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اعات اإلنساني   وقت ال
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ر  املبادئ اعات أثناء اإلنسانية املساعدات يصالإل  القانونية طر واأل  اإلنساني للعمل ساسيةاأل  واملعاي أصول و  املسلحة ال

ري  العمل ن القطري  حمر األ  الهالل كوادر  منمتدربا  39 بحضور  وذلكاإلسالم،  ي الخ   الداخل السوري. ي العامل

ن  الدورة تعقد ى مدار يوم ي  إدلبملحافظة التابعة  الدانامدينة ب القطري  حمر األ  الهالل بعثة مركز  يع  ،اسوريشما

 مشروع مدير  رستم سعد الدكتور قام بتدريسها ، ال املحاضراتتقديم ي تقنية الفيديو كونفرنس حيث تم استخدام 

ي القانون  نشر    .تركيا ي القطري  حمر األ  الهالل بعثة لدى اإلسالمية والشريعة اإلنساني الدو

ام تعزيز ي  الدورة أهدافتمثلت  ر  بمبادئ االل ن جميع قبل من اإلنساني العمل ومعاي  من اإلغاثي املجال ي الناشط

ر  السورية املنظمات وكوادر  موظفي دريب ت، و اإلسالمية الشريعة مع املبادئ تلك لتقاءا نقاط وتوضيح الحكومية، غ

ن ى  اإلغاثي املجال ي العامل ن املعرفة تطوير ، و السوري الداخل ي اإلغاثة من املستفيدين مع تعاملال حسنع  بالقوان

اعات خالل املساعدات إيصال تحكم ال املختلفة  املانحة الجهات مع التعامل ي املنظمات أداء تطوير و  املسلحة، ال

ر و  الحكومية كاملنظمات   .الدوليةو  الحكومية غ

ى حاضرةامل، كانت محاضرات 8 الورشة وتضمنت ي لالتحاد األساسية املبادئ" بعنوان األو  الصليب لجمعيات الدو

ي القانون  اتفاقيات ىأو وانطالق، حمراأل  للصليب الدولية اللجنة نشأةتناولت و ، "األحمر والهالل األحمر   اإلنساني، الدو

ى الحياد وعدم التح اإلنساني اإلغاثي العمل وفكرة ي االتحاد نشأة، و القايم ع  والهالل حمر األ  الصليب لجمعيات الدو

راتيجيةونظامه الداخل وأهدافه وخطته  حمر األ  ي  الدوليةاإلنسانية  للحركة السبعة اإلنسانية املبادئ شرح، و االس و

  .العامليةو  الوحدةو  التطوعية الخدمةو  االستقاللو  الحيادو  التح  عدمو  اإلنسانية

ي القانون  حسب ربعةاأل  ساسيةاأل  اإلنساني العمل مبادئ الثانية حاضرةاملوتناولت  ي اإلنسانية وعدم التمي  الدو و

ي  املتحدة لألمم العامة الجمعية اقرار (والحياد واالستقالل  ية املبادئ حول ) 2004و 1991لعام  ،اإلنساني للعمل التوج

 واملنظمات الدوليةاإلنسانية  للحركة السلوكمدونة و  ،أوتشا)( نسانيةمكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإل ونشأة

ر  لدول الخاصة با للوصايا املتضمنة الثالثة املرفقاتو  العشرة القواعد( الكوارث حاالت ي اإلغاثة أثناء الحكومية غ

  ).الحكومية اإلنسانية ملنظماتاو  املضيفة لدول او  املانحة



 

ر،ا مشروع عن مقدمةتان الثالثة والرابعة فتضمنتا حاضر أما امل ر و ، الحماية ومبادئ ،اإلنساني امليثاقو  سف  املعاي

  .واملساءلة بالجودة املتعلقة التسعة ساسيةاأل  اإلنسانية

ي اليوم الثاني،  ى ا اإلنسانية املساعدات إليصال القانوني اإلطار عنوان "الخامسة  املحاضرة حملتو  خالل ملتضررينإ

اعات ي القانون  أحكامحيث ناقشت "، املسلحة ال اعات حاالت ي اإلنسانية املساعدات إيصال حول  اإلنساني الدو  ال

