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مع الحسابات



نحن نعمل مع، ومن أجل، منظمات وأفراد من 
المجتمع المدني، يعملون على حماية المدنيين من 

النزاعات المسلحة.
نحن محفٌز وداٍع للتحرك الجماعي، يتيح عمله في 
خلفية المشهد سرعة تحرك التحالفات وفاعليتها. 

ا ال نسعى للظهور  وبوصفنا هيئة تنسيقية، فإنَّ
جماهيريًا أو لألضواء اإلعالمية: صوت التحالف هو 

المهم لدينا.
نحن منظمة دولية أجندتها الوحيدة هي حماية 

المدنيين. نحن منفتحون فيما يتعلق بأهدافنا، ونرحب 
بالتدقيق في نشاطنا من كل من يريد أن يعرف من 

نحن وماذا نفعل.



تقرير مجلس اإلدارةالشركاء الرئيسيون
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Aegis Trust

منتدى أفريقيا للسالم 

المركز األفريقي لدراسات العدل 
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 منتدى أفريقيا للبحوث
 ARRF – والموارد

Agency for Cooperation on 
Research in Development 

(ACORD)

منظمة العفو الدولية 

البرنامج العربي لنشطاء حقوق 
 APHRA – اإلنسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق 
ANHRI – اإلنسان

BICC – مركز بون الدولي للتحويل

مركز القاهرة لدراسات حقوق 
CIHRS – اإلنسان

منظمة كير الدولية في فرنسا 

منظمة كير الدولية في المملكة 
المتحدة 

الوكالة الكاثوليكية للتنمية 
CAFOD – الخارجية

Center for Civilians in 
Conflict

Christian Aid

Concordis International

Cordaid

Diakonia

Finn Church Aid

المركز العالمي لمسؤولية الحماية 
GCR2P –

HRW – هيومن رايتس ووتش

Humanitarian Aid Relief 
Trust (HART) 

ICCO (Interchurch 
Organisation for 

Development Cooperation)

 ISS – معهد الدراسات األمنية

International Alert

المركز الدولي للسياسات والنزاع 
 ICPC –

مجموعة األزمات الدولية

الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان 
FIDH –

International Medical Corps 
UK

المبادرة الدولية لحقوق الالجئين 
 IRRI –

لجنة اإلنقاذ الدولية 

اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم 

Media in Cooperation and 
Transition (MICT)

medica mondiale

medico international

Mensen met een missie

Mercy Corps
مبادرة النساء الفائزات بجائزة نوبل 

المجلس النرويجي لالجئين – 
NRC

منظمة النوبة لإلغاثة وإعادة 
NRRDO – التأهيل والتنمية

أوكسفام الدولية 

PAX 

حركة السالم الدائم 

Refugees International

Saferworld

هيئة إنقاذ الطفولة – المملكة 
المتحدة 

هيئة إنقاذ الطفولة – الواليات 
المتحدة 

Stichting Vluchteling 
(Netherlands Refugee 

Foundation)

Support to Life

Tearfund

The Elders

Trócaire

Waging Peace

War Child

World Vision International

مؤسسات/أفراد
Adessium Foundation* 

Bertha Foundation 

Corporate Europe Observatory 

Ford Foundation* 

Greenbaum Foundation

Humanity United* 

Joseph Rowntree Charitable Trust 

MacArthur Foundation* 

Nduna Foundation* 

New Venture Fund 

الجهات المانحة والشركاء الخيريين
Crisis Action منظمــة مســتقلة غيــر هادفــة للربــح، إذ أن غالبيــة تمويلهــا يأتــي مــن خــالل التبرعــات. نتلقــى دعًمــا مالًيــا مــن مجموعــة 

واســعة مــن المؤسســات والحكومــات واألفــراد، وتوفــر كثيــر منهــا تموياًل غير مقيــد لعدة ســنوات. باإلضافة إلــى ذلك، كل من الشــركاء 
الرئيســيين لـــ Crisis Action يقومــون بتقديــم مســاهمة ماليــة ســنوية، باســتثناء الشــركاء مــن دول الجنــوب العالمــي.

ولضمــان الســالمة الماليــة للمنظمــة والحفــاظ علــى وحدتها واســتقاللها، نقوم بتوســيع وتنويــع قاعدة الجهــات المانحة لدينا باســتمرار. 
ــة  ــود أن نشــكر الجهــات المانحــة التالي ــر صارمــة متعلقــة بالمســاءلة والشــفافية فــي عالقــات تمويلهــا. ن وتطبــق Crisis Action معايي

علــى دعمهــم الســخي:

Oak Foundation* 

Open Society Foundations* 

Pears Foundation* 

Pershing Square Foundation

Rockefeller Brothers Fund* 

Sigrid Rausing Trust* 

Skoll Foundation* 

Stanley and Marion Bergman 
Family Charitable Fund

Tatiana Maxwell

حكومات
Department of Foreign Affairs and 

International Trade of Ireland 

Ministry of Foreign Affairs 
of Norway* 

Federal Department of Foreign 
Affairs of Switzerland

* Crisis Action ممتنة بشكل خاص لهذه الجهات 
المانحة على توفيرها للدعم غير المقيد لعدة سنوات.

راجع صفحة رقم ٣٨ لالئحة Crisis Action الكاملة

يتكون فريق Crisis Action اآلن من ٣1 موظًفا 
يعملون بشكل دائم، في ثماني مكاتب موزعة حول 

العالم. وليس هناك ما يثير اإلعجاب أكثر من أن فريًقا 
بهذا الحجم، يعمل بميزانية تقل عن 2.5 مليون جنيه 

استرليني، يستطيع أن يحقق كل تلك اإلنجازات، لهذا 
العدد الكبير من المدنيين المستضعفين، في عدد كبير من النزاعات.

علــى أن تلــك الفاعليــة وهــذه الكفــاءة، مردهــا نوعيــة العامليــن، 
إضافــة إلــى قــوة نمــوذج Crisis Action الــذي يجمــع بيــن أفضــل 
المنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي حــول 
العالــم، حيــث تســاعد Crisis Action علــى دفــع مواهــب ومــوارد 
عشــرات المنظمــات – بــل المئــات فــي بعــض األحيــان – لبنــاء 
حمــالت جيــدة التخطيــط ووثيقــة التنســيق، تحــدث تأثيــًرا علــى 
أعلــى مســتويات صناعــة القــرار، أكبــر بكثيــر ممــا تســتطيع فعلــه 

أي جهــة تعمــل بمفردهــا.

يعكــس تقريرنــا هذا النشــاط المنســق لعدد هائل مــن المنظمات 
 Crisis Action علــى امتــداد القــارات الخمــس. إذ مــن بيــن شــركاء
الحيويــة  وكاالت إنســانية مســؤولة عــن توفيــر المســاعدات 
للمدنييــن متــى، وحيثمــا، اشــتدت حاجتهم إلى تلك المســاعدات، 
ومنظمــات حقــوق إنســان تكشــف عــن الجرائــم التــي ترتكــب فــي 
حــق المدنييــن، وتفضــح مقترفيهــا، وال تــكل من تغليــب الحقيقة 
علــى القــوة، ومجموعات متخصصة في السياســات والتحليالت، 
ــط  ــي تحي ــى الحســابات السياســية المعقــدة الت تلقــي الضــوء عل
بالنزاعــات، وتســاعد علــى تحديــد السياســات الالزمــة لحمايــة 
المدنييــن، هــذا باإلضافــة إلــى مــن ال غنــى عنهــم، هــؤالء الرجــال 
والنســاء الذيــن يمثلــون تلــك المجتمعــات التــي مزقتهــا النزاعات، 
ــم ألزمــات شــعوبهم.  ــى ضمــان اســتجابة العال ــن عل والمصممي
ولذلــك، باســم مجلس األمنــاء وفريق عمــل Crisis Action، أحيي 

الجهــد المهــم الــذي بذلــه كل شــركائنا – شــكًرا لكــم.

