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عام  /هٌئة الهالل األحمر بجازان تنظم دورة عن القانون الدولً اإلنسانً
 27محرم  1439هـ الموافق  17أكتوبر 2017

ّ
نظم فرع هٌئة الهالل األحمر السعودي بمنطقة جازان بالتعاون مع جامعة جازان أمس ،دورة بعنوان " القانون الدولً
اإلنسانً  ..نشأته وأسسه ومجاالته وآلٌاته "  ،وذلك على مسرح مجمع الكلٌات بمحافظة أبو عرٌش ،بحضور وكٌل
كلٌة الشرٌعة والقانون بالجامعة الدكتور محمد بن ناصر جده .
وجرى خالل الدورة استعراض جملة من المبادئ األساسٌة للعمل اإلنسانً ،من خالل وحدة وتماسك الحركة الدولٌة
للصلٌب األحمر والهالل األحمر ،التً بنٌت على أسس متٌنة وصلبة من خالل مبادئ رئٌسٌة تحكم جمٌع أنشطة
ً
اإلنسانً
.
إضافة إلى جملة من الموضوعات حول القانون الدولً
مكونات الحركة الدولٌة وال ٌمكن الحٌاد عنها إطالقاً،

وجاءت الدورة امتداداً لسلسلة من الدورات والمحاضرات فً القانون الدولً اإلنسانً التً نظمتها الهٌئة فً عد ٍد من
مناطق المملكة بالتعاون مع البعثة اإلقلٌمٌة بدول مجلس التعاون الخلٌجً للجنة الصلٌب األحمر.
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عام  /هٌئة الهالل األحمر السعودي تنظم دورة فً القانون الدولً اإلنسانً بالتعاون مع
اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر
االثنٌن  26/1/1439هـ الموافق 16/10/2017

نظمت هٌئة الهالل األحمر السعودي بالتعاون مع اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر الٌوم ،دورة "القانون الدولً
 23اكتوبر من كل عام .
اإلنسانً" ،وتستمر أربعة أٌام ،بالتزامن مع ٌوم الهالل االحمر الخلٌجً الموافق
وفً الجلسة االفتتاحٌة رحب األمٌر عبدهللا بن فٌصل مدٌر عام اإلدارة العامة للشؤون الدولٌة واإلغاثة بالهالل األحمر
بالحضور نٌابة عن معالً رئٌس الهٌئة ،مؤكداً أهمٌة عقد مثل هذا النوع من الدورات بشكل دوري بالتعاون مع
اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر ،التً تأتً من منطلق سٌر المملكة على النهج اإلنسانً والتوافق مع القانون الدولً
اإلنسانً واالعتناء به ،إضافة للخروج بأفضل النتائج على مستوى المؤسسات واألفراد.
بعدها تحدثت منسقة التعاون مع الجمعٌات الوطنٌة فً منطقة مجلس التعاون بالبعثة اإلقلٌمٌة للجنة الدولٌة بالكوٌت
سحر الهاشم بالتعرٌف بالحركة الدولٌة للصلٌب األحمر والهالل األحمر بمكوناتها وأدورها ،التً تعـد أكبر منظمة
إنسانٌة بالعالم ،وقالت :إن مكوناتها الثالث "اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر واالتحاد الدولً لجمعٌات الصلٌب األحمر
والهالل األحمر والجمعٌات الوطنٌة للصلٌب األحمر والهالل األحمر" ،حٌث حدد النظام األساسً للحركة الدولٌة
واختصاص كل مكون فٌها باستقاللٌة ومهام مختلفة مع التأكٌد على أهمٌة التعاون بهدف تحقٌق األهداف اإلنسانٌة
المشتركة والمتمثلة فً تقدٌم العون والمساعدة للفئات المستضعفة بدون تمٌٌز فً الجنس والعرف والمعتقدات الدٌنٌة
أو اآلراء السٌاسٌة.
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بعد ذلك تحدث الخبٌر فً القانون الدولً والشؤون اإلنسانٌة الدكتور عامر الزمالً عن المبادئ األساسٌة للعمل
اإلنسانً ،مؤكداً وحدة وتماسك الحركة الدولٌة للصلٌب األحمر والهالل األحمر ،التً بنٌت على أسس متٌنة وصلبة
من خالل مبادئ رئٌسٌة تحكم جمٌع أنشطة مكونات الحركة الدولٌة وال ٌمكن الحٌاد عنها إطالقا.

