطــوارئ،
إلــخ( .انظــر الملحــق).
• تعزيــز الهيئــات الوطنيــة :تطويــر األنشــطة
المختلفــة الموجهــة نحــو صياغــة المبــادئ
التوجيهيــة وتوفيــر المــواد التقنيــة النموذجيــة
التــي يمكــن للبلــدان اســتخدامها ،مــع إتاحــة
التعديــات الالزمــة ،لبرامجهــا الوطنيــة؛
عــاوة علــى ذلــك ،التعــاون المباشــر مــع
برامــج التطويــر الوطنيــة .تــم إعــداد ونشــر
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ثــاث وثائــق:
• دراســة تنظيــم النظــام الوطنــي للحمايــة
المدنيــة والــذي يوفــر معلومــات بشــأن البحث
فــي الطــرق المتبعــة فــي مجــال الحمايــة
المدنيــة ،وهيكلــة هيئــات الحمايــة المدنيــة،
والمعــدات الشــخصية وتجهيــزات الوحــدات،
والمنشــآت المختلفــة ،وخزانــات الميــاه.
• اقتــراح خطــة وطنيــة نموذجيــة لتدخــل
الحمايــة المدنيــة فــي حالــة وقــوع الكــوارث،
فــي شــكل رســم تخطيطــي يشــتمل خطــة
وطنيــة للطــوارئ توضــح التدابيــر قبــل
وأثنــاء وبعــد الكارثــة.
• خطــة تدريــب لطاقــم العمــل مدعومــة
بــدورات للمدربيــن وكذلــك دورات
لكبــار المديريــن التنفيذييــن .فــي هــذا
الصــدد ،يتــم متابعــة ثالثــة أهــداف :تنــوع
المــواد التدريســية؛ فتــح الــدورات لقاعــدة
عريضــة مــن الجمهــور ومضاعفــة مراكــز
التدريــب اإلقليميــة.
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وفي مجال االستجابة في حالة الكوارث،
وسعت المنظمة الدولية للحماية المدنية نشاطها
وقامت بتعزيز وسائل المساعدة التي تقدمها.

وفــي مجــال االســتجابة فــي حالــة الكــوارث،
وســعت المنظمــة الدوليــة للحمايــة المدنيــة
نشــاطها وقامــت بتعزيــز وســائل المســاعدة
التــي تقدمهــا .كان يعتمــد التدخــل المباشــر
علــى صنــدوق المعونــة المشــتركة واإلغاثــة
الممــول مــن قبــل المســاهمات التطوعيــة مــن
الــدول األعضــاء ومــن التبرعــات .وقــد ُ
طلــب
مــن هــذا الصنــدوق مســاعدة الــدول األعضــاء
ضحايــا الكــوارث ،مــن خــال تقديــم المســاعدة
المناســبة التــي يمكنهــا التخفيــف وذلــك عبــر
تخصيــص نجــدة مناســبة مــن أي دولــة أخــرى
تبــدي رغبتهــا فــي ذلــك ،وعبــر تمويــل
عمليــات الشــراء العاجلــة للمعــدات المطلوبــة
مــن قبــل الــدول األعضــاء .وســتكون هــذه
البرامــج الثالثــة مــن الركائــز الثابتــة لــدى
 OIPCحتــى يومنــا هــذا.

مــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة والمــؤرخ
 11ديســمبر  .1987تعــزز هــذه التعبئــة
الدوليــة المتزايــدة لصالــح الوقاية مــن الكوارث
الطبيعيــة والتكنولوجيــة دور منظمــة ،OIPC
الــذي يشــرع فــي الحفــاظ علــى العالقــات
الرســمية مــع العديــد مــن المنظمــات مثــل
منظمــة الصحة العالميــة و ( UNDROمكتب
منســق األمــم المتحــدة لإلغاثــة فــي حــاالت
الكــوارث) .فــي مــارس  ،1989تــم توقيــع
اتفاقيــة بيــن المنظمتيــن؛ تمــت دعــوة منظمــة
 OIPCإلــى كافــة اجتماعــات ،UNDRO
األمين العام نواف الصليبي يتسلم أعلى وسام أذربيجاني

فــي ينايــر  ،1987خلــف الســيد صــادق
الزنــادي ،مديــر الحمايــة المدنيــة التونســية،
الســيد ميــان بــودي .ســيصبح األميــن العــام
لمنظمــة  OIPCفــي الفتــرة مــن عــام 1987
إلــى عــام  .2002تــم تصنيــف التســعينيات
علــى أنهــا "العقــد الدولــي للوقاية مــن الكوارث
الطبيعيــة" بموجــب القــرار  169/42الصــادر
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ملصقات اليوم العالمي للحماية المدنية

والتــي تتمتــع حســب الالئحــة بصفتهــا مراقــب
لمنظمــة  .OIPCكمــا أقيمــت روابــط مــع
االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر
هــي بمثابــة الركيــزة األساســية للمعلومــات
والهــال األحمــر ،الــذي يجمــع الجمعيــات
فــي المنظمــة .كانــت تصبــو قبــل أي شــيء
الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر.
إلــى تقديــم مجموعــة واســعة مــن المعلومــات،
وقضايــا الســاعة ،وكذلــك كانــت تهــدف إلــى
تشــدد أولويــات أنشــطة المنظمــة لــدى
تشــجيع تبــادل األفــكار والبيانــات والتجــارب
األميــن العــام الجديــد علــى المحــاور الثالثــة
الشــخصية واآلراء والمــواد المتاحــة المتعلقــة
األساســية المذكــورة أعــاه ،ويقصــد بهــا جمــع
بالحمايــة المدنيــة.
ونشــر كافــة المعلومــات المتعلقــة بالحمايــة
المدنيــة والتــي ســيقوم بحوســبتها مركــز
إن المنظمــة الدوليــة للحمايــة المدنيــة والتــي
التوثيــق الحقًــا؛ تدريــب مديــري وطواقــم عمــل
أصبحــت ،بــإرادة الــدول األعضــاء ،منظمــة
الحمايــة المدنيــة.
متخصصــة فــي حمايــة اإلنســان وممتلكاتــه
ضــد الكــوارث مــن كافــة األشــكال ،انخرطــت
أصبحــت نشــرة المعلومــات الصــادرة عــن
بشــكل أساســي فــي العمــل فــي اتجــاه تطويــر
اللجنــة الدوليــة لمواقــع جنيــف ،والتــي تُنشــر
أوجــه التعــاون الخاصــة مــع دولهــا األعضــاء.
شــهريًا فــي ثــاث لغــات ألول مــرة فــي
ســجل فيــه مذكــرة
وهــذا هــو الســجل الــذي ُ
مايــو  ،1951أصبحــت فــي عــام ،1988
التفاهــم الموقعــة فــي عــام  1993بيــن االتحــاد
فــي شــكلها الجديــد ،المجلــة الدوليــة للحمايــة
الروســي ومنظمــة  OIPCواالتفاقية اإلطارية
المدنيــة الصــادرة عــن منظمــة  ،OIPCتُطبــع
للمســاعدة علــى صعيــد الحمايــة المدنيــة.
فــي إصــدار ربــع ســنوي فــي أربــع لغــات.