تلتــزم Crisis Action بتوجيــه مواردهــا إلــى األماكن التي نســتطيع 
دعــم اآلخريــن فيهــا، لخلــق أكبــر فــارق ممكــن لصالــح لمدنييــن. 
وبعــد التشــاور مــع شــركائنا، انتهينــا مــن دراســتنا للقوى الناشــئة، 
وقمنــا بتعييــن ممثل لنــا في جنــوب أفريقيا، بهدف بناء شــراكات 
قويــة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي هنــاك، ودعــم جهــود تلــك 
المنظمات لالنخراط مع الحكومة حول قضايا السياسة الخارجية. 
وســوف يجــري ذلــك فــي تنســيق وثيــق مــع جهــود االنخــراط فــي 

العمــل مــع االتحــاد األفريقي.

ــن.  ــا فــي برلي ــرار الصعــب بإغــالق مكتبن ــا، الق ــا، أيًض ــد اتخذن وق
وذلــك ألننــا، فــي إطــار عمليــة التخطيــط االســتراتيجي، ســألنا 

أنفســنا ســؤاًل صعًبــا، أال وهــو: أيــن كنــا ســنضع فريقنــا فــي حــال 
كنــا نبــدأ نشــاطنا اليــوم؟ وهنــا أدركنــا أن ثقلنــا كبيــر فــي أوروبــا، 
فقررنــا أن وجودنــا الدائــم فــي ألمانيــا لــم يعــد لــه مــا يبــرره. ونحــن 
ســعداء بــأن مديــر مكتبنــا فــي برليــن ســيصبح مديرنــا الجديــد 
فــي بروكســل، ليســتمر فــي رعايــة عالقتنــا الوثيقــة مــع الشــركاء 

ــا. والمســؤولين فــي ألماني

ما زالت صحة Crisis Action المالية جيدة. فالمعلومات المالية، 
 Crisis ــة ــر، تكشــف عــن أن ميزاني ــة هــذا التقري ــواردة فــي نهاي ال
Action لعــام 201٣ / 2014 قــد نمــت بنســبة 1٨% مقارنــة بالعــام 

الســابق. كذلــك كان إنفاقنــا فــي حــدود الميزانيــة، حيــث بلــغ 2.25 
مليــون جنيــه اســترليني، فضــاًل عــن أننــا حققنــا فائًضــا نقدًيــا. أمــا 
االحتياطــي النقــدي لـــ Crisis Action فهــو مطمئــن للغايــة، حيــث 

يبلــغ مليــون جينــه اســترليني )تقريًبــا(.

هــذا الوضــع المالي القوي، ندين بالفضل فيه إلى االلتزام طويل 
األمــد للعديــد من شــركائنا الخيرييــن، الذين نشــعر نحوهم بعظيم 
االمتنــان لمــا يبــدوه مــن مســتويات عاليــة مــن اإلخــالص والدعم. 
علــى أننــا نبــذل أيًضــا جهــوًدا لتنويــع قاعدتنــا التمويليــة، التــي 
تمثلــت حصرًيــا، حتــى هــذا العــام، فــي الصناديــق والمؤسســات. 
وقــد نجحنا خالل الـ 12 شــهًرا الماضية فــي تأمين دعم الحكومات 
النرويجيــة، والسويســرية، واأليرلنديــة، والتــي نتطلــع إلــى تعميــق 

عالقاتنــا معهــا فــي قــادم األيام.

ــم برئاســة  ــر عــن فخــري العظي ــة، ال يســعني إال التعبي وفــي النهاي
مجلــس إدارة Crisis Action في عامها العاشــر، وأنتهز هذه الفرصة 

ألتقــدم بالتهنئــة إلــى كل مــن عملــوا معنــا علــى كل مــا أنجــزوه.

جان إيجالند
Crisis Action ،رئيس مجلس اإلدارة



 Crisis Action يمر هذا العام ِعقد كامل على تأسيس
على يد جاي هيوجز، الذي لقي حتفه في حادث تسلق 

مأساوي. تمثلت رؤية جاي في إنشاء منظمة تستطيع، 
بعملها في خلفية المشهد، أن تلعب دور الوسيط 

المحايد بين منظمات غير حكومية شديدة التباين في 
رساالتها وثقافاتها، فتجمع بينهم إلقناع أقوى الشخصيات في العالم 

بالتحرك لصالح أضعف الفئات في العالم.

تقرير المدير التنفيذي

طيلــة الســنوات العشــر الماضيــة، وعلــى الرغــم مــن التطــور 
الدراماتيكي لـ Crisis Action، ظلت رؤية جاي الملهمة، المتمثلة 
فــي التحالفــات “االختيارية” فــي قلب كل ما نقوم به من نشــاط. 

لقد أســعدني الحــظ بالعمل فــي Crisis Action منذ 2006، وتولي 
قيــادة المنظمــة منــذ 2009. وقــد شــهدت، خــالل تلــك الفتــرة، 
تنامًيا دراماتيكًيا في شــبكة المنظمــات التي عملنا معها، صاحبه 
اتســاع مماثــل فــي النطــاق الجغرافي والتأثيــر الذي يحدثــه التحرك 
الجماعي الذي نتولى تنســيقه. لقد كان عملي مع هؤالء الشــركاء 

الرائعيــن مبعــث ســعادة غامرة لــي وشــعور بالتميز.

وقــد كان هــذا العــام تنبيًها مؤلًما بسياســات الشــر المتجذرة التي 
تحيــط بالنزاعــات، وبحاجتنــا، أكثر مــن أي وقت مضــى، للتحالفات 
الفعالة والقادرة على تحويل اتجاه سياسات القوة لصالح األبرياء 
من الرجال، والنســاء، واألطفال، الذين مزق حياتهم العنف وعدم 
االســتقرار. وقد أفضــت هذه المقاربة، خالل العــام الماضي، إلى 

بعض اإلنجازات المهمة. 

ــدء  ــذ ب ــة من ــة عالمي ــق بســوريا، ســاعدت أضخــم حمل ــا يتعل فيم
األزمــة، علــى تأميــن صــدور أول قرار لمجلــس األمن يعالــج النزاع، 
ثــم تــاله أول التطــورات نحــو ضمــان حصــول المالييــن علــى مــا 

يحتاجــون مــن مســاعدات إنســانية حيويــة.

وبالنســبة للســودان، أحدثــت األصــوات المحليــة تقدًمــا ملحوًظــا 
فــي اتجــاه الضغــط من أجل عملية سياســية شــاملة، تضــم جميع 

األطــراف، لمعالجــة أزمــة الحوكمــة التــي تؤجــج العنف.

وفيمــا يخــص جنوب الســودان، اســتطاع أعضاء المجتمــع المدني 
هنــاك العمــل مًعــا لدفــع صنــاع السياســات األفارقــة فــي اتجــاه 
عمليــة سياســية تشــمل الجميــع، وانشــاء آليــة مســاءلة لمعالجــة 

االنتهــاكات المروعــة التــي تــم اقترافهــا.

ــا الوســطى، لقــد اســتطاعت  ــة أفريقي أمــا فيمــا يتعلــق بجمهوري
جهــود المناصــرة المنســقة، لقيــادات مــن منظمــات غيــر حكومية 
وقيــادات دينيــة أن تقنــع األمم المتحدة بإرســال قوة حفظ ســالم 

لمنــع التطهيــر العرقــي هنــاك.