وفً ختام جلسة الٌوم األول تحدث مدٌر إدارة الدعم المجتمعً بمركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانٌة عبدهللا
الروٌلً عن العمل اإلنسانً فً الشرق األوسط من منظور الجمعٌات الوطنٌة "هٌئة الهالل األحمر السعودي" ،مشٌراً
إلى العمل اإلنسانً والتحوالت بالشرق األوسط ،حٌث ٌقع التركٌز على دور الجمعٌات الوطنٌة فً مواجهة األزمات
اإلنسانٌة من خالل تنسٌقها على المستوى الداخلً والخارجً لبلوغ الفئات المتضررة ،مشٌداً بالدور الرئٌس لهٌئة
الهالل األحمر السعودي خالل الفترة الماضٌة من خالل دورها اإلنسانً والوصول السرٌع للمتضررٌن بالنسٌق العالً
واإلمكانٌات التً تملكها من خالل الدعم غٌر المحدود من حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن بمد ٌد العون واالستجابة
فً المناطق المتضررة.
وشارك فً الدورة أكثر من  42شخصٌة من عدة جهات حكومة ومنظمات أهلٌة غٌر ربحٌة من أبرزها وزارة الدفاع
واالقتصاد وهٌئة حقوق اإلنسان ووزارات الحرس الوطنً والمالٌة ،والثقافة واإلعالم والداخلٌة والتعلٌم ومركز الملك
سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانٌة.
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وفاة وإصابة  22مسافرا ٌمنٌا على طرٌق شرورة الدولً
انزالربء  17أكخىبز 2017
َجزاٌ  -حسٍ انقُسٍ

توفً 6أشخاص وأصٌب  16آخرون من الجنسٌة الٌمنٌة نتٌجة انقالب حافلة نقل جماعً ،وأوضح المتحدث الرسمً
لصحة نجران علً آل جلٌدان أن عملٌات الطوارئ واألزمات بصحة نجران تلقت فجر أمس األول بالغا ً من هٌئة
الهالل األحمر عن حادث انقالب على الطرٌق الرابط بٌن محافظة شرورة وسلطانة لحافلة نقل وعلى الفور تم إعالن
 )6،48صباحا ً لعدد من
حالة الطوارئ بمستشفى شرورة العام وتم استقبال الحاالت وإسعافها ابتداء من الساعة(
المقٌمٌن المصابٌن.
وأكد آل جلٌدان أن عدد الوفٌات  6حاالت بٌنما وصل عدد اإلصابات  16حالة مابٌن خطٌرة ومتوسطة وخفٌفة،
وأضاف آل جلٌدان أنه تم إسعـاف المصابٌن عن طرٌق فرق الهالل األحمر ،وفرقتٌن داعمة مٌدانٌة متقدمة من
مستشفى شرورة العام وبمشاركة سٌارتً إسعاف من مستشفى القوات المسلحة ،وجمٌع المصابٌن ٌتلقون العالج
والرعاٌة الصحٌة الالزمة.
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القانون الدولً اإلنسانً :معونة المستضعفٌن دون تمٌٌز
االثنٌن 16اكتوبر 2017

انزَبض  -راشذ انسكزاٌ

َظًج هُئت انهالل األحًز انسؼىدٌ دورة انقبَىٌ انذونٍ اإلَسبٍَ ببنخؼبوٌ يغ انهجُت انذونُت نهصهُب األحًز صببح
انُىو فٍ انزَبض وانخٍ حسخًز نًذة أربؼت أَبو وببنخزايٍ يغ َىو انهالل األحًز انخهُجٍ انًىافق  23أكخىبز يٍ كم
ػبو.
وأكذ األيُز ػبذهللا بٍ فُصم آل سؼىد يذَز ػبو اإلدارة انؼبيت نهشؤوٌ انذونُت واإلغبرت ببنهالل األحًز ،أهًُت ػقذ يزم
هذا انُىع يٍ انذوراث بشكم دورٌ ببنخؼبوٌ يغ انهجُت انذونُت نهصهُب األحًز ،وانخٍ حأحٍ يٍ يُطهق سُز انًًهكت
ػهً انُهش اإلَسبٍَ وانخىافق يغ انقبَىٌ انذونٍ اإلَسبٍَ واالػخُبء به ،إضبفت نهخزوس بأفضم انُخبئش ػهً يسخىي
انًؤسسبث واألفزاد.
وححذرج يُسقت انخؼبوٌ يغ انجًؼُبث انىطُُت فٍ يُطقت يجهس انخؼبوٌ ببنبؼزت اإلقهًُُت نهجُت انذونُت ببنكىَج سحز
انهبشى ببنخؼزَف ببنحزكت انذونُت نهصهُب األحًز وانهالل األحًز بًكىَبحهب وأدورهب وانخٍ حؼخبز أكبز يُظًت إَسبَُت
ببنؼبنى.
وقبنج انهبشى إٌ يكىَبحهب انزالد (انهجُت انذونُت نهصهُب األحًز ،واالححبد انذونٍ نجًؼُبث انصهُب األحًز ،وانهالل
األحًز ،وانجًؼُبث انىطُُت نهصهُب األحًز وانهالل األحًز) ،حُذ حذد انُظبو األسبسٍ نهحزكت انذونُت واخخصبص كم
يكىٌ فُهب ببسخقالنُت ويهبو يخخهفت يغ انخأكُذ ػهً أهًُت انخؼبوٌ بهذف ححقُق األهذاف اإلَسبَُت انًشخزكت وانًخًزهت
فٍ حقذَى انؼىٌ وانًسبػذة نهفئبث انًسخضؼفت بذوٌ حًُُز فٍ انجُس وانؼزف وانًؼخقذاث انذَُُت أو اِراء انسُبسُت.
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حرٌق «المطٌرفً» ٌحتجز وٌصٌب  4أشخاص
الثالثاء  / 27 /محرم  1439 /ه ـ