المنظمة الدولية للحماية المدنية ICDO / OIPC

59

إنجازات منظمة OIPC

وتتمحور أنشطتها األساسية حول اإلغاثة في حاالت
الطوارئ ،ودورات تدريب طاقم عمل الحماية المدنية
والسلطات المحلية والجمهور.

تُترجــم مشــروعات بنــاء القــدرات هــذه
و  /أو المســاعدات اإلنســانية إلــى تســليم
المعــدات الطبيــة أو الغــذاء أو مركبــات
اإلنقــاذ أو تُترجــم علــى هيئــة عمليــات إزالــة
األلغــام ... ،إلــخ .وكمثــال علــى ذلــك ،اســتلمت
نيكاراغــوا طائــرة هليكوبتــر مــن طــراز M8
لقســم اإلطفــاء؛ اســتقبلت أفغانســتان طائرتيــن
هليكوبتــر للعمــل كمروحتــي إســعاف بينمــا
تســتفيد صربيــا ولبنــان وســريالنكا مــن
عمليــات إزالــة األلغــام.

تشــكل مذكــرة التفاهــم بالنســبة لروســيا أداة
للوصــول االقتصــادي إلــى أســواق الــدول
األعضــاء مــن أجــل تبــادل المعرفــة والمــواد
والمعــدات الخاصــة بالحمايــة المدنيــة،
مــن أجــل تعزيــز الدفــاع المدنــي علــى
المســتوى الدولــي .لتعزيــز هــذا االتفــاق ،فــي
عــام  ،2007تــم إنشــاء شــراكة بيــن وزارة
االتحــاد الروســي للدفــاع المدنــي والطــوارئ
والقضــاء علــى عواقــب الكــوارث الطبيعيــة
" "EMERCOM of Russiaو OIPC
ممــا جعــل اتحــاد روســيا شــري ًكا اســتراتيجيًا نــوع آخــر مــن بنــاء القــدرات وهــو إنشــاء
لمنظمــة .OIPC
وتجهيــز المراكــز اإلنســانية ( .)CHsالهــدف
مــن المجالــس اإلنســانية هــذه ،هــو دعــم
وعلــى هــذا النهــج ،تــم إنجــاز العديــد مــن
أنشــطة خدمــات الحمايــة والدفــاع واألمــن
المشــروعات فــي المجــال اإلنســاني وال يــزال
المدنــي علــى المســتويين الوطنــي واإلقليمــي.
أخــري قيــد التنفيــذ .فيمــا يلــي قائمــة بالبلــدان
وتتمحــور أنشــطتها األساســية حــول اإلغاثــة
التــي تــم تنفيــذ مثــل تلــك المشــروعات بهــا أو
فــي حــاالت الطــوارئ ،ودورات تدريــب
تلــك التــي قيــد التنفيــذ.1
طاقــم عمــل الحمايــة المدنيــة والســلطات
 1لبنــان وصربيــا وأفغانســتان وطاجيكســتان وقيرغيزســتان وجمهوريــة كوريــا
الديمقراطيــة الشــعبية ونيكاراغــوا وهايتــي وليبيــا وســاحل العــاج وســيريالنكا
وغينيــا وتوفالــو وليســوتو وفلســطين وكوريــا الجنوبيــة وليبيريــا والكاميــرون
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تمرين عملي للحماية المدنية،
صورة EMERCOM

المحليــة والجمهــور .والبلــدان المســتفيدة مــن
هــذه المراكــز حتــى يومنــا هــذا هــي كوبــا
ونيكاراغــوا وصربيــا وأرمينيــا وأذربيجــان .فيمــا يتعلــق باالتفاقيــة اإلطاريــة ،تــم االنتهــاء
مــن النــص واعتمــاده فــي مؤتمــر دولــي
قدمــت روســيا فــي عــام  ،2014الشــريك فــي  22مايــو  ،2000فــي جنيــف .دخلــت
االســتراتيجي للمنظمــة الدوليــة للحمايــة وثيقــة القانــون الدولــي هــذه حيــز التنفيــذ فــي
المدنيــة ( ،)OIPCمســاهمة ســخية فــي إنشــاء  23ســبتمبر  2001وتــم تســجيلها فــي قســم
المركــز الدولــي للتنســيق والرصــد ( )CICVالمعاهــدات الدوليــة بمنظمــة األمــم المتحــدة
فــي مقــر  .OIPCيوفــر  CICVالمعلومــات فــي  26فبرايــر  .2002الهــدف مــن االتفاقيــة
والدعــم التحليلــي للهيــاكل الوطنيــة للحمايــة هــو تشــجيع وتســهيل التعــاون بيــن الــدول
المدنيــة فــي الــدول األعضــاء لــدى  OIPCفــي مجــال الحمايــة المدنيــة .وســيعقبها فــي
مــن أجــل المســاعدة فــي صنــع القــرارات عــام  2002المؤتمــر الدولــي األول لمتابعــة
المتعلقــة بمهــام المنظمــة .يقــوم المركــز االتفاقيــة اإلطاريــة بشــأن المســاعدة علــى
بتدريــب مديــري وطاقــم عمــل مراكــز إدارة صعيــد الحمايــة المدنيــة.
ضــا تدريبــات عمليــة
الكــوارث ،بــل وينظــم أي ً
مــع هــذه المراكــز.
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في التسعينيات ،تم إنشاء ثالثة مراكز
إقليمية في باكستان ومصر وبنما.