ــة، اســتطاع  وبالنســبة إلســرائيل واألراضــي الفلســطينية المحتل
التحــرك الجماعــي لمنظمــات غيــر حكوميــة أن يدفــع االتحــاد 
األوروبــي، للمــرة األولــى، إلــى منــع إيصــال مســاعداته إلــى 
المســتوطنات اإلســرائيلية، ليدعــم بذلــك حــل الدولتيــن القابلتين 

ــب. ــى جن ــا إل ــش جنًب للعي

 Crisis كل ذلــك يظهــر مــدى عمــق واتســاع التأثيــر الــذي تســتطيع
Action أن تقدمــه اآلن لشــركائها.

علــى أن أكثــر ســمات المنظمــة مبعثــا لفخــري، هــو تركيزهــا 
المســتمر علــى التعلــم والتحســين. وقــد كشــفت لنــا التقييمــات 
األخيــرة عــن بعــض الــرؤى العميقــة المهمــة. ومــن ذلــك، أننــا 
أصبحنــا اآلن علــى ثقــة مــن أننــا كنــا علــى صــواب عندمــا وضعنــا 
حــًدا لنمونــا، ألن حجمنــا الصغيــر نســبًيا هــو الــذي منحنــا الفطنة، 
والكفــاءة والفاعليــة؛ وأن علينــا أن نكثــف جهودنــا مــع ممثلــي 
المجتمعــات المضــارة مباشــرًة مــن النزاعــات، لضمــان لعبهــا دوًرا 
محورًيــا فــي جهــود تحالفاتنــا؛ وأن علينــا أن نســتثمر أكثــر في فهم 
االختــالف الــذي يحدثــه تغييــر السياســات الذي نســتحثه، بالنســبة 

ــى األرض. للمجتمعــات عل

وكثيــًرا ما ُســئلت، طــوال فترة عملي فــي Crisis Action، عن ســر 
فاعليــة التنســيق. هنــاك عوامل عديدة، بطبيعــة الحال، ولكن من 
ــا. إن فلســفتنا هــي أن “نســتمع ونقــود”، وهــو  ــا – فريقن أهمه
مــا يتطلــب مــن فريقنــا تواضًعــا يلجئهــم إلــى خبــرات اآلخريــن، 
مــع امتالكهــم لقــدر كبيــر مــن الثقــة والطمــوح، يتيــح لهــم اقتــراح 
وتنفيــذ ذلــك النــوع مــن حمــالت التحالــف، التــي عرفنــا بالتجربــة 

أنهــا ســتخلق أكبــر فــارق للمدنييــن.

الحمالت 

جيما مورتنسن
Crisis Action ،المدير التنفيذي

On the LRA, the 
countries to 
highlight on 
the map are: 
Uganda, DRC, 
CAR and South 
Sudan.

On the LRA, the 
countries to 
highlight on 
the map are: 
Uganda, DRC, 
CAR and South 
Sudan.

أشــعر، و Crisis Action تتــم عامهــا العاشــر، بفخر كبيــر بما أنجزنا، 
ولكنــي أشــفق أيًضا من حجــم التحديات التي ما زالــت تواجهنا. ال 
يســع المــرء، فــي عيــد الميــالد، أن يفاخــر بنفســه، ولكنهــا فرصــة، 
بــكل تأكيــد، ألتوجــه بعظيــم الشــكر إلــى كل مــن لعــب دوًرا فــي 

تاريــخ Crisis Action القصيــر حتى اآلن.

وإلــى فريــق Crisis Action )الســابق والحالــي(، وإلــى شــركائنا 
الرائعيــن حــول العالــم، وكل المانحيــن الذيــن كانــوا دائًمــا علــى 
اســتعداد لالســتثمار فــي منظمتنــا التــي تعمــل فــي خلفيــة 
المشــهد، وإلــى مجلــس اإلدارة الرائــع، والحلفــاء الكثــر الذيــن 

سوريا
راجع صفحة 10

السودان
راجع صفحة 1٨

جنوب السودان
راجع صفحة 24

 جمهورية
أفريقيا الوسطى

راجع صفحة 27

إسرائيل واألراضي 
الفلسطينية المحتلة

راجع صفحة ٣2

ســاهموا فــي الوصــول بالحمــالت التــي نســقناها إلــى مســتويات 
مختلفة، أشكركم جميًعا على عملكم معنا، وأشكركم لمساعدتنا 
علــى االســتمرار فــي خدمــة أولئــك الذيــن مزقــت الحــرب حياتهــم.
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Crisis Action لمنحــي فرصــة التواصــل مــع العامليــن  "شــكرًا 

بالمجــال الطبــي مــن مختلــف أنحــاء العالــم، مــن أجــل الدعــوة 
إلــى الســماح لألطبــاء بعــاج المرضــى فــي ســوريا. لقــد أكــد نشــر 
الرســالة فــي صحيفــة China Daily، أن الحكومــة الصينيــة كانــت 
قــد تلقــت رســالتنا بالفعــل. تلعــب Crisis Action دوًرا حيوًيــا فــي 
توســيع الروابــط بيــن المجتمــع المدنــي، وتمكيننــا مــن التعبيــر عــن 
االهتمامــات والمخــاوف بطــرق فعالــة إلــى صانعــي السياســات."

د. ياولونغ تشن، أحد الموقعين، الصين.

سوريا

▲ سكان مخيم اليرموك في سوريا، وقد تجمعوا انتظاًرا لتوزيع الطعام من األمم 
المتحدة، في يناير 2014: عدسة أونروا.

▲ تغريدات من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ومفوضة االتحاد األوروبي 
كريستالينا جورجييفا، وأطباء العالم، ووزير الخارجية البريطاني السابق ويليام هيج، 

دعًما لحملة #أطباء_من_أجل_سوريا.

 مع احتدام القتال الوحشي في سوريا للعام الثالث، قامت
Crisis Action بجمع تحالف عالمي للمطالبة بتحرك دولي. وطالبت 

الحملة، التي حظيت بدعم عالمي غير مسبوق، باتخاذ خطوات 
لتخفيف معاناة المدنيين وتأمين انخراط رفيع المستوى ومستدام، 

سعًيا للتوصل إلى حل سياسي.

ــر مــن  ــذي اســتمر ألكث ــزاع الدامــي فــي ســوريا، وال ــق الن لقــد خل
ثالثــة أعــوام، أضخــم أزمــة إنســانية يشــهدها العالــم اليــوم، وأكبــر 
كارثــة مدنيــة مــن صنــع اإلنســان، منــذ أحــداث اإلبــادة الجماعيــة 

فــي روانــدا عــام 1994.

أعداد القتلى تقدر بنحو 190,000، وأكثر من نصف ســكان ســوريا، 
والبالــغ تعدادهــم 20 مليــون نســمة، قــد أجبــروا علــى الفــرار مــن 
منازلهــم، بينمــا يعيــش 2.٨ مليــون منهــم اآلن الجئيــن فــي دول 
الجــوار. مــدارس ومستشــفيات دمــرت، ومالييــن حرمــوا مــن 
المســاعدات بســبب حالــة انعــدام األمــن المســتمرة، وانتشــار 

ــكات الحصــار. اســتخدام تكتي

ومــع اســتمرار النــزاع، زادت الحكومــة الســورية، تدريجيــا، مــن حدة 
هجماتهــا، بدعــم مــن روســيا، وحــزب اللــه، وإيــران. وفــي الوقــت 
نفســه انقســمت جماعــات المعارضــة، وتحولــت والءاتهــا، وأعيــد 
تشكيلها كرد فعل على زيادة تدفق المقاتلين األجانب واألسلحة. 
والنتيجة هي حالة انســداد شــبه كاملة على المســتوى العسكري، 
وصــورة سياســية معقــدة ال يســيطر فيهــا أي طــرف بمفــرده على 
ــة نفســها مشــلولة فــي ظــل  دفــة األمــور، لتجــد القــوى العالمي

غيــاب طريــق دبلوماســي واضــح للخــروج مــن النــزاع.