ر  الدولية املسلحة اعات حالة ي، واالحتالل حالة ي، واالحتالل حالة غ ر  املسلحة ال فيما  .)الداخلية( الدولية غ

 ي الحق، و وإيصالها املساعدات حول  خاصةال قواعدال املوضوع من خالل مناقشةهذا السادسة  حاضرةاملاستكملت 

ره التعذيب حظر ، و الحياة  االقتصادية الحقوق ، و املهينة أو  إنسانية الال  أو  القاسية العقوبة أو  املعاملة ضروب من وغ

  .والثقافية واالجتماعية

ي القانون  أحكامالسابعة  حاضرةبعد ذلك تناولت امل  املساعدات إيصال حول  )الدولية الجنائية املحكمة( الجنائي الدو

را الجماعية اإلبادة جرائم، و اإلنسانية ضد الجرائم، و الحرب جرائماألحكام املتعلقة ببيان مع ، اإلنسانية  حملت. وأخ

ي: ر تمثلت محاو " و اإلسالم ي اإلنساني العمل مبادئعنوان " الثامنة حاضرةامل ر  ونشر  الخلق رحمةها   أهداف من الخ

ر  أمة هللا يريدها ال، األمة الكتب وإنزال الرسل بعثة رات ي والتسابق واملعروف الخ  اإلسالمية الشريعة مقاصد، الخ

ى الحفاظ مبدأ، اإلسالم ي اإلنساني والعمل التح  عدم مبدأ، ساسيةاأل  ) اإلتقان( الجودة مبدأ، املستفيدين كرامة ع

ى املستفيدين تعويد وعدم وتطويرها املحلية القدرات بناء مبدأ، مانةاأل  وأداء بالعهود الوفاء مبدأ، واملساءلة  تلقي ع

ري  العمل محفزات، املعونات ر  أعمال تنوع، اإلسالم ي الخ ا الخ ري  العمل تمويل مصادر ، اإلسالم ي وشمولي  ي الخ

رية لألعمال التاريخ من نماذج، اإلسالم ن لحكام الخ   .املسلم

  ##البيان اية##
  القطري  األحمر  الهالل عن نبذة

ى دف تطوعية إنسانية منظمة وهو  ،1978 عام القطري  األحمر  الهالل تأسس ن مساعدة إ  أو  تح  دون ب الضعيفة واملجتمعات األفراد وتمك

ي االتحاد تضم ال الدولية اإلنسانية الحركة ي عضو  والهالل. تمي  يشغل كما بلدا، 190 من الوطنية والجمعيات الدولية واللجنة الدو

ي، للهالل اإلسالمية اللجنة مثل واإلسالمية والعربية الخليجيةاملنظمات  من العديد عضوية  والصليب األحمر  للهالل العربية واملنظمة الدو

ى استنادا القطري  األحمر  الهالل ويستطيع. األحمر ى الوصول  هذه القانونية صفته إ اعات مناطق إ  ي قطر  دولة بذلك مساندا والكوارث، ال

ي عن هيم  الذي الدور  وهو  اإلنسانية، جهودها رية املنظمات با   .املحلية الخ

ى القطري  األحمر  الهالل ويعمل ن ع ي املستوي ي، املح ى يشرف وهو  والدو  ي البلدان من عدد ي والتنمية لإلغاثة جارية دولية مشروعات ع

ن ومن. وأوروبا وأفريقيا وآسيا األوسط الشرق  أنحاء جميع  ي الدعم تقديم القطري  األحمر  الهالل ا يضطلع ال اإلنسانية األعمال ب

ي لها واالستجابة للكوارث التأهب مجاالت ا والتعا ى يعمل كما املخاطر، من والحد م ن الكوارث أثر  من التخفيف ع  معيشة مستوى  وتحس

ى باإلضافة املحلية، للمجتمعات االجتماعية والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم خالل من املتضررين ى نشاطه إ  صعيد ع

ن. اإلنسانية املناصرة ن من واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستع ن املوظف ن واملتطوع ن، املدرب م ن ورؤيته واملل  من الضعفاء حياة تحس

  .لصالحهم اإلنسانية القوى  حشد خالل



 

ي اإلنساني للعمل السبعة الدولية املبادئ مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس  والخدمة واالستقالل والحياد التح  وعدم اإلنسانية: و

  .والعاملية والوحدة التطوعية
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