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في  الطبيعية  والكوارث  النزاع  من  عقدان  اأدى 

ال�سومال اإلى زعزعة ا�ستراتيجيات التاأقلم العادية 

تزال  ال  وبالتالي  المكافح.  �سعبها  يتبعها  التي 

العي�ش  ك�سب  محاوالت  من  النهائية  المح�سلة 

ما  ال�سوماليين،  لمعظم  بالن�سبة  جًدا  �سعيفة 

اأم�ش  لتلبية  م�ستمر  كفاح  حالة  في  يجعلهم 

احتياجاتهم االأ�سا�سية.

من  العديد  مدار  على  الدولية  اللجنة  ونفذت 

ال�سنوات برامج تهدف اإلى تعزيز قدرة ال�سكان 

على ا�ستعادة �سبل ك�سب العي�ش والحفاظ عليها 

محاولة  في  وذلك  االأحداث  هذه  اأعقاب  في 

للتخفيف من تاأثير هذه ال�سدمات المتكررة التي 

لل�سوماليين.  االقت�سادي  اال�ستقالل  لها  يتعر�ش 

ا�ستجابة  بتوفير  المنظمة  عمل  يقترن  ما  وغالًبا 

�سريعة لحاالت الطوارئ االإن�سانية. اإال اأن النهج 

عمليات  يتجاوز  الدولية  اللجنة  تتبعه  الذي 

االإغاثة وا�سعة النطاق المعروفة اأكثر للجمهور.

ففي الواقع، تعمل فرق اللجنة الدولية التي ت�سع 

الالزم  الدعم  بناء  اأجل  من  الم�ساعدة  برامج 

الهيكل  �سلب  في  العي�ش  ك�سب  �سبل  ال�ستعادة 

المكر�ش ال�ستجابتها من البداية، كجزء من منطق 

المهنية الذي ظهر طوال مائة وخم�سين �سنة من 

تقديم الم�ساعدة ل�سحايا النزاعات.

ولذلك، ترتبط برامج دعم �سبل ك�سب العي�ش من 

االإغاثة  باأن�سطة  لالأزمة  اال�ستجابة  توفير  بداية 

العن�سران  يكمل  الحياة بحيث  اإنقاذ  اإلى  الرامية 

بع�سهما البع�ش. 

 

وتتاألف نظم ك�سب العي�ش المعتادة في ال�سومال 

والزراعة  الحيوانية  الثروة  اأنواع:  اأربعة  من 

وت�سجع  والحرف.  والتجارة  االأ�سماك  وم�سائد 

للدخل  المدرة  االأن�سطة  الدولية  اللجنة  برامج 

تكنولوجيات  ا�ستخدام  مع  النظم  هذه  �سمن 

مبتكرة وجديدة عند ال�سرورة.

النا�ش  قدرات  تعزيز  هو  ذلك  من  والهدف 

وت�ساعدهم  بهم.  خا�ش  دخل  على  للح�سول 

اللجنة الدولية في مرحلة االإعداد �سواء كان ذلك 

في ما يت�سل بالم�ساريع ال�سغيرة وتجديد موارد 

الثروة الحيوانية اأو في مجال التدريب الكت�ساب 

اأن  على  الدولية  اللجنة  وتحر�ش  المهارات. 

يكون لهذه الخطوة تاأثير طويل االأمد على حياة 

النا�ش. وا�ستفاد اأكثر من مليون �سومالي في العام 

الما�سي من نتائج هذه الم�ساريع، وتعرب اللجنة 

الدولية عن تفاوؤلها باأن تحقق فرقها نتائج مماثلة 

ال�سكان  معاناة  ا�ستمرت  حين  وفي  العام.  هذا 

النزاع  ب�سبب  ا�ست�سعاًفا  االأكثر  ال�سوماليين 

يتبقى  ال   ،2013 عام  في  الطبيعية  والكوارث 

لل�سكان واللجنة الدولية خيار اآخر �سوى موا�سلة 

ال�سعي نحو م�ستقبل اأكثر اإيجابية حيث لن يعود 

هناك داٍع للتعافي من اأثر ال�سدمة.