بناء تحالف قوي
 Crisis Action فــي ظــل غيــاب أي حــل للنــزاع عــن األفــق، قامــت
وشــركاؤها بزيــادة جهودهــم، وذلــك بتصميــم حملــة ضخمــة 
للمطالبــة بزيــادة نفــاذ المســاعدات اإلنســانية، والمطالبــة بإنهــاء 
أســوأ الفظائع التي ترتكب في الحرب، وضمان حدوث تقدم نحو 
الحــل السياســي. وخططــت الحملة ألربعــة اتجاهات من النشــاط:

• حملــة مشــتركة لمنظمات غير حكومية: ضمــت منظمات رائدة 
لخلــق زخــم مــن االهتمــام الجماهيــري والضغــط السياســي، ممــا 

يزيــد مــن فــرص التحرك السياســي.

• تنسيق مناصرة رفيعة المستوى: استخدام المناصرة المتزامنة 
لشــركاء يعملــون فــي المجاليــن اإلنســاني والحقوقــي، وتضخيــم 
ــى  ــف عل ــر رســائل التحال ــارزة، لضمــان تأثي أصــوات شــخصيات ب

الساســة والدبلوماســيين قبيــل لحظــات اتخــاذ القــرار الرئيســية.

• أبطــال ســوريا: وضــع أصــوات المجتمــع المدنــي الســوري فــي 
قلــب النقــاش حــول ســوريا.

• بنــاء حركــة: الدخــول في شــراكة مــع Purpose، لخبرتها في تعبئة 
التحــرك الجماعــي، وذلــك مــن أجــل إلهــام المواطنيــن فــي البلــدان 

المحوريــة باالنضمــام إلــى حركة الحملــة الجماهيريــة العالمية.

التحذير من كارثة طبية
فــي خضم النقــاش المحتدم حول األســلحة الكيماويــة والضربات 
العســكرية، أوشكت التبعات اإلنسانية المرعبة للحرب أن يطويها 
النســيان. وهــو مــا دفــع Crisis Action إلــى بنــاء تحالــف ضــم 50 
طبيًبــا بــارًزا مــن 25 دولــة، للفــت االنتبــاه إلــى الوضع الطبــي الذي 

ال يــزداد إال ســوًءا، بمــا فــي ذلك الهجمــات على المستشــفيات.

وفي رســالتهم التي نشــرت فــي دورية The Lancet، في ســبتمبر 
ــى  ــم إل ــة، ودعــوا زعمــاء العال ــة طبي ــاء مــن كارث 201٣، حــذر األطب
وضــع حــد للقيــود الموضوعــة التــي غــاب عنهــا الضميــر، والتــي 
ــة  ــة وخدمــات الرعاي ــع وصــول المســاعدات اإلنســانية الحيوي تمن
الطبيــة للســكان الذيــن يعانون داخل ســوريا. حظيت تلك الرســالة 

بتغطيــة إعالميــة عالميــة فــي أكثــر مــن 25 دولــة.

 British Medical وترافــق مــع الرســالة مقــاالت افتتاحيــة فــي
 Syria Deeply Journal، وجريــدة الشــرق األوســط، وموقــع 

األمريكي المختص بأخبار سوريا، وصحيفة Zeit Online األلمانية، 
 )#Doctors4Syria( كمــا دفعــت حملــة #أطباء_من_أجل_ســوريا
علــى تويتــر صنــاع القــرار الرئيســيين إلــى االســتجابة لنــداء األطبــاء 

ــة العامــة لألمــم المتحــدة. قبيــل اجتمــاع الجمعي

وجــاء رد الفعــل ممثــاًل فــي مســاندة وزيــر الخارجيــة ورئيــس الــوزراء 
البريطانييــن، علًنــا، للحملــة، ووعودهمــا بإثــارة قضيــة نفــاذ 
ــام االمــم  ــن اســتعان ســكرتير ع المســاعدات اإلنســانية، فــي حي
ــه  ــاء فــي كلمت ــان كــي مــون، بجــزء مــن رســالة األطب المتحــدة، ب

االفتتاحيــة أمــام الجمعيــة العامــة.

تعمــل Crisis Action، منــذ 2011، علــى تنســيق الجهود العالمية لوضــع حد إلراقة 
ــة واســعة مــن المجتمــع المدنــي  الدمــاء فــي ســوريا. لقــد قامــت بتنســيق مطالب
تركــز علــى ضــرورة دخــول المســاعدات اإلنســانية إلــى ســوريا مــن البلــدان األخــرى، 
لمســاعدة المالييــن مــن الجائعيــن والمدنييــن الجرحــى والمصابيــن. لقــد تطــورت 
ــر مــن مــوارد  ــك اســتوعبت عــن حــق الكثي ــة، ولذل ــة العالمي ــى حــد الكارث ســوريا إل
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 .Crisis Action أعجبت كثيًرا بالنهج االستراتيجي والمهني لدى"
ــا انتشــارا عالمــي هائــل. شــكًرا لهــم، فماييــن  ــوا لصورن لقــد ضمن
الناس قد ســمعوا اآلن رســالة هدى والاجئين الشــجعان األخرين 
الذيــن التقيــت بهــم: ألنه على الرغــم من اختافاتنا، نتشــارك نحن 

البشــر فــي المخــاوف واآلمــال والمحبة."
.Dear World روبرت فوغارتي، مشروع

وآتــت كل تلــك الجهود ثمارها: فــي 2 أكتوبر، وافق مجلس األمن 
ــه  ــب في ــا، طال ــا ملحوًظ ــل اختراًق ــان رئاســي، يمث ــى إصــدار بي عل
بإزالــة المعوقات التي تحول دون وصول المســاعدات اإلنســانية، 

وإبــداء كل األطــراف احتراًمــا أكبــر اللتزاماتهــم بحمايــة المدنيين. 

التقاط رسائل قوية
للحفــاظ علــى التركيــز نحــو التكلفــة البشــرية للنــزاع الســوري، وبناء 
ــت  ــان الرئاســي لألمــم المتحــدة، عمل ــذ البي ضغــط يضمــن تنفي
Crisis Action وشــريكتها CARE، مــع مصوريــن مشــهورين، هما 

روبــرت فوجارتــي، وبيــن ريس، إلنتاج سلســلة من الصــور المعبرة 
لالجئيــن الســوريين، تحمــل كل منهــا رســالة إلــى العالــم مكتوبــة 

علــى أجســادهم.

حظيــت تلــك الصــور، بمــا التقطتــه مــن أصــوات قوية قــادرة على 
إلهــام النــاس حــول العالم للدفع فــي اتجاه تحرك من أجل ســوريا، 
بتغطيــة إخبارية كبــرى في الصحف والمجــالت، ومحطات التلفزة 
ــون إنســان  ــر مــن 14 ملي ــى أكث واإلذاعــة، فضــاًل عــن وصولهــا إل
عبــر الوســائط االجتماعيــة. تلك الصور شــوهدت أكثر مــن 55,000 
مــرة علــى موقــع Buzzfeed وحــده، وحصلــت علــى المركــز األول 

فــي تصويــت أجرتــه مجلــة Stern األلمانيــة ألفضــل صــور العام.