فــي نهايــة عــام  ،2002تقاعــد الســيد صــادق
الزنايــدي وحــل محلــه العميــد نــواف الصليبــي،
المتقاعــد مــن الدفــاع العــام األردنــي حيــث
شــغل منصــب المديــر .ســيصبح األميــن العــام
لمنظمــة  OIPCفــي الفتــرة مــن عــام 2003
إلــى عــام .2013
خــال العقــد األول مــن القــرن الحــادي
والعشــرين ،أتــاح التعــاون مــع مدينــة
جنيــف ومديــر الحمايــة المدنيــة ،الســيد جــان
تشــارلز ديــدو ،لمنظمــة  OIPCأن تقــدم
دولهــا األعضــاء العديــد من الــدورات التدريبية
لصالــح المدربيــن فــي مركــز الكفــاءات
لتدريــب ريتشــيلين .باإلضافــة إلــى التدريــب
فــي سويســرا ،يتــم عقــد دورات أخــرى فــي
مراكــز الحمايــة المدنيــة اإلقليميــة التــي تســمح
بتكييــف التدريــب مــع المخاطــر المحــددة لهــذه
المناطــق ،وبالتالــي تلبيــة الحاجــة للكفــاءة
لــدى  .OIPCالهــدف الرئيســي لهــذه المراكــز
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هــو تســهيل التدريــب مــن خــال الجمــع
بيــن المســتخدمين والموزعيــن مــع الوضــع
فــي االعتبــار عقبــات اللغــات والمســافات
وطبيعــة المخاطــر الخاصــة بالمناطــق
المعنيــة ،والتــي وافــق عليهــا المجلــس .وفقًــا
لـــ "شــروط التأســيس والمبــادئ التوجيهيــة
للمراكــز اإلقليميــة لمنظمــة  "OIPCالتــي
اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة الحاديــة عشــرة
لمنظمــة  OIPCفــي عــام  ،1994يقــع علــى
عاتــق المجلــس التنفيــذي لمنظمــة OIPC
مســؤولية إعطــاء الموافقــة المتعلقــة بإنشــاء
المركــز اإلقليمــي للمنظمــة الدوليــة للحمايــة
المدنيــة ( )OIPCعلــى أراضــي أحــد
الــدول األعضــاء .وبمجــرد منــح الموافقــة،
يعــود األمــر إلــى حكومــة الدولــة المعنيــة
فــي هــذا الغــرض لمنــح الشــخصية القانونيــة
للمركــز اإلقليمــي المســتقبلي .بمجــرد أن يتــم
إنشــاء المركــز بالصــورة القانونيــة بموجــب
التشــريعات المعمــول بهــا فــي الدولــة المعنيــة،
توقــع المنظمــة الدوليــة للحمايــة المدنيــة
والســلطات المختصــة اتفاقيــة تنفيــذ تتعلــق
بالبنيــة التحتيــة للمركــز ومــوارده وإدارتــه.
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صور توضيحية للحماية المدنية

فــي التســعينيات ،تم إنشــاء ثالثة مراكــز إقليمية
فــي باكســتان ومصــر وبنمــا .في عــام ،2021
أصبحــت المنظمــة الدوليــة للحمايــة المدنيــة
تضــم  10مراكــز إقليميــة :مصــر والكاميــرون
وباكســتان واألردن وروســيا والســنغال
وتونــس وصربيــا وبوركينــا فاســو والجزائــر.
فــي هــذه اآلونــة ،يغطــي برنامــج التعليــم
والتدريــب الخــاص بالمنظمــة الدوليــة للحمايــة
المدنيــة فــي مجــال الحمايــة المدنيــة كافــة
جوانــب الوقايــة والتأهــب واالســتجابة وإعــادة
التأهيــل فــي مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة
وتلــك التــي يتســبب فيهــا اإلنســان .يســتهدف
التدريــب مجموعــات المســتفيدين التاليــة :كبــار
موظفــي الحمايــة المدنيــة ورجــال اإلطفــاء،
والمهنييــن المبتدئيــن ،ومدربــي المدربيــن،
والمســؤولين الحكومييــن وصنــاع القــرار،
وموظفــي اإلعــام ،والمتطوعيــن ،والشــباب
وعامــة الجمهــور .تقــدم البرامــج مجموعــة
متنوعــة مــن المنتديــات التعليميــة بمــا فــي
ذلــك المحاضــرات وورش العمــل والنــدوات
والتدريبــات الميدانيــة والتعلــم عبــر اإلنترنــت.
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يوجــد نوعيــن مــن التدريــب :التدريــب الدولــي
والتدريــب المتنقــل .يتــم عقد وتنظيــم التدريبات
الدوليــة مــن قبــل الــدور أعضــاء المنظمــة
الدوليــة للحمايــة المدنيــة فــي مراكــز ومعاهــد
المتخصصــة والتــي لهــا شــراكة ُمدرجــة فــي
قائمــة المنظمــة.
يتــم تنظيــم التدريبــات المتنقلــة والوطنيــة حســب
طلــب الــدول األعضــاء .بنــا ًء علــى القاعــدة
الموضوعيــة ،يتــم إرســال فريــق متنقــل ُمكــون
مــن شــخصين إلــى ثالثــة أشــخاص يتــم إيفادهــم
مــن قبــل األكاديميات والمؤسســات المتخصصة
إلنجــاز مهمــة مؤقتــة إلــى البــاد .يتيــح هــذا
النــوع مــن التدريــب فــي  OIPCليــس فحســب
تدريــب المتخصصيــن علــى المســتوى الوطنــي
ضــا
فــي مختلــف مجــاالت الخبــرة ،ولكــن أي ً
علــى صعيــد المســتويات المناســبة.
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عرض لمستشفى
متنقل في أذربيجان

يُفضــل إنجــاز هــذه التدريبــات المخصصــة إلى
ممارســي الحمايــة المدنيــة حضوريًّــا .ولكــن
إذا اقتضــت الحاجــة ،يمكــن إنجــاز التدريبــات
عــن بُعــد.

الهيــاكل الوطنيــة للحمايــة المدنيــة  /األمــن
المدنــي ألعضائهــا مــن الــدول وكذلــك غيــر
األعضــاء لحمايــة ســكانه وبيئتهــم مــن آثــار
الكــوارث الطبيعيــة وتلــك التــي يتســبب
فيهــا اإلنســان .اســتفادت  42دولــة 2فــي
عــام  2021مــن هــذه المســاعدة الفنيــة التــي
تكونــت مــن شــاحنات مكافحــة الحرائــق،
وشــاحنات تعمــل كمراكــز للقيــادة ،وســالم
دعــم لعمــال الحفــر ،ومضخــات بمحــركات،
وضواغــط ،وخزانــات ميــاه محمولــة ،ومــواد
طبيــة للطــوارئ ،ومستشــفيات متنقلــة وزي
موحــد للحمايــة المدنيــة.