باتريك فيال

رئي�س بعثة اللجنة الدولية في ال�صومال

اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر بعثة ال�سومال يناير/كانون الثاني 2014

يمكنكم االطالع على �سقحات خا�سة باللغة ال�سومالية على موقع اللجنة الدولية

جرجار

ال�صومال: ت�صجيع اال�صتدامة االقت�صادية
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اأوالد  لخم�سة  اأب  وهو  »علي«،  ال�سيد  تابعنا 

والبذور  الخ�سر  بذور  الدولية  اللجنة  له  وفرت 

االأ�سا�سية وهو يقول: » لقد بداأت زراعة حقلي، 

التي  االأر�ش  قطعة  في  و�سقيها  البذور  غر�ش 

خالل  من  العملية  هذه  تي�سير  وجرى  اأملكها«. 

والجرارات  اليدوية  باالأدوات  المزارعين  تزويد 

وم�سخات الري. وح�سل المزارعون على المياه 

تاأهيلها  اأعيد  التي  المختلفة  القنوات  خالل  من 

الم�ساعدة  عن  را�سًيا  »علي«  وكان  وتقويتها. 

الفاكهة  جنيت  لقد   « لنا:  قال  كما  تلقاها  التي 

وغيرها(  والفلفل  الطماطم،  )البطيخ،  والخ�سر 

وحققت اأرباًحا بلغت 1850 دوالًرا اأمريكًيا«. 

هذه  بف�سل  اأ�سرته  دعم  من  تمكن  كيف  و�سرح 

الزراعي  لن�ساطه  االأكبر  التاأثير  ويعد  االأرباح. 

ا اإذ يعود المح�سول الذي يجنيه بالنفع  مهًما اأي�سً

تعزيز  في  وي�ساهم  المحليين  ال�سكان  على 

االقت�ساد.

بيليدويني: ال�صومال: موظف تابع للجنة الدولية وبع�س ال�صيوخ في اأحد المواقع التي يجري فيها اإعادة تاأهيل اإحدى القنوات.
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الزراعة: الح�صاد في مواجهة الم�صاعب 

و�صد  النهر  �صفاف  تعلية  خالل  من  الفي�صانات  من  للوقاية  كثيرة  موارد  الدولية  اللجنة  تخ�ص�س 

الفجوات المحتملة. وجرى تنفيذ اأكثر من 20 م�صروًعا للوقاية من الفي�صانات في مناطق �صبيلي 

بع�س  �ُصدت  ذلك  اإلى  بالإ�صافة  الأخيرة.  الأ�صهر  في  وهيران  وغيدو  الو�صطى  و�صبيلي  ال�صفلى 

م�صاريع  2012  من خالل  عام  في  هيران  في  في�صانات مدمرة  في وقوع  ت�صببت  التي  الفجوات 

اللجنة  وتقوم  العي�س.  ك�صب  و�صبل  الأرواح  اإنقاذ  تم  ثم  ومن  الدولية  اللجنة  دعمتها  مجتمعية 

الدولية بخالف الوقاية من الفي�صانات، بتمديد نظم الري لت�صل اإلى المزارعين الذين يعتمدون على 

الأمطار غير المتوقعة لإنتاج المحا�صيل. وجرى اإ�صالح قنوات ري بطول اأكثر من 100000 متر 

حتى الآن في عام 2013 وتوفير اأكثر من 300 من م�صخات الري ما ي�صمح للكثير من المزارعين 

المعر�صين لحالت الجفاف باإنتاج محا�صيلهم بطريقة اأكثر ا�صتدامة.

واأ�صبحت ن�صبة متزايدة من �صكان ال�صومال تعتمد على اإنتاج المحا�صيل الزراعية كم�صدر لكل دخلهم 

اأو جزء منه كنتيجة مبا�صرة لنهيار القت�صاد القائم على الثروة الحيوانية اأو �صعفه المتزايد وذلك مقارنة 

الجفاف والفي�صانات  الزراعي لموجات  القطاع  الأهلية. ويتعر�س  الحرب  اندلع  ال�صابقة على  بالفترة 

بالإ�صافة اإلى اآثار النزاع. ول يزال المزارعون وال�صكان الذين يعتمدون على الإنتاج الزراعي معر�صين 

ب�صدة لال�صت�صعاف ب�صبب هذه ال�صدمات ويوا�صلون اعتمادهم الم�صتمر على الح�صول على الدعم كي 

يتمكنوا من الحفاظ على �صالمة اقت�صادهم. وقدمت اللجنة الدولية منذ كانون الثاني/ يناير من هذا العام 

الزراعية  المدخالت  وبونتالند  وجوبا  ال�صفلى  و�صبيلي  الو�صطى  و�صبيلي  هيران  مناطق  في  للمزارعين 

لتمكينهم من الحفاظ على مزارعهم وم�صادر ك�صب العي�س.