الدفع من أجل إحداث تقدم في نفاذ المساعدات اإلنسانية
علــى أن اآلمــال المنعقــدة علــى موافقــة مجلــس األمن علــى دخول 
ــن  ــى تمكي ــؤدي إل ــت فــي أن ي ــي أمل المســاعدات اإلنســانية، والت
المســاعدات الحيوية من الوصول إلى ماليين المدنيين، ســرعان ما 
ذهبت أدراج الرياح مع تصاعد األزمة اإلنســانية في ســوريا. وهو ما 

▲ وجوه “Dear World“ لالجئين سوريين وقد ُكتبت على أجسادهم رسالتا “أريد حياتي 
أن تعود“ و“أنقذوا أطفال سوريا“. عدسة روبرت فوجارتي.

▲ جمعت Crisis Action رؤساء تنفيذيين لمنظمات غير حكومية في مؤتمر صحفي 
مشترك حول سوريا، وذلك في المنتدى االقتصادي العالمي الذي عقد في دافوس 

بسويسرا، في يناير 2014.

حدا بـ Crisis Action، في ديسمبر 201٣، أن تعمل مع الشركاء لدفع 
مجلــس األمــن لتنفيــذ مــا وافق عليــه، بإزالــة المعوقات المســتمرة 

أمــام وصول المســاعدات إلى الســوريين. وشــمل ذلك:

• تنظيــم عروض خاصة، في الواليات المتحدة، للفيلم الوثائقي 
القــوي Saving Syria´s Children )إنقــاذ أطفال ســوريا( الذي 
أنتجتــه شــبكة بــي بــي ســي، وذلــك باالشــتراك مــع د. روال حــالم، 
الطبيبة البريطانية - الســورية. وفي نيويورك، اســتضاف الســفير 
ــار الســفراء والمســؤولين فــي األمــم  النرويجــي عرًضــا شــهده كب
المتحــدة؛ بينمــا اســتضاف المجلــس األطلســي، باالشــتراك مــع 
ــة بمجلــس النــواب  ــة الشــؤون الخارجي ــة، ولجن الســفارة البريطاني
األمريكــي، فــي واشــنطن العاصمــة، عرًضــا لمســؤولي الحكومــة 
األمريكية، ســبقه مالحظات افتتاحية ألقاها المستشــار األمريكي 

الخــاص حــول ســوريا، فريــد هــوف.

• العمــل مــع “أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان” لتمكيــن د. حالم 
مــن االلتقــاء بأعضــاء رئيســيين فــي مجلــس األمــن فــي نيويورك، 

وممثلــي الحكومــة األمريكيــة فــي واشــنطن العاصمة.

• الدخــول فــي شــراكة مــع مؤسســة Open Society لترتيــب 
إحاطــة للمنتــج الســينمائي الســوري عــروة نيربيــة أمــام الــدول 
األعضــاء باألمــم المتحــدة حــول األزمــة اإلنســانية المتصاعــدة 
ــة إلحــراز تقــدم فــي مســألة دخــول  فــي حمــص، والحاجــة العاجل

المســاعدات اإلنســانية.

• العمــل مــع صحفييــن محورييــن لتســليط الضــوء علــى الوضــع 
الملــح ألزمــة المســاعدات علــى األرض، بمــا فــي ذلــك تيســير 
ــاول بالتفصيــل، التحــدي  ــارز فــي نيويــورك تايمــز تن نشــر مقــال ب
الــذي تواجهــه منســقة األمــم المتحــدة إلغاثــة الطــوارئ، الســيدة 

فاليــري آمــوس.

وهــو مــا دفــع لجنــة الشــؤون الخارجيــة بمجلــس النــواب األمريكي 
إلــى كتابــة رســالة مــن الحزبيــن موجهــة إلــى وزيــر الخارجيــة، جــون 
كيــري، يحثانــه فيهــا علــى اســتخدام كل مــا للواليــات المتحــدة من 
ــدول  ــى دعــم مــن روســيا وال نفــوذ، بشــكل فــوري، للحصــول عل
األخــرى لدخــول وكاالت المســاعدات إلــى ســوريا. وأعقبــت تلــك 
ــس الشــيوخ. وقــال  الرســالة، رســالة مشــابهة مــن أعضــاء بمجل
موظفــون يعملــون مــع أعضــاء رئيســيين فــي الكونجــرس إن تلــك 
الجهــود إن لــم تــؤت ثمارهــا، فإنهــم قــد يضغطــون حتــى يصــدر 

مجلــس األمــن قــراًرا حــول نفــاذ المســاعدات اإلنســانية.

اإلبقاء على سوريا ضمن أجندة دافوس
بحلــول ينايــر 2014 لــم يكــن البيــان الرئاســي الــذي أصدرتــه األمــم 
المتحــدة فــي ســبتمبر قد تم تنفيذه بعد، ليســتمر ضعف حصول 
المدنييــن فــي ســوريا علــى المســاعدات االنســانية، وحرمانهــم 
مــن الحمايــة مــن الهجمــات المروعــة المســتمرة. وهــو مــا دفــع 
Crisis Action وشــركاؤها إلــى اســتغالل فرصــة انعقــاد المنتــدى 

االقتصــادي العالمي فــي دافوس للقيام بضغط رفيع المســتوى 
مــن أجــل إحــداث اختراق في مســالة إيصــال اإلمدادات اإلنســانية.

ســاعدت Crisis Action علــى الدعــوة إلــى سلســلة أحــداث رفيعــة 
المســتوى، شــملت:

• سلســلة لقــاءات خاصــة للمناصــرة على المســتوى الــوزاري بين 
رؤســاء منظمــات غيــر حكوميــة تعمــل في ســوريا ومســؤولين من 

األمــم المتحــدة، واالتحــاد األوروبي، والشــرق األوســط.

ــات جنيــف ٢  ــدة مســتديرة فــي اليــوم األول لمباحث • إفطــار مائ
للسالم، نجحت في تثبيت سوريا كإحدى األولويات في دافوس. 
استضاف هذا اللقاء مارك مالوك براون، ورؤساء مجالس إدارات 
منظمــة العفــو الدوليــة، و CARE، وهيومــان رايتــس ووتــش، 
وأوكسفام، و Mercy Corps، و Purpose، و هيئة إنقاذ الطفولة، 
و Syria Deeply، و World Vision، وحضرته شــخصيات سياسية 

محوريــة، وقيــادات أعمال، وصنــاع رأي مــن اإلعالميين.

• مؤتمــر صحفــي مشــترك ضــم كبــار التنفيذييــن فــي منظمــات 
ــأن ُتحــدث  ــة ب ــى، للمطالب ــا لوجــه للمــرة األول ــة وجًه ــر حكومي غي
مفاوضــات ســالم جنيــف 2 اختراًقــا بشــأن نفــاذ المســاعدات 
اإلنســانية إلــى ســوريا. وقــد حظــي المؤتمــر بتغطيــة واســعة مــن 
العديــد مــن المنابر اإلعالمية، كان من بينها ســي إن إن، وفرانس 
24، و O´Globo، وراديو فرنسا الدولي، وقناة العربية، والجارديان، 
ولوموند، والفاينانشال تايمز، ووول ستريت جورنال، وهافنجتون 

بوســت، وبلومبــرج بيزنــس ويــك.