إن المحاضــرات الدوليــة لمديــري التدريــب
والمؤسســات التعليميــة للــدول األعضــاء والتي
قامــت بعقدهــا منظمــة  ،OIPCفــي أبــو ظبي،
ديســمبر  ،2019أســفرت عن تطبيع الشهادات
الدوليــة وإنشــاء نافــذة إلكترونيــة مفتوحــة علــى
الموقــع الرســمي للمنظمــة الدوليــة للحمايــة
المدنيــة المتخصــص فــي التدريــب :قاعــدة
بيانــات ســنوية لكافــة المتدربيــن والمدربيــن
مــع األخــذ فــي الحســبان برنامــج
لجميــع برامــج التدريــب*.
التطويــر االســتراتيجي لمنظمــة CPIO
( )2025-2015والمعتمــد مــن خــال
فــي التســعينيات ،وبالشــراكة مــع المكتــب
الــدورة  47للمجلــس التنفيــذي (قــرار )6
الفدرالــي السويســري للحمايــة المدنيــة،
شــرعت المنظمــة الدوليــة للحمايــة المدنيــة فــي
 2الجزائــر وأرمينيــا وبنيــن والبوســنة والهرســك وبوركينــا فاســو وبورونــدي
برنامــج المســاعدة التقنيــة الــذي أتــاح للمنظمــة
والكاميــرون وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى والكونغــو وجمهوريــة الكونغــو
الديمقراطيــة وســاحل العــاج وكوبــا وقبــرص ومصــر والجابــون وجورجيــا وغانــا
توفيــر فائــض مــن المعــدات المتخصصــة
وغينيــا وهايتــي والعــراق واألردن وكازاخســتان وقيرغيزســتان ولبنــان وماليزيــا
ومالــي وموريتانيــا ومنغوليــا والنيجــر ونيجيريــا وباكســتان وفلســطين وروســيا
والمــواد المهنيــة مــن أجــل تعزيــز قــدرات
والســنغال والســودان وطاجيكســتان وتوغــو وتونــس واليمــن وبيالروســيا وجــزر
القمــر وصربيــا.
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المؤسسات التعليمية للدول األعضاء بمنظمة OIPC
أكاديمية الحماية المدنية
المملكة العربية السعودية

وال ُمصــدق عليــه فــي الــدورة  21للجمعيــة
العامــة (القــرار الســادس) ،أطلقــت منظمــة
 OIPCفــي عــام  ،2014مشــروع إلنشــاء
مراكــز تخزيــن إقليميــة لمــواد وعتــاد
الطــوارئ ،وكان مــن نصيــب كل مــن
جمهوريــة قيرغيزســتان وجمهوريــة توغــو
ً
مركــزا لــكل دولــة.
تــم إيفــاد بعثــات للمراجعــة وللمهــام
االستشــارية فــي إطــار واليــة المنظمــة فــي
العديــد مــن البلــدان مثــل قبــرص ،ومنغوليــا،
وغينيــا كوناكــري ،وبورونــدي ،والجابــون،
وموريتانيــا؛ وهــذه البعثــات كانــت ترتكــز على
المخاطــر والمــوارد واالحتياجــات ،فضــاً
عــن إمكانيــة إعــادة هيكلــة النظــام الوطنــي
للحمايــة المدنيــة.
وقــد حــددت الجمعيــة العامــة التاســعة لمنظمــة
 OIPCبقرارهــا ال ُمعتمــد فــي  18ديســمبر
 1990أن األول مــن مــارس مــن كل عــام
هــو تاريــخ االحتفــال باليــوم العالمــي للحمايــة
المدنيــة ( ،)JMPCوهــو تاريــخ دول دســتور
المنظمــة  OIPCحيــز التنفيــذ ( 1مــارس
 .)1972الهــدف هــو الجمــع بيــن كافــة الــدول
األعضــاء حــول موضــوع يتــم اختيــاره مــن
قبــل المجلــس التنفيــذي مــن أجــل توعيــة النــاس
بمهــام الخدمــات الوطنيــة للحمايــة المدنيــة،
ســواء الحفــاظ علــى األرواح والممتلــكات
والبيئــة فــي مواجهــة أخطــار الكــوارث.
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أكاديمية الحماية المدنية
اإلمارات العربية المتحدة
المدرسة الوطنية للحماية المدنية
الجزائر
معهد تدريب الحماية المدنية
جمهورية مصر العربية
المدرسة الوطنية للتدريب FSD -
الكويت

أكاديمية تدريب الحماية المدنية
ماليزيا
اإلدارة العامة للعمليات والتدريب،
عمان
مركز التدريب الفيدرالي شوارزنبرج
سويسرا
كلية الطوارئ والسالمة برأس لفان
قطر
المعهد العالي لدراسات الحماية المدنية
بوركينا فاسو
جامعة والية سانت بطرسبرغ لخدمات الحرائق،
روسيا
المدرسة الوطنية للحماية المدنية
تونس
المدرسة الوطنية للحماية المدنية
المغرب
أكاديمية األمير حسين بن عبدهللا الثاني للحماية المدنية،
األردن
جامعة الحماية المدنية
بيالروسيا
المركز اإلنساني الروسي الصربي في نيس
صربيا
المعهد الوطني للتدريب على الحماية المدنية وإدارة الكوارث
كوريا الجنوبية
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فريق المنقذين الدولي في بام ،إيران ()2003

يتــم االحتفــال باليــوم العالمــي للحمايــة
المدنيــة مــن خــال تنظيــم الفعاليــات مثــل
النــدوات والمؤتمــرات والمناقشــات اإلذاعيــة
و  /أو ال ُمتلفــزة واللقــاءات المفتوحــة ومــا
إلــى ذلــك .كمــا أنــه بمثابــة فرصــة لإلشــادة
بالجهــات الفاعلــة فــي مجــال الحمايــة المدنيــة
علــى الجهــود والتضحيــات التــي قدموهــا*.

االســتثنائية ال ُمقدمــة للمنظمــة وعرفانًــا بقضيــة
الحمايــة المدنيــة ،وال ســيما فــي مجــال
المســاعدة وإســداء العــون للســكان.