توزع اللجنة الدولية كذلك بذوًرا لم�صاعدة 

وهي  مح�صولهم.  تح�صين  على  المزارعين 

بذور ذات نوعية جيدة يمكن اأن تتكيف مع 

وتوزع  ن�صبيًا.  للجفاف  مقاومة  وهي  البيئة 

ب�صهولة  تتوفر  ل  التي  الخ�صـروات  بــذور 

من  المعوزين  على  المحلية  الأ�صواق  في 

بـــذور الأعـالف  المـــزارعيــــن. وتـقـــدم 

ال�صـــــتهالك  لأغــــرا�س  )الم�صـــتـخدمة 

الحيواني( اإلى المزارعين الرعاة لم�صاعدتهم 

في الحفاظ على ما�صيتهم التي ت�صكل م�صدر 

الدخل الرئي�صي لهم.

كثيًرا ما ا�صطر ال�صوماليون على مدى عقود 

قراهم  مغادرة  اإلى  ال�صومال  في  النزاع  من 

عدة  ذلك  ا�صتغرق  ما  وغالبًا  ال�صبب،  لهذا 

هذه  مثل  وفي  �صنوات.  يكن  لم  اإن  اأ�صهر 

والأع�صـاب  الفي�صــانات  تـدمر  الحــالت، 

ال�صــارة وغيــرها من الآفــــات مـزارعهـــم 

المزارعون  يقرر هوؤلء  المهجورة. وعندما 

اللجنة  ت�صاعدهم  ديارهم  اإلى  العودة  اأخيًرا 

عن  اأرا�صيهم  تاأهيل  اإعادة  اأجل  من  الدولية 

الحرث.  وو�صائل  باأدوات  تزويدهم  طريق 

قد  اأ�صرة   20000 على  يزيد  ما  وكان 

المهجورة  الزراعية  اأرا�صيها  تاأهيل  اأعادت 

بف�صل الدعم الذي ح�صلت عليه من اللجنة 

الدولية خالل عام 2012. 

تلو هيران – منطقة هيران: ال�صومال – مومينا واحدة من 

با�صت�صالح  المعني  الدولية  اللجنة  برنامج  من  الم�صتفيدين 

الأرا�صي الزراعية تعتني بمزرعتها. 

المزارعين   تزود  الدولية  اللجنة  ال�صومال-  هيران:  منطقة 

باأدوات وو�صائل الحرث  الالزمة للزراعة.

علي يجمع مح�صول البطيخ في مزرعته  
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يعمل عوي�ش نا�سر خان مع اللجنة الدولية الأكثر 

باك�ستان  في  عمل  اأن  و�سبق  �سنوات.  �ست  من 

واليمن وال�سودان وهو يعمل حالًيا في ال�سومال. 

الما�سية  مجال  في  مهني  كخبير  دوره  وي�ستمل 

قدرتهم  اأجل تح�سين  الرعاة من  العمل مع  على 

الم�ستوى  على  الذاتي  االكتفاء  تحقيق  على 

االقت�سادي.

ما هي الم�صاكل الرئي�صية التي يواجهها الرعاة في 

ال�صومال؟

لعدة مخاطر  المزارعون  الرعاة والرعاة  يتعر�ش 

الما�سية  اأ�سحاب  وي�سنف  ومزمنة.  عر�سية 

الحيوانية  الثروة  واأمرا�ش  المتكرر  الجفاف 

كاأهم  الحيوانية  واالأعالف  المياه  م�سادر  و�سح 

تقو�ش  التي  �سيوًعا  واأكثرها  االقت�سادية  العوامل 

االأمن االقت�سادي الأ�سرهم المعي�سية.

ما هي �صلة النزاع بهذه الم�صاكل ؟

الفرار واللجوء مع  اإلى  الرعاة  العديد من  ا�سطر 

ا�ستمرار  ب�سبب  اأمًنا  اأكثر  مناطق  اإلى  حيواناتهم 

منهم  البع�ش  فقد  ال�سومال.  في  والعنف  النزاع 

االآخر  البع�ش  باع  بينما  النزوح  اأثناء  ما�سيتهم 

ما�سيتهم لتلبية االحتياجات الملحة الأ�سرهم.