(حسٌن الدلٌم ) األحساء
أصٌب أربعة أشخاص فً حرٌق اندلع صباح أمس بمنزل فً قرٌة المطٌرفً بمحافظة األحساء ،وباشرت الفرق
األمنٌة الموقع وأخمد الدفاع المدنً النٌران فٌما نقل الهالل األحمر المصابٌن إلى المستشفى لتلقً العالج الالزم .
وأوضح المتحدث باسم مدٌرٌة الدفاع المدنً بالمنطقة الشرقٌة العمٌد منصور الدوسري ،أن غرفة العملٌات تلقت
بالغا صباح أمس عن اندالع حرٌق فً منزل مكون من طابقٌن فً قرٌة المطٌرفً باألحساء ،وبناء علٌه توجهت
فرق اإلطفاء للموقع ،وعند الوصول اتضح أن النٌران انحصرت فً الطابق األرضً ما أسفر عن احتجاز أربعة
أشخاص رجل وامرأة وطفالن تم إخراجهم بواسطة فرق اإلنقاذ ونقلوا للمستشفى لتلقً العالج الالزم.
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 42مشاركا فً دورة للهالل األحمر عن القانون الدولً اإلنسانً
2017-1-17

الرٌاض :الوطن

افتتحت هٌئة الهالل األحمر السعودي دورة القانون الدولً اإلنسانً بالتعاون مع اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر أمس
فً الرٌاض ،وتستمر  4أٌام بالتزامن مع ٌوم الهالل األحمر الخلٌجً الموافق23أكتوبر من كل عام.
ورحب مدٌر عام اإلدارة العامة للشؤون الدولٌة واإلغاثة بالهالل األحمر األمٌر عبدهللا بن فٌصل آل سعود بالحضور
نٌابة عن رئٌس الهٌئة ،وأكد على أهمٌة هذا النوع من الدورات التً تأتً من منطلق سٌر المملكة على النهج
اإلنسانً والتوافق مع القانون الدولً اإلنسانً واالعتناء به ،إضافة إلى الخروج بأفضل النتائج على مستوى
المؤسسات واألفراد.
بدورها ،تحدثت منسقة التعاون مع الجمعٌات الوطنٌة فً منطقة مجلس التعاون بالبعثة اإلقلٌمٌة للجنة الدولٌة
ً
معرفة بالحركة الدولٌة للصلٌب األحمر والهالل األحمر بمكوناتها وأدوارها ،والتً تعد أكبر
بالكوٌت سحر الهاشم،
منظمة إنسانٌة بالعالم.
مبادئ أساسٌة
تحدث الخبٌر فً القانون الدولً والشؤون اإلنسانٌة الدكتور عامر الزمالً عن المبادئ األساسٌة للعمل اإلنسانً،
مؤكداً على وحدة وتماسك الحركة الدولٌة للصلٌب األحمر والهالل األحمر والتً بنٌت على أسس متٌنة وصلبة من
خالل مبادئ رئٌسة تحكم كافة أنشطة مكونات الحركة الدولٌة وال ٌمكن الحٌاد عنها إطالقا.
وفً ختام جلسة أمس ،تحدث مدٌر إدارة الدعم المجتمعً بمركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانٌة عبدهللا
الروٌلً عن العمل اإلنسانً فً الشرق األوسط من منظور الجمعٌات الوطنٌة (هٌئة الهالل األحمر السعودي) ،وأشار
إلى العمل اإلنسانً والتحوالت بالشرق األوسط حٌث ٌقع التركٌز على دور الجمعٌات الوطنٌة فً مواجهة األزمات
اإلنسانٌة.
وقد شارك فً الدورة أكثر من  42شخصٌة من عدة جهات حكومة ومنظمات أهلٌة غٌر ربحٌة من أبرزها وزارة
الدفاع واالقتصاد وهٌئة حقوق اإلنسان ووزارة الحرس الوطنً والمالٌة إضافة لوزارتً اإلعالم والداخلٌة ومركز
الملك سلمان ووزارة التعلٌم.
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