الفئــة الدوليــة للحمايــة المدنيــة هــي وســام
منظمــة الدفــاع المدنــي الدوليــة .إنهــا مكافــأة
عرفــان وتقديــر للخدمــات االســتثنائية ال ُمقدمــة
للمنظمــة ولقضيــة إعــاء الحمايــة المدنيــة
علــى صعيــد المســتوى الدولــي ،وكذلــك
أعمــال الشــجاعة والتفانــي فــي مجــال مســاعدة
فــي العــام نفســه  ،1990وعقــب قــرار ودعــم الســكان.
المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الرابعــة
والعشــرين بشــأن إنشــاء ميداليــة لمنظمــة يوجــد رتبتيــن مــن هــذا الوســام" :رتبــة
 ،OIPCشــرعت المنظمــة بمســاعدة وزارة الفــارس" و"رتبــة الضابــط" وشــرف رفيــع:
االتحــاد الروســي للدفــاع المدنــي والطــوارئ "رتبــة القائــد".
والقضــاء علــى عواقــب الكــوارث الطبيعيــة
( )EMERCOMفــي تصنيــع  250ميداليــة وفــي أكتوبــر  ،1998وبموجــب قــرار مــن
حســب النمــوذج الموضــح .تــم منــح الميداليــة قبــل الــدورة الثالثــة عشــرة للجمعيــة العامــة
ألول مــرة فــي عــام  ،1997بمناســبة الذكــرى للمنظمــة الدوليــة للحمايــة البشــرية ،والــذي تــم
الســنوية الخامســة والعشــرين للمنظمــة .تُمنــح عقــده فــي بكيــن ،بالصيــن ،تــم إنشــاء ميداليــة
الميداليــات ســنويًا بقــرار مــن لجنــة الميداليات .الشــرف  OIPCوتهــدف إلــى تكريــم رؤســاء
وكان الغــرض منهــا تكريــم ومكافــأة الخدمــات الــدول والحكومــات الذيــن شــجعوا تعزيــز
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 1990اليــوم العالمــي للحمايــة المدنيــة ،تــم إنشــاؤه بقــرار الجمعيــة العامــة التاســعة لمنظمــة  OIPCفــي
 18ديســمبر  ،1990يتــم االحتفــال بــه فــي األول مــن مــارس مــن كل عــام.
 1991الحماية المدنية ومنظمة OIPC
 1992دور خدمات الحماية المدنية في الوقاية من الكوارث
 1993الحماية المدنية في خدمة البيئة
 1994الحماية المدنية وسالمة الموطن
 1995الحماية المدنية :الحفاظ على الحياة والتراث و البيئة
 1996تحليل المخاطر للوقاية المثلى من الكوارث :مهمة رئيسية للحماية المدنية
 1997دور خدمات الحماية المدنية في القانون الدولي اإلنساني
 1998الحماية المدنية ،حق وواجب لكل إنسان
 1999الحماية المدنية في المدارس في مطلع القرن الحادي والعشرين
 2000الحماية المدنية ،أداة للتنمية المستدامة
 2001التطوع ،من أعمال التضامن واإلخالص للوطن
 2002المبادئ األساسية للحماية المدنية
 2003الحماية المدنية ،أداة للتضامن الدولي في مواجهة الكوارث
 2004الحماية المدنية وسالمة الطريق
 2005الحماية المدنية وحماية البيئة
 2006الحماية المدنية في المدرسة
 2007الحماية المدنية وسالمة مكان العمل
 2008كل دقيقة لها أهميتها! الحماية المدنية والتصرفات التي تُنقذ
 2009الحماية المدنية :المعلومات الوقائية وتقنيات االتصال
 2010طب الكوارث
 2011دور المرأة داخل الحماية المدنية
 2012الحماية المدنية والحوادث المنزلية
 2013الحماية المدنية وتأهيل المجتمعات المدنية للوقاية من أخطار الكوارث
 2014الحماية المدنية وثقافة الوقاية من أجل مجتمع أكثر أمنًا
 2015الحماية المدنية وتقليل أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
 2016الحماية المدنية والتقنيات الحديثة للمعلومات
 2017معًا مع الحماية المدنية في مواجهة الكوارث
 2018الحماية المدنية المؤسسات الوطنية إلدارة أكثر فاعلية للكوارث
 2019الحماية أطفالنا ،إنها مسؤوليتنا
 2020الحماية المدنية للمنقذ في كل مسكن
 2021حماية مدنية قوية من أجل الحفاظ على االقتصاد الوطني
		
 2022الدفاع المدني وإدارة المواطنين النازحين في حالة الكوارث واألزمات ،ودور المتطوعين
ومكافحة الجائحة
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وسام الفئة العليا للمنظمة
الدولية للدفاع المدني

مايــو ( 2017القــرار  .)12يُمنــح الوســام
لكبــار مســؤولي الــدول األعضــاء فــي المنظمــة
الدوليــة للحمايــة المدنيــة والشــخصيات البــارزة
األخــرى عرفانًــا وتقديــرا ً لمواقــف دعمهــم
الراســخة ألنشــطة المنظمــة الدوليــة للحمايــة
الحمايــة المدنيــة علــى المســتويين الوطنــي
المدنيــة ،وتعزيــز أفــكار وســلطة المنظمــة،
والدولــي .يمكــن اقتــراح منــح ميداليــة الشــرف
وتنفيــذ برامــج الحمايــة المدنيــة ومنــح التمويــل
مــن قبــل الــدول األعضــاء في منظمــة OIPC
والمســاعدة الماليــة للمنظمــة.
ومــن قبــل األميــن العــام .تختــار لجنــة ميداليــة
الشــرف المكونــة مــن رئيــس الجمعيــة العامــة
تــم وضــع سلســلة مــن اللوائــح والصادقــة عليها
ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة واألميــن العــام َم ْ
ــن
فــي عــام  2016مــن قبــل الجمعيــة العامــة
يُمنــح الميداليــة.
الثانيــة والعشــرين لمنظمــة ( OIPCالقــرار
الســابع) المنعقــدة فــي قيرغيزســتان .تتعلــق
وفــي عــام  ،2013تقاعــد العميــد نــواف
بصنــدوق التطويــر والمســاعدة ،والالئحــة
الصليبــي ،وخلفــه األميــن العــام المســاعد،
الخاصــة بســفراء النوايــا الحســنة ،والئحــة
فالديميــر كوفشــينوف ،الــذي سيشــغل المنصب
األعضــاء الفخرييــن ،والالئحــة الخاصــة
فــي الفتــرة مــن  2014إلــى .2018
بمجموعــة المانحيــن وكذلــك الئحــة ســجل
ذاكــرة ضحايــا الواجــب.
هنــاك وســام آخــر مــن الفئــة العليــا للمنظمــة
الدوليــة للدفــاع المدنــي "للمســاهمة فــي حمايــة
إن صناديــق التطويــر والمســاعدة لــدى منظمــة
العالــم مــن الكــوارث" .تــم إنشــاؤه واعتمــاده
 OIPCهي بمثابة أداة مالية لتفعيل دعم أنشــطة
مــن قبــل الــدورة الخمســين للمجلــس التنفيــذي
المنظمــة .يتــم تزويــد هــذه الصناديــق مــن خــال
للمنظمــة الدوليــة للحمايــة المدنيــة فــي
المســاهمات المباشــرة مــن الجهــات المانحة.
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ميدالية الفئة الدولية للحماية المدنية:
رتبة فارس وضابط وقائد