الخدمات  انهيار  اأدى  ذلك،  اإلى  وباالإ�سافة 

الخا�سة بالثروة الحيوانية التي تديرها الدولة عند 

اإلى  الت�سعينيات  اأوائل  في  االأهلية  الحرب  بداية 

لم  ذلك  وبعد  الما�سية.  اأمرا�ش  م�سكلة  تفاقم 

الحيوانية  بالثروة  المعنية  الوزارات  لدى  يكن 

االإقليمي  الم�ستوى  اأو  الواليات  م�ستوى  على 

حاالت  لمواجهة  للغاية  محدودة  موارد  �سوى 

اعتماد  اإلى  اأدى  مما  المتوطنة  االأمرا�ش  تف�سي 

الدعم  على  تقريًبا  بالكامل  الما�سية  اأ�سحاب 

الخارجي لكفالة بقائهم اقت�ساديًا.

هذه  معالجة  في  الدولية  اللجنة  ت�صاعد  كيف 

الم�صاكل ؟

اأواًل،  تكميلية.  ُنهًجا  الدوليـة  اللجنـة  تعتمـد 

الحاالت  اأثناء  الما�سية  عالج  حمالت  تنظم 

الطارئة الإ�سابة الحيوانات باالأمرا�ش من خالل 

االإدارات الحكومية التنفيذية اأو الجمعية البيطرية 
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الثروة الحيوانية:
من انهيار كارثي النتعا�ش تدريجي

قطاع ال�صيد

مقابلة مع عوي�ش نا�صر خان، جراح بيطري تابع للجنة 

الدولية في ال�صومال 

اليوم  ال�صومال  �صكان  ن�صف  من  اأكثر  يعتمد 

على  �صواء  الحيوانية  الثروة  على  كبير  ب�صكل 

ت�صررت  وقد  التجارة.  اأو  ال�صتهالك  م�صتوى 

�صبل ك�صب العي�س الرعوية ت�صرًرا كبيًرا ب�صبب 

اأوائل  في  الدولة  انهيار  فمنذ  اأمده.  طال  نزاع 

الحيوانية  ال�صحة  خدمات  وغياب  الت�صعينيات 

الحيوان  �صحة  �صالمة  على  الت�صديق  ونظم 

الحيوانية  للثروة  الدولية  للتجارة  الالزمة 

منتجاتهم  ت�صدير  على  الرعاة  قدرة  انخف�صت 

الأ�صواق  انح�صرت  وبالتالي  كبير  حد  اإلى 

من  العديد  وا�صطر  كبير.  ب�صكل  لهم  المتاحة 

الرعاة اإلى العتماد على م�صادر تكميلية لتوليد 

الأحيان  من  كثير  في  ن�صاطهم  وتحويل  الدخل 

التربة اله�صة فح�صب  اإلى زراعة الأرا�صي ذات 

عن  الآخرين  الرعاة  من  العديد  تخلى  حين  في 

اأنقا�س  تحت  من  وخرج  تماًما.  الما�صية  تربية 

قطاع  الت�صعينيات  بداية  في  وقع  الذي  الدمار 

زال  ما  اأنه  من  وبالرغم  حجًما  اأ�صغر  رعوي 

ا لل�صدمات هناك اإمكانية كبيرة للتح�صين  معر�صً

ن�صبيًا  ال�صغيرة  لال�صتثمارات  ويمكن  والنمو 

من  كبيرة  اأعداد  حياة  في  كبير  فرق  اإحداث 

النا�س.

عوي�س خان، جراح بيطري تابع للجنة الدولية في ال�صومال

البيطرية  الخدمات  انهيار  اأدى  ال�صومال: 

ال�صومال  اأنحاء  جميع  في  وقع  الذي 

اإلى  الت�صعينيات  اأوائل  في  و�صوماليالند 

اأعداًدا  ا�صتنزفت  والتي  كثيرة  قطعان  هالك 

معدلت  زيادة  ب�صبب  بالفعل  منها  كبيرة 

على  اأجبروا  الذين  الأ�صخا�س  ا�صتهالك 

النزاع  الفرار من المناطق المت�صررة ب�صبب 

تحاول  الدولية  اللجنة  فتئت  وما  الم�صلح. 