"لقــد أظهــرت التغطيــة اإلعامية الواســعة، أن تلك الصــور الرائعة 
قــد أصابــت وتــر حســاس لــدى النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم. 
ساعدت Crisis Action في إظهار الوجه اإلنساني لهذه األزمة من 
خــال االســتفادة مــن وســائل االعــام االجتماعية، ودعــم التعاون 
بيــن منظمــة CARE والمواهــب اإلبداعيــة، روبــرت فوغارتــي وبــن 

ريس."
،CARE هيلين د. غايل، رئيسة منظمة 

الواليات المتحدة األمريكية

"لقــد تمكنــت مــن خــال العمــل مــع Crisis Action، مــن تســليط 
الضــوء علــى تجاربــي الصادمــة أثنــاء عملــي كطبيبــة فــي ســوريا، 
وعلــى األهــوال الحقيقيــة للحــرب التــي لحقــت بأصغــر ضحايــا 
ســوريا، لــدى صانعــي القــرار فــي واشــنطن وفــي األمــم المتحــدة. 
التــي أطالــب مــن خالهــا  Crisis Action المنصــة  لــي  وفــرت 
بإجراءات فورية بشأن وصول المساعدات اإلنسانية. لم يكن من 
الممكــن أبــدا أن أصل إلى مثل هذه الشــخصيات رفيعة المســتوى 

بمفــردي، وكنــت فــي غايــة اإلعجــاب بنهجهــم االســتراتيجي"
،MBBS BSc FRCA ،دكتورة روال حالم  

التخدير والعناية المركزة.
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▲ تغطية إعالمية ألول قرار يصدر عن مجلس األمن لمعالجة الوضع اإلنساني في 
سوريا.

▲ تنظيم وقفات تضامنية لحملة #مع_سوريا في مواقع أيقونية مثل متحف 
ريجسك بأمستردام، وجاليري الدولة تريتياكوفسكايا في موسكو، ومخيم الزعتري 

لالجئين في األردن.

▲ صور حملة #مع_سوريا، التقطت في موسكو، ومخيم الزعتري لالجئين في األردن، 
ولندن، وباريس.

استهداف روسيا في األولمبياد الشتوية
اعتراًفــا بــأن موافقــة روســيا قــد تكــون حاســمة في إصــدار مجلس 
األمــن لقرار حول نفاذ المســاعدات اإلنســانية إلى ســوريا، اتخذت 
Crisis Action وشــركاؤها مــن األولمبيــاد الشــتوية التــي أقيمــت 

فــي سوتشــي، فــي فبرايــر 2014، فرصــة ذهبيــة للوصــول إلــى 
الرئيــس بوتيــن فــي لحظــة تشــاهده فيهــا أعيــن العالــم أجمــع.

وقامــت Crisis Action بترتيــب نــداء مباشــر إلــى الرئيــس بوتيــن، 
وجهــه إليــه 51 مــن أعــالم الدبلوماســيين الســابقين، وشــخصيات 
بــارزة فــي العمــل الخيــري، ومدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان، كان 
مــن بينهــم وزيــرة الخارجيــة األمريكيــة الســابقة، مادليــن أولبرايت، 
والزعيــم األســبق لألغلبيــة فــي مجلــس الشــيوخ األمريكــي جــورج 
ميتشــل، وســكرتير عــام حلــف الناتــو األســبق يــاب دي هــوب 
ــن عامــي،  ــة اإلســرائيلي األســبق شــالوم ب ــر الخارجي شــيفر، ووزي
ووزير الخارجية األردني الســابق مروان معشــر، ونائب ســكرتير عام 
األمــم المتحــدة الســابق، مــارك مالــوك بــراون. فــي تلــك الرســالة 
التــي نشــرت فــي جريــدة نوفايــا جازيتــا الروســية، والفاينانشــال 
تايمــز البريطانيــة، ونيويــورك تايمــز األمريكيــة )علــى شــكل إعــالن 
علــى صفحــة كاملــة(، ولومونــد الفرنســية، طالــب هــذا التحالــف 
المؤثــر روســيا بدعم تحــرك األمم المتحــدة إلزالــة المعوقات التي 
تحــول دون وصــول المســاعدات اإلنســانية إلــى الداخــل الســوري.

وفي الوقت نفسه، دعمت Crisis Action تحالًفا ضم ٣7 منظمة 
إنســانية وحقوقية من 14 دولة، فــي إصدارهم نداًء موازًيا يطالب 
مجلــس األمــن بالموافقــة علــى إصــدار قــرار يحســن مــن نفــاذ 
ــن. وفــي  ــى المدنيي المســاعدات اإلنســانية وينهــي الهجمــات عل
الواليــات المتحــدة، مكنــت Crisis Action الشــركاء مــن تقديــم 
ــان قــوي  ــاء بي ــن إللق ــم كي إحاطــة للشــيوخ، دفعــت الســناتور تي
حــول الحاجــة لتعزيــز دعــم مجلــس الشــيوخ األمريكــي لقــرار مثــل 

هــذا، يصــدر مــن مجلــس األمــن.

باإلضافــة إلى ذلــك، دعت Crisis Action مجموعــة من المحللين 
األمنييــن الــروس الذيــن يحظــون باحتــرام واســع، للحصــول علــى 
دعمهــم لرســالة خاصة موجهة إلــى الرئيس بوتين، تســلط الضوء 
علــى اســتمرار النزاع في ســوريا وما له من أثر فــي زيادة المخاوف 

األمنيــة الداخلية في روســيا.

وبعــد الضغــط الــذي حــدث فــي سوتشــي، أصــدر مجلــس األمــن 
قــراًرا باإلجمــاع، أول قــرار يعــد قــراًرا فارًقــا، كونــه يتنــاول الوضــع 
اإلنســاني فــي ســوريا. واشــتمل القــرار علــى المطالــب المحــددة 
التــي دأبــت Crisis Action علــى تمكيــن الشــركاء مــن مناصرتهــا، 
ــاذ المســاعدات اإلنســانية،  ــات أمــام نف ــة المعوق والخاصــة بإزال
ســواء عبــر خطــوط المواجهــة أو عبــر الحــدود الســورية، ووقــف 

ــى المــدارس والمستشــفيات. الهجمــات عل

الضغط لتحويل القرار إلى فعل
ــراق  ــت Crisis Action وشــركاؤها يعــون أن ترجمــة هــذا االخت كان
الدبلوماســي إلــى تحرك ملموس علــى األرض يتطلب المزيد من 
جهــود المناصــرة. وهــو مــا حــدا بهــم إلــى تحويــل تركيــز الحملــة، 
فقامــت Crisis Action بجمــع 1٨ منظمــة غيــر حكوميــة لتعلــن 
ترحيبهــا بالقــرار وتســليط الضــوء علــى خمســة عناصــر فيــه، تمثــل 

االختبــار الحقيقــي لتأثيــره خــالل الثالثيــن يوًمــا التاليــة، وهــي:
• فك الحصار عن كل المناطق المحاصرة

• فتح المعابر الحدودية إلتاحة مرور المساعدات
• تبســيط اإلجــراءات التــي يتعيــن علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة 

اإلنســانية اتباعها
• وقف الهجمات المتعمدة على المستشفيات والمدارس

• إنهاء استخدام األسلحة المتفجرة في المناطق المدنية

وقد عزز رسالة المنظمات غير الحكومية، تعليقات جان إيجيالند، 
رئيس مجلس إدارة Crisis Action، سكرتير عام المجلس النرويجي 
لالجئيــن، فــي مقــال لــه بجريــدة نيويــورك تايمــز. كذلــك دعمــت 
Crisis Action أربعــة شــركاء مــن مجــال العمــل اإلنســاني، فــي 

توجيههــم رســالة مشــتركة إلــى رؤســاء وكاالت األمــم المتحــدة، 

يطالبونهــم فيهــا بشــكل مباشــر، بتنفيذ قــرارات المجلــس، وزيادة 
المســاعدات التــي يقدمونهــا إلــى المنظمــات الســاعية لنقــل 

المســاعدات عبــر الحــدود الســورية وعبــر خطــوط المواجهــة.