تتمثل أهداف الصندوق فيما يلي:
 تطويــر وتفعيــل البرامــج اإلنســانية الدوليــةومشــاريع المســاعدة الفنيــة بمــا يتناســب مــع
قــدرات الصنــدوق؛
 وضــع وتفعيــل تدابيــر حمايــة الســكانوالممتلــكات والبيئــة مــن الكــوارث الطبيعيــة
وتلــك التــي مــن صنــع اإلنســان؛
 تطويــر وتفعيــل تدابيــر لدعــم إجــراءات دعــمتطويــر األنظمــة الوطنيــة للحمايــة المدنيــة
لــدى الــدول األعضــاء فــي منظمــة OIPC؛
 تقديــم دعــم مالــي إضافــي لطاقــم عمــلاألمانــة الدائمــة لمنظمــة  OIPCوممثلــي
الــدول األعضــاء فيهــا الذيــن ســاهموا فــي
تطويــر وتحســين المنظمــة؛
 التفاعــل مــع الســلطات السويســريةوالســلطات المحليــة واألشــخاص االعتبارييــن
والطبيعييــن ،بمــا فــي ذلــك المنظمــات الدوليــة،
وذلــك لتحقيــق أهــداف المنظمــة الدوليــة
للحمايــة المدنيــة بالشــكل الفعــال؛
 -تنظيــم وعقــد الفعاليــات الدوليــة والثقافيــة
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والترفيهيــة الخيريــة والمــزادات والمهرجانــات
والمعــارض ،والتــي تصبــو إلــى تحقيــق أهداف
منظمــة OIPC؛
 تطويــر التعــاون وتبــادل الخبــرات مــعاألطــراف المعنيــة التــي تتشــارك أهــداف
منظمــة OIPC؛
 إنجــاز أنشــطة الطباعــة والنشــر ،بمــا فــيذلــك الكتــب والكتيبــات والمجــات والوثائــق
الســمعية والبصريــة بهــدف زيــادة الوعــي
وتفعيــل البرامــج الهادفــة إلــى تعزيــز أهــداف
منظمــة OIPC؛
 إنشــاء ودعــم مــوارد المعلومــات اإللكترونيــةعلــى اإلنترنــت لتوفيــر المعلومــات بشــأن
أنشــطة منظمــة OIPC؛
 تطويــر وتفعيــل برامــج وفعاليــات تنصــبعلــى البحــث والتدريــس ،بمــا فــي ذلــك
المؤتمــرات والنــدوات وبرامــج التدريــب عــن
بعــد ،عــاوة علــى الــدورات التدريبيــة األخرى
فــي مجــال الدفــاع  /األمــن  /الحمايــة المدنيــة؛
 دعــم المبــادرات المرتبطــة بحمايــة الســكانوالممتلــكات والبيئــة مــن الكــوارث الطبيعيــة
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المساعدة اإلنسانية

وتلــك التــي مــن صنــع اإلنســان؛
 القيــام بأنشــطة أخــرى لتعزيــز إنجــاز أهدافتهــدف "الئحــة ســجل ذاكــرة ضحايــا الواجــب"
منظمــة .OIPC
إلــى تكريــم جميــع ضحايــا الواجــب وتخليــد
أســماء وأفعــال أولئك الذين ضحــوا بحياتهم من
يهــدف "ســفراء النوايــا الحســنة" إلــى زيــادة
أجــل حمايــة الســكان .يحصــل ضحايــا الواجــب
وعــي العالــم حــول ســلطة وأنشــطة المنظمــة
علــى ميداليــة الفئــة الدوليــة للحمايــة المدنيــة.
الدوليــة للحمايــة المدنيــة علــى المســتويات
الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــي عــام  ،2017تــم
اعتمــاد نشــيد منظمــة  OIPCوالــذي قــام
تهــدف "الئحــة العضويــة الفخريــة" إلــى تكريم
بتأليفــه ســيرجي زارينــوف مــن أوركســترا
جميــع أولئــك الذيــن تفانــوا فــي تقديــم الخدمــة
احتفاليــة  EMERCOMالروســية بموجــب
االســتثنائية إلــى  OIPCواالســتفادة مــن
القــرار  12الصــادر عــن المجلــس التنفيــذي
خبرتهــم لصالــح صــورة  OIPCوواليتهــا.
الخمســين لمنظمــة ُ .OIPCكتبــت الكلمــات
3
بالفرنســية مــن قبــل األمانــة الدائمــة.
تتمثــل "الئحــة مجموعــة المانحيــن" فــي إنشــاء
قائمــة رســمية بالمانحيــن الذيــن ســاهموا فــي
تطويــر  OIPCمــن أجــل تخليــد بصمتهــم
لالســتماع إلــى النشــيد (بــدون كلمــات)http://www.icdo. :
فــي تاريــخ  ،OIPCوتصنيــف المانحيــن تبعًــا
org/icdo-anthem-without-lyrics.mp3
لدرجــة انخراطهــم فــي المشــاركة.
3
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نشيد OIPC

"لنحيا سويًّا أشقاء كأخوة
وأخوات تحت نفس الشمس
التي تغمرنا بدفئها"

فــي  18أكتوبــر  ،2018اســتقال الســيد
فالديميــر كوفشــينوف مــن منصبــه .فــي
أبريــل  ،2019تــم تعييــن نائــب األميــن العــام
بلقاســم الكتروســي مــن قبــل المجلــس التنفيــذي
باإلنابــة حتــى الــدورة القادمــة للجمعيــة العامــة.
فــي  14أكتوبــر  ،2020وفــي نهايــة الــدورة
الثالثــة والخمســين للمجلــس التنفيــذي والــدورة
الرابعــة والعشــرين للجمعيــة العامــة ،تــم
انتخــاب الســيدة يــاب مارياتــو أمينًــا عا ًمــا
لمنظمــة .OIPC
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يدًا في يد كل
شعوب األرض
متحدون في مواجهة التهديدات
التي تكثر
واعون لحق الجميع
في حياة بدون أخطار
نقهر التحديات التي
تنتظرنا
تكرار
لنحيا سويًّا أشقاء
كأخوة وأخوات
تحت نفس الشمس التي
تغمرنا بدفئها
االستجابة لنداءات المساعدة
هنا وهناك
لمواجهة
الكوارث

الخسائر والمخاطر الثقيلة التي
تحيط بنا
المعاناة تجعل الحياة
صعبة
نحنا هنا من أجل
نحمل طوق النجاة،
ُمنقذي
للحماية المدنية.
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تحديات