اأن ت�صاعد الرعاة من اأجل حماية ما تبقى من 

ودعم  العي�س  لك�صب  الرئي�صية  و�صائلها 

اأعقاب  في  القطاع  هذا  في  المحتمل  النمو 

النهيار الكارثي لهذا الركن المهم لالقت�صاد 

ال�صومالي في اأوائل الت�صعينيات. 
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االأكثر  هو  االأ�سماك  �سيد  قطاع  يعد  ربما 

يتعر�ش  ما  وغالًبا  النزاع  من  ت�سرًرا 

ح�سول  م�ستوى  انخف�ش  فقد  لالإهمال. 

الحيوية  البحرية  الموارد  على  ال�سيادين 

الما�سيين.  العقدين  كبيًرا خالل  ا  انخفا�سً

غير  ال�سيد  معدات  من  كبير  ق�سم  وبات 

قابل لالإ�سالح نتيجة ل�سنوات من االإهمال 

اإلى  ال�سومال  في  االأ�سواق  تفتقر  بينما 

القدرة على اإنتاج اأو ا�ستيراد هذه المواد. 

وتحاول اللجنة الدولية تح�سين الو�سع من 

خالل اإطالق م�ساريع تعزز االإنتاج المحلي 

لمعدات ال�سيد ف�ساًل عن اإمكانية الو�سول 

من  االأول  العن�سر  ويوفر  ال�سوق.  اإلى 

الم�سروع تدريب الن�ساء على غزل ال�سباك 

اللجنة  و�ستعمل  ال�سيد.  خيوط  واإعداد 

على  التدريب  مرحلة  انتهاء  بعد  الدولية 

التزاًما في تعاونيات تنتج  اأكثرهن  انخراط 

وتبيع وتوؤجر معدات ال�سيد، بينما يجري 

واإ�سالح  ت�سنيع  على  الرجال  تدريب 

المراكب  والقوارب.

على  المحلية  القدرات  بناء  وبخالف 

ا  اأي�سً الدولية  اللجنة  تدعم  االإنتاج، 

لتح�سين  االأ�سماك  ب�سيد  معنية  تعاونيات 

قدراتها على بيع ح�سيلة �سيدها من خالل 

مرافق  وتح�سين  ال�سمك  اأ�سواق  بناء 

�سال�سل التبريد التي تمكن من الو�سول اإلى 

االأ�سواق الم�سار اإليها.

–مقدي�صو–  ال�صيد  �صباك  �صناعة  كيفية  تتعلم  امراأة 

ال�صومال.
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االأ�سا�سية  العي�ش  ك�سب  و�سائل  لحماية  المحلية 

عالج  جرى  فقد  داهم.  خطر  وقوع  حالة  في 

تفيد  الما�سية  روؤو�ش  من  راأ�ش  مليون   2.4
ويجري   .2013 عام  خالل  �سخ�ش   150000
ال�سحية  الخدمات  مقدمي  قدرات  تعزيز 

في  اال�ستجابات  لهذه  تقديمهم  اأثناء  الحيوانية 

حاالت الطوارئ ومنهم وزارة ال�سحة الحيوانية 

والجمعيات المعنية بال�سحة الحيوانية والعاملون 

في مجال ال�سحة الحيوانية في القطاع الخا�ش 

العيادات  تاأهيل وتجهيز  اإعادة  وذلك من خالل 

البيطرية في المقاطعات وتجديد مخازن االأدوية 

ال�سحة  مجال  في  العاملين  وتدريب  البيطرية 

الحيوانية.

في  بيطرية  عيادة   12 الدولية  اللجنة  وتدعم 

من  �ستين  وتدرب  ال�سومال  اأنحاء  جميع 

الحيوان  �سحة  مجال  في  المحليين  العاملين 

خالل عام 2013. ثانًيا، تعيد تجديد المخزون. 

الذين فقدوا حيواناتهم ب�سبب  الرعاة  ويح�سل 

الكوارث الطبيعية اأو النزاع على ما�سية الإعادة 

تكوين قطعانهم.