علــى أن تســمم العالقــات بيــن أعضــاء مجلــس األمــن مــن جديــد، 
جــراء األزمــة األوكرانيــة، ســرعان مــا أطــاح باآلمــال فــي أن يــؤدي 

القــرار إلــى تغيــرات دراماتيكيــة علــى األرض.

#مع_سوريا: إحياء الذكرى الثالثة
في مارس 2014، كان النزاع الوحشــي في ســوريا يوشك أن يدخل 
ــك الفرصــة  ــزت Crisis Action وشــركاؤها تل ــع، فانته ــه الراب عام
إلطــالق شــرارة نــداء جماهيــري للتحــرك، ونجحــوا فــي أن يعبئــوا 
لــه أضخــم حشــد جماهيــري، حتــى اآلن، ليواكــب الذكــرى الثالثــة 

النــدالع النــزاع فــي ســوريا، والتــي وافقــت تاريــخ 15 مــارس.

ــادة شــدة  ــر للزعمــاء والق ــة #مع_ســوريا أن تظه كان هــدف حمل
شــعور شــعوبهم باألزمة التي يمر بها الســوريون، فيدفعهم ذلك 
التخــاذ قــرارات صعبــة، ظلوا يتحاشــونها حتــى وقتنا هــذا. جمعت 
الحملــة أكثــر مــن 1٣0 منظمــة، فــي 27 دولــة، حــول سلســلة مــن 

فعاليــات المشــاركة الجماهيريــة الحاشــدة:

WithSyria# )#مع_ســوريا( علــى معالــم  • ظهــور هاشــتاج 
أيقونيــة، مــن بينهــا ميــدان الطــرف األغــر بلنــدن، وبــرج إيفــل 

بباريــس، وجاليــري الدولــة تريتياكوفســكايا بموســكو.

• وقفــات مضيئــة فــي أكثــر مــن 4٠ دولــة إلظهــار التضامــن مــع 
الشــعب الســوري، بمــا فــي ذلــك داخــل ســوريا نفســها، وفــي 
مخيمــات الالجئيــن بالمنطقــة، وبيــن صفــوف النازحيــن فــي 

مخيمــات دارفــور وداداب بالســودان وكينيــا.

"كان ذلــك تأثيــر اســتراتيجي فــي منتهــى الــذكاء والفطنــة، وعلــى 

أعلــى مســتوى: أن يتــم تحديــد الفرصــة، ثــم امتاكهــا مــن خــال 
تحالــف مكــون مــن أفضل العناصر القــادرة على نقل الرســالة. كان 
مجلــس األمــن قــد فشــل فــي معالجــة األزمــة اإلنســانية خــال 
 Crisis Action مــا يقــرب مــن ثــاث ســنوات مــن القتــال. حــددت
الفرصــة للحصــول علــى االتفاق؛ وعملــت عبــر شــبكات اتصالهــا 
علــى جمــع هــذه المجموعة الرائعة مــن الشــخصيات العالمية التي 
لهــا احترامهــا الدولي. ومــن بعض الذين شــاركوا فــي المفاوضات، 
علمنــا، أن هــذا العمــل كان عامــا مؤثــًرا فــي الحصــول علــى القــرار 

رقم ٢١٣٩."
مارك مالوك براون، نائب األمين العام لألمم المتحدة سابًقا.

"وفــرت حملــة #مع_ســوريا التــي قادتهــا Crisis Action زخًمــا 

لاهتمــام باألزمــة اإلنســانية فــي ســوريا، كنــا فــي أمــس الحاجــة 
إليــه، وذلــك بمــا أوجدته من تعبئــة للمجتمع العالمي من واشــنطن 
وموســكو إلــى مخيمــات الاجئيــن فــي األردن ودارفــور، ليقــف 
الجميــع فــي تضامــن مــع الشــعب الســوري. وكــم شــعرت بالفخــر 
ــا للشــعب  ألنــي كنــت أحــد الوجــوه واألصــوات التــي وقفــت دعًم

الســوري، والمطالبــًة بإنهــاء إراقــة الدمــاء والمعانــاة."
جمال سليمان، الممثل السوري.

ــر،  ــى تويت ــة دعمــوا #مع_ســوريا عل • 68,٠٠٠ فــرد مــن 111 دول
ــار إنســان. ووصلــت رســائلهم إلــى نحــو ربــع ملي

• تصميــم الفنــان بانكســي نســخة خاصــة مــن لوحتــه “هنــاك 
دائًمــا أمــل”، وإنتــاج شــركة ريدلــي ســكوت وشــركاه فيلــم رســوم 
متحركــة رائــع للحملــة، شــارك فيــه بــاألداء الصوتــي النجــم إدريس 

إلبــا )الــذي كان قــد جســد شــخصية مانديــال(.

• مســاندة شــخصيات بــارزة مــن شــتى أنحــاء العالــم للحملــة، 
كان مــن بينهــم القــس ديزمونــد توتــو، ويوكــو أونــو، وكريســتيانو 
رونالدو، وخافيير ســوالنا، ويوشــيتومو نارا، وهند صبري، وباسم 

صبــري، وليلــي كــول.
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▲ إعادة تصميم للوحة الفنان البريطاني بانكسي “هناك دائًما أمل“، حيث أطلقت 
تغطية واسعة لحملة #مع_سوريا في مارس 2014.

▲ وقفة مضيئة تضامًنا #مع_سوريا وإلحياء الذكرى الثالثة الندالع النزاع في سوريا، 
في 15 مارس 2014. عدسة: جلين إدواردز / هيئة إنقاذ الطفولة.

▲ رسالة من محامين بارزين في أبريل، تفيد بعدم وجود معوقات قانونية تحول دون 
تقديم األمم المتحدة مساعدات عبر الحدود السورية.

قوبــل هــذا اإلظهــار الضخــم للدعــم العالمــي بالتــزام مــن زعمــاء 
العالــم ببــذل كل الجهــود الممكنــة لضمــان أال يفقــد الســوريون 
عاًمــا آخر من الدماء المراقة والمعاناة. جاءت الوعود من: ســكرتير 
عــام األمــم المتحــدة، بــان كــي مــون، ورئيــس الــوزراء البريطانــي 
ديفيــد كاميــرون، ووزيــر خارجيتــه ويليــام هيــج، ووزيــر الخارجيــة 
الفرنســي، لــوران فابيــوس، ووزيــر الخارجيــه األلمانــي فرانك-والتر 
شــتاينماير، ووزيــر الخارجيــة والتجــارة الخارجيــة األيرلنــدي، إيامــون 
جيلمــور، ورئيــس الــوزراء البلجيكــي إلــي ودي روبــو، ورئيــس وزراء 
لوكســمبورج خافييــر بيتيــل، ورئيــس جمهوريــة التشــيك ميلــوش 
زيمــان، ومستشــارة األمــن القومــي األمريكــي ســوزان رايــس، 

وآخــرون كثــر.

وقــد أوضــح مســؤولون فــي عــدد مــن البلــدان أن موجــة المشــاعر 
العارمــة التــي خلقتهــا حملة #مع_ســوريا أعادت شــحن همم وزراء 

الخارجيــة فــي جهودهــم لمعالجة األزمة الســورية.

تحويل اتجاه النقاش
اســتغلت الحملــة، التــي نســقتها Crisis Action، تجــدد الزخــم هذا 
لرفــع وتيرة النقاش حول العملية السياســية واألوضاع اإلنســانية 
داخل ســوريا. في الشــرق األوسط، قامت Crisis Action بتنسيق 
لقــاء للشــركاء مــع مســؤول كبيــر فــي الجامعــة العربيــة؛ وفــي 
الواليــات المتحــدة عمــل التحالف مــع 19 عضًوا بمجلس الشــيوخ 
مــن الحزبيــن، بزعامــة الســناتور كيــن والســناتور روبيــو، علــى طــرح 
قــرار للكونجــرس يطالــب باســتراتيجية إنســانية جديــدة فــي ســوريا.