المشاركون في تدريب االنقاذ

تحديات
ومــع ذلــك ،ال ينبغــي لحيوية المنظمة ونشــاطها
أن تحجــب رؤيتنــا للقيــود التــي تواجههــا.
وتتعلــق هــذه القيــود بثالثــة جوانــب مرتبطــة الطوعيــة للــدول األعضــاء ،وهــي مبــادرة
بالتمويــل وآثــار تغيــر المنــاخ والمشــاكل القــت صــدى إيجابــي لــدى بعــض الــدول بمــا
فــي ذلــك االتحــاد الروســي ،وهــو شــريك
الداخليــة بالمنظمــة.
اســتراتيجي ،وجمهوريــة الصيــن الشــعبية
تتجمــع مــوارد منظمــة  OIPCمــن خــال واالتحــاد السويســري.
إســهامات األعضــاء والهبــات والمنــح والعطايا
والتبرعــات .النقــص فــي اإلســهامات ال يتيــح
موازنــة الوضــع المالــي .علــى الرغــم مــن
أن المســاهمات فــي منظمــة  OIPCمتدنيــة،
إال أن بعــض الــدول ال تــزال تُخفــق فــي
ســدادها بالشــكل الصحيــح .ويمكــن تفســير هــذه
اإلشــكالية إمــا بحقيقــة أن بعــض الــدول تخــرج
منهكــة مــن األزمــات الداخلية ،أو بســبب غياب عانــت المنظمــة بيــن عامــي  2018و 2020
ُ
التواصــل و  /أو التوعيــة لــدى هــذه الــدول .مــن مشــكالت اقتصاديــة داخليــة شــوهت مــن
صورتهــا .يعمــل الفريــق الجديــد علــى إعــادة
وللتســوية التدريجيــة لهــذا الوضــع بصــورة األوضــاع إلــى مســارها الصحيــح ومواصلــة
جزئيــة ،لجــأت المنظمــة إلــى المســاهمات المهمــة النبيلــة لمنظمــة  ،OIPCفــأي مســعى
بشــري حتــى يبلــغ مرتبــة الكمــال.
تســتلزم آثــار تغيــر المنــاخ مــع نتائجــه الطبيعية
مــن معــاودة وانــدالع الكــوارث وشــدتها
وكذلــك صعوبــات التنبــؤات المرتكــزة علــى
التقويمــات التقليديــة ،اســتراتيجيات جديــدة
للوقايــة مــن األخطــار.
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توجهات

توجهات
وقــد تبنــى فريــق اإلدارة الجديــد ،والمكــون
مــن رئيــس الجمعيــة العامــة ورئيــس المجلــس ســتكون المنصــات بمثابــة أطــر متكاملــة
التنفيــذي واألميــن العــام ،بعــض االجــراءات لرصــد المخاطــر ،وتدريــب الجهــات الفاعلــة
فــي مجــال الحمايــة المدنيــة واللوجســتيات
إلعــادة تنشــيط المنظمــة.
المناســبة للمنطقــة المعنيــة .تســتهدف
ســتتحقق هــذه االنطالقــة الجديــدة للمنظمــة ،المنصــات المذكــورة دول غــرب ووســط
علــى وجــه الخصــوص ،مــن خــال توعيــة وشــمال إفريقيــا ودول الشــرق األوســط وكذلــك
الــدول بالمســاهمات القانونيــة والطوعية وكذلك دول آســيا الوســطى.
الدعــوة لمزيــد مــن الشــركاء االســتراتيجيين.
يبــذل الفريــق القائــم علــى زيــادة عــدد الــدول
األعضــاء واألعضــاء المنتســبين كل مــا فــي
وســعه ،انطالقــا مــن قناعتــه بأنــه كلمــا زاد
عددنــا ،كلمــا زادت قدرتنــا علــى مواجهــة
التحديــات الجديــدة المتعلقــة بالكــوارث.
فــي هــذا الصــدد ،تنخــرط المنظمــة الدوليــة
للحمايــة المدنيــة ( )OIPCفــي مشــروع يتيــح
لهــا أن تكــون أكثــر قربًــا مــن الــدول األعضــاء
علــى صعيــد حــاالت التقــارب المــادي
والتشــغيلي فــي إطــار المنصــات اإلقليميــة
والمســاعدة الدوليــة .تعتــزم المنظمــة الدوليــة
للحمايــة المدنيــة تحقيقًــا لهــذه الغايــة ،االســتفادة
مــن الهيــاكل الموجــودة مــن أجــل تطويــر
منصــات متكاملــة إلدارة أخطــار الكــوارث.
وستشــمل هــذه المنصــات أدوات المراقبــة
والوقايــة والتأهــب واالســتجابة المالئمــة
ألخطــار الكــوارث فــي البلــدان المعنيــة .وفــي
هــذا الســياق ،نتطلــع إلــى إنشــاء منصــات شــبه
إقليميــة بحلــول عــام  ،2026وكذلــك توســيع
دائــرة أعضــاء المنظمــة.
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أمــا بالنســبة للمســاعدة الدوليــة ،فهــي تصبــو
إلــى تشــكيل تجمــع للتدخــل فــي حــاالت
الطــوارئ يضــم مجموعــة مــن البلــدان
المتطوعــة المســجلة فــي منصــة طــوارئ
للتدخــات الســريعة والسلســة فــي دولــة عضــو
وقعــت ضحيــة لحالــة طارئــة أو كارثــة مــا.
يتعهــد فريــق اإلدارة بإعــادة المنظمــة إلــى
خدمــة الــدول األعضــاء بــكل شــفافية مــن أجــل
اســتعادة أمجــاد هــذه المنظمــة ،متبعًــا نه ًجــا
مختلفًــا تما ًمــا .تلــك المنظمــة بحكــم واليتهــا،
هــي األكثــر قربًــا مــن المجتمعــات ،مثــل
ممرضــة فــي المستشــفى "تديــر اإلســعافات
األوليــة واألخيــرة".
مــن بيــن اهتمامــات منظمــة  OIPCهــي إعادة
ضا.
إحيــاء أنشــطة حمايــة اآلثــار الثقافيــة أي ً
ولتحقيــق هــذه الغايــة ،فــإن المنظمــة الدوليــة
للحمايــة المدنيــة ( ،)OIPCمنفتحــة علــى
أي تعــاون مســتقبلي فــي هــذا المجــال.
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عصبة األمم
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ملحق 1

تكوين لجنة
الجمعية الدولية
لـ "مواقع جنيف"
الرئيس الشرفي:
الكولونيل غيوم فافر ،النائب األول لرئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر.
الرئيس العامل
البروفيسور لويس فافر ،نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكتب السالم الدولي ومؤسس الجمعية
السويسرية لعصبة األمم

نواب الرئيس:

الدكتور إسحاق ريفيردير ،رئيس قسم جنيف بالصليب األحمر.
السيد لويس كارتييه ،عضو مكتب السالم الدولي ورئيس جمعية جنيف لعصبة األمم ،محامي
ومستشار المجلس البلدي لمدينة جنيف.
األمين العام:
هنري جورج ،رجل الطليعة والرئيس والمدير األول للجنة الدولية.
أمين الصندوق:
القائد وليام كيلر ،المفوض الفيدرالي السابق ونائب الرئيس ال ُمكلف بلجنة جنيف اإلقليمية للدفاع
الجوي باسيفا.
نواب األعضاء:
العقيد كارل دمير ،رئيس جمعية ضباط قائدي السيارات.
البروفيسور ليوبولد بواسيه ،األمين العام لالتحاد البرلماني الدولي
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أعضاء مجلس الجمعية الدولية
لـ "مواقع جنيف"
جورج باربي ،مدير شركة البنك
السويسري بجنيف،

إدموند باتيو ،مهندس معماري

ألفريد بور ،زارع للشاي في سيالن

تشارلز كوبيك ،مدير وكالة التلغراف
السويسرية في جنيف.