عام  نهاية  بحلول  الدولية  اللجنة  توفر  و�سوف 

مجموعة  منها  لكل  اأ�سرة   3500 لـ   2013
المنتجة  الماعز  من  ع�سر  من  تتاألف  متماثلة 

قادمة  االأ�سلية  اأماكنها  اإلى  عودتها  عند  وذلك 

داخلًيا  للنازحين  مختلفة  مخيمات  من 

ال�سومال.  جنوب  اأنحاء  جميع  في  الموجودة 

والق�سد من ذلك هو تزويدهم بالو�سائل الالزمة 

اقت�ساديًا  الذاتي  االكتفاء  تحقيق  من  لتمكينهم 

االأ�سلية  اإلى مناطقهم  اأخرى  اأثناء عودتهم مرة 

وتقليل احتمالية نزوحهم من جديد. 

الدولية  اللجنة  توظف  ذلك،  اإلى  وباالإ�سافة 

نقاط  بناء  اأو  تاأهيل  اإعادة  اأجل  جهوًدا كبيرة من 

وتقدم  المياه  فيها  ت�سح  مناطق  في  جديدة  مياه 

ل�سمان  محاولة  في  العلفية  المحا�سيل  بذور 

الجفاف  اأ�سهر  اأثناء  للحيوانات  الغذاء  توافر 

وحاالت الجفاف.

ما هي التحديات التي تواجهها اللجنة الدولية في 

الت�صدي لم�صاكل الثروة الحيوانية ؟

تعد الم�ساألة االأمنية من بين اأكبر التحديات التي 

يتطلب  فعندما  الدولية.  اللجنة  فرق  تواجهها 

متخ�س�سة  بيطرية  خدمات  تقديم  عملية  تنظيم 

في اأجزاء وا�سعة من البالد توفير موظفين فنيين، 

يرف�ش هوؤالء الذهاب الأ�سباب اأمنية. ومع االأ�سف 

يقطن اأكثر ال�سكان الم�ست�سعفين هذه المناطق. 

هذه  على  التغلب  الدولية  اللجنة  وتحاول 

الجمعيات  مع  العمل  خالل  من  المعوقات 

قد  التي  االأخرى  الداعمة  والمنظمات  المحلية 

تكون لديها القدرة على العمل في هذه المناطق. 

اإلى  االفتقار  االأخرى  الرئي�سية  القيود  بين  ومن 

لذا  المعتمدين،  البيطرية  العقاقير  موردي  توافر 

ت�ستري اللجنة الدولية جميع االأدوية البيطرية من 

الخارج.

اأحد العاملين المحليين في مجال �صحة الحيوان يلوح بيده اأثناء قيام طبيب بيطري بمداواة عنزة 

ِدن َعرالى الواقعة  بعقار لإزالة الديدان خالل اإحدى حمالت اللجنة الدولية لعالج الحيوانات في �صِ

على بعد نحو 40 كم غرب غاروي،  بونتالند، ال�صومال. قدمت اللجنة الدولية الإمدادات الطبية 

من  العديد  الميدان ودربت  اإلى  بيطرية  فرق  اإيفاد  تكاليف  لتغطية  الالزم  المالي  الدعم  ف�صاًل عن 

ال�صيادلة في المنطقة.

لعالج  الدولية  اللجنة  حمالت  اإحدى  اأثناء  الإبل  بمداواة  يقومون  ورعاة  �صومالي  بيطري  طبيب 

ال�صومال.   بونتالند،  غاروي،   غرب  كم   40 نحو  بعد  على  الواقعة  َعرالى  ِدن  �صِ في  الحيوانات 

جرى عالج مليون من روؤو�س الما�صية اأثناء الحملة التي ا�صتغرقت �صهًرا.

المهمة

مهمة  توؤدي  وم�ستقلة،  متحيزة ومحايدة  غير  منظمة  االأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة 

الم�سلحة وغيرها من  النزاعات  اأرواح وكرامة �سحايا  تتمثل في حماية  اإن�سانية بحتة 

حاالت العنف وتقديم الم�ساعدة لهم.  

ا اللجنة الدولية كل الجهود الممكنة لتفادي المعاناة بن�سر اأحكام القانون  وتبذل اأي�سً

االإن�ساني والمبادئ االإن�سانية العالمية وتعزيزها.  اأن�سئت اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر 

االأحمر  لل�سليب  الدولية  والحركة  جنيف  اتفاقيات  عنها  ت  تمخ�سّ وقد   1863 عام 

والهالل االأحمر. وهي توجه وتن�سق االأن�سطة الدولية التي تنفذها الحركة في حاالت 

النزاعات الم�سلحة وغيرها من حاالت العنف.