وفــي األول مــن أبريــل 2014 صــدر قــرار مجلــس الشــيوخ حــول 
الوضــع اإلنســاني فــي ســوريا بإجمــاع األصــوات، كمــا صــدر قــرار 
 Crisis مشــابه، اشــتمل علــى التدابيــر التــي طالــب بهــا شــركاء
Action، مــن لجنــة الشــؤون الخارجيــة بمجلــس النــواب. طالــب 

القــراران إدارة الرئيــس أوبامــا بوضــع اســتراتيجية لــدور أمريكي في 
ــة  ــه حمل ــت ب ــذي طالب ــى النحــو ال معالجــة األزمــة اإلنســانية، عل

ــة. ســوريا العالمي

فضح عدم إحراز تقدم
فــي مــارس 2014، كانــت العديــد مــن المعوقــات أمــام وصــول 
 Crisis ــع ــا دف ــزال قائمــة. وهــو م ــا ت ــى ســوريا م المســاعدات إل
Action وشــركاؤها، والحركــة التــي أطلقــت مؤخــًرا “حملة ســوريا” 

إلــى فضــح اســتمرار قلــة وصــول   )The Syria Campaign (
المساعدات اإلنسانية، قبيل تقديم مسؤولة العمليات اإلنسانية 
باألمــم المتحــدة، الســيدة فاليري آمــوس، تقرير الســتين يوًما إلى 

مجلــس األمــن، فــي أواخــر أبريــل، وذلــك عــن طريــق:

 • تصميــم مجموعــة مــن الرســوم التوضيحيــة الخاصــة بـــحملة
#مع_ســوريا ليســتخدمها الشــركاء فــي جهودهــم الخاصــة فــي 
المناصرة المتعلقة بتقرير آموس، وبثها في الوسائط االجتماعية.

• توزيع عددا من أوراق اإلحاطة الخاصة ألعضاء مجلس األمن.

• تعبئة الجمهور خلف نشاط “حملة سوريا” على شبكة اإلنترنت 
لمطالبة رؤســاء اليونيســيف، ومفوضية األمم المتحدة الســامية 
ــة العالمــي، ومكتــب تنســيق  لشــؤون الالجئيــن، وبرنامــج األغذي
الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم المتحــدة، ومنظمــة الصحــة 

العالميــة بإرســال شــاحنات المســاعدات إلــى ســوريا.

• تنظيم لفتة إعالمية خارج مقر األمم المتحدة، باســتخدام صور 
صممها خصيًصا من أجل الحملة، الفنان الســوري عمرانوفي.

فــي أوائــل أبريــل، لــم تكــن تعبــر الحــدود الســورية كميــات كافيــة 
مــن المســاعدات بعــد، وذلــك رغــم التأكيــدات المتكــررة لســكرتير 
عــام األمم المتحدة، ومنســقة إغاثة الطــوارئ بالمنظمة الدولية، 
بــأن رفــض الحكومــة الســورية للعمليــات اإلنســانية عبــر الحــدود 

يتناقــض مــع القانــون الدولــي اإلنســاني.

"بــدون هــذا النــوع مــن الحمــات الفعالــة التــي أظهرهــا تحالــف 
WithSyria#، يصبــح مــن الســهل جــدا أن تكــون محنــة األشــخاص 

عرضــة لاختفــاء عــن الــرادار. لقــد ســاعدني عملهــم وألهمنــي 
فــي جهــودي الخاصــة للحفــاظ علــى االهتمــام باألزمــة الســورية، 
وعلــى الضــرورة المطلقــة لاتحــاد األوروبــي أن يظــل أكبــر جهــة 
تقــوم بتقديــم اإلغاثــة اإلنســانية إلــى جميــع هــؤالء المحتاجيــن."

كريســتالينا جورجيفــا، المفوضــة األوروبيــة للتعــاون الدولــي 
والمســاعدة اإلنســانية واالســتجابة لألزمــات

كان الســبب فــي هــذا الوضع، جزئًيا، تــردد وكاالت األمم المتحدة 
ــادة الضغــط  فــي التحــرك دون موافقــة الحكومــة الســورية. ولزي
علــى القــادة للتحــرك، قامــت Crisis Action بتنســيق رســالة 
ــارز، مــن  ــي ب ــر قانون ــي وخبي مفتوحــة موقعــة مــن ٣7 محــاٍم دول
شــتى أنحــاء العالــم، مــن بينهــم كبيــر المستشــارين القانونييــن 
الســابق لألمــم المتحــدة، د. هانــز كوريــل. أقامــت الرســالة الحجــة 
علــى عــدم وجــود معوقــات قانونيــة تمنــع وكاالت األمــم المتحدة 
من تقديم المســاعدات عبر الحدود السورية. حظيت تلك الرسالة 
ــا حــول دخــول  ــا جماهيرًي ــارت نقاًش باهتمــام إعالمــي واســع، وأث
المســاعدات إلــى ســوريا، وأشــار إليهــا المتحــدث باســم ســكرتير 

عــام األمــم المتحــدة.

ســاهمت رســالة المحاميــن وحملــة التحالف في تحفيــز تحوٍل في 
النقــاش داخــل األمــم المتحــدة، فــي اتجــاه تيســير أكبــر للعمليــات 
عبــر الحــدود، حتــى يمكــن إيصــال المســاعدات إلــى عــدد أكبــر مــن 
النــاس فــي المناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا داخــل ســوريا. 
هــذا فضــاًل عــن أن تلــك التحــركات اســتفزت جهــوًدا مماثلــة مــن 
ــم  ــة تدع ــي أصــدرت رســالة قانوني ــة الســورية، الت ــب الحكوم جان

وجهــة نظرهــا.

الطريق أمامنا صعب
كان العــام الماضــي عــام االختراقــات فــي األزمــة الســورية، ولكنــه 
شــهد أيًضــا مماطلة في عمليــة التقدم. فعلى الرغــم من مطالبة 
ــأن  ــة فــي ســوريا ب مجلــس األمــن، باإلجمــاع، لألطــراف المتحارب
تتيــح وصــول المســاعدات إلــى محتاجيهــا، لقــد اســتمرت القيــود 
المفروضــة علــى دخــول المســاعدات اإلنســانية. هــذا فضــاًل عــن 
أن الحكومــة الســورية وجماعــات المعارضــة المســلحة، كليهمــا 
انتهــكا القانــون اإلنســاني باســتخدامهما لألســلحة علــى نحــو يؤثــر 
علــى المدنييــن؛ ولكــن مــع انــزالق العــراق إلــى أزمــة جديــدة، بدأت 
آفــاق الحــل السياســي – الخافتــة أصــاًل – للوضــع فــي ســوريا، أن 
تتالشــى أكثر فأكثر مع تصاعد المخاوف من حالة عدم االســتقرار 

فــي المنطقــة.

فــي ظــل تلــك الظــروف، تســتمر Crisis Action فــي العمــل مــع 
الشــركاء والحلفــاء للحفــاظ علــى االهتمام الجماهيري والسياســي 

تجــاه األزمــة الســورية.

"في مواجهة الجمود السياسي العالمي، شكلت حملة #مع_سوريا 

(WithSyria#) جهــًدا رائًعــا وهاًمــا مــن أجــل إرســال رســالة موحدة 

إلــى قــادة العالم، مفادها، أنه ال يمكن للشــعب الســوري أن يقاســي 
عامــا آخــر