ألفريد إرنست بالنكو ،مدير مكتب
معلومات األفيون

العقيد جان مارتين ،مدير ورئيس تحرير
"جورنال دي جنيف".

لويس بلوندل ،عالم اآلثار اإلقليمية جنيف.

وقاض
محام
العقيد أليكس مارتن أكارد،
ٍ
ٍ
عسكري

البروفيسور برنارد بوفير ،الرئيس السابق
لجامعة جنيف وعضو اللجنة الدولية
للصليب األحمر.

ج .إل .ميفارث ،مهندس ،مدير ورش عمل
سيشرون ،شركة مساهمة بجنيف.

فرانسوا فيرت ،مدير وكالة السفر بلينك،
فيرت آند سي ،رئيس نادي روتاري جنيف.

العقيد الدكتور .جورج باتري ،جراح والنائب
الثاني لرئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر.

تشارلز سي مدير مصنع فاشرون آند
ومتر ،جنيف
كونستانتين لل ُك ُرونُ ِ

جاك سالمانوويتز ،مدير الشركة العامة
للحراسة.

مارك كوجنارد ،محامي ورئيس جمعية
جنيف للمصالح

هنري ستودر ،صاحب مطبعة في جنيف

الدكتور روبرت ديرنست ،جراح ورئيس
جمعية األطباء ،جنيف.
يوجين فابري ،مدير ورئيس تحرير صحيفة
" "La Suisseفي جنيف
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تشارلز تزاوت ،مهندس ،نائب عضو مجلس
إدارة مكتب العمل الدولي.
جورج واجنير ،الوزير المفوض السابق
لالتحاد السويسري.
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مؤسس األمانات العامة القديمة

طبيب عام
جورج سان بول
الرئيس المؤسس لجمعية "مواقع جينيف"
باريس ،فرنسا1937-1931 ،

هنري جورج
رجل الطليعة ومؤسس
الجمعية الدولية لـ "مواقع جنيف"،
األمين العام األول للجنة الدولية
لمواقع جنيف 1951-1937

ميالن بودي
أمين عام الجمعية الدولية لـ "مواقع جنيف"،
سويسرا1958 - 1951 ،
أمين عام المنظمة الدولية للحماية المدنية
(غير حكومية)1972 - 1958 ،
أمين عام المنظمة الدولية للحماية المدنية
(حكومية دولية) 1986 - 1972
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صادق الزنادي
أمين عام المنظمة الدولية
للحماية المدنية2002 - 1987 ،

العميد
نواف الصليبي
أمين عام المنظمة الدولية
للحماية المدنية2013-2003 ،

فالديمير كوفشينوف
أمين عام المنظمة الدولية
للحماية المدنية2018 - 2013 ،
أُقيل من منصبه بعد خسارته للدعم
من قبل الدولة التي يمثلها

بلقاسم الكتروسي
أمين عام المنظمة الدولية
للحماية المدنية باإلنابة2020 - 2018 ،
أقيل من منصبه باألمر المباشر الفوري
خالل الدورة  53للمجلس التنفيذي (أكتوبر )2020
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ملحق 3

برامج التطوير
البلد

المساعدة اإلنسانية

ليسوتو

تسليم معدات طبية

طاجيكستان

تسليم منازل جاهزة الصنع & دقيق القمح

فلسطين

مساعدات اإلغاثة في حاالت الطوارئ & وتوريد أدوية ومعدات

كوريا الجنوبية

تسليم دقيق القمح

غينيا

تسليم مركبات لإلنقاذ & معدات طبية
لمكافحة فيروس إيبوال

ليبيريا

تسليم معدات طبية لمكافحة فيروس إيبوال

الكاميرون

تسليم دقيق القمح

أفغانستان

تسليم مواد غذائية ودقيق القمح

ساحل العاج

تسليم المعدات الطبية & األدوية

مالي

تسليم معدات طبية إلى المستشفى المركزي

هايتي

مخيم مؤقت لعدد  1000شخص

نيكاراغوا

مروحية  M8لخدمات اإلطفاء
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البلد

تعزيز القدرات

صربيا

إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية؛ تسليم شاحنات إطفاء ،قوارب نجاة ومضخات؛
تطوير مركز العمليات اإلنسانية الروسية الصربية

الكاميرون

تعزيز قدرات الحماية المدنية الكاميرونية

تونس

تعزيز قدرات مركز الحماية المدنية؛ تسليم شاحنات إطفاء ومعدات مكافحة الحرائق

سويسرا

إنشاء المركز الدولي للتنسيق والرصد ( )CICVبمقر منظمة OIPC

نيكاراجوا

تسليم معدات رصد الزالزل؛ تدريب طاقم عمل الحماية المدنية؛
تطوير النظام الوطني للوقاية والسيطرة على حاالت الطوارئ؛
إنشاء وتجهيز المركز الوطني إلدارة الكوارث

سريالنكا

تسليم معدات إزالة األلغام للحماية المدنية بسريالنكا

األردن

تعزيز أكاديمية الحماية المدنية

أرمينيا

إنشاء وتجهيز مركز إنساني للتدريب

لبنان

تسليم معدات إزالة األلغام للحماية المدنية اللبنانية

قيرغيزستان

تسليم مواد للبناء ومركبات لإلنقاذ

أفغانستان

تسليم مواد إعاشة ودقيق قمح ومروحتي إسعاف

كوبا

عا مختلفًا من معدات الحماية المدنية والتدريب
تسليم  31نو ً

أذربيجان

تسليم معدات ألكاديمية الحماية المدنية
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ملحق 4

طاقم عمل األمانة الدائمة لمنظمة OIPC
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سلطانة تاشماتوفا

هيرفيه فيليب بطوم

ميخائيل سترونيلين

فاليري لو

عائشة جامبو هامان

جان تشارلز ديدو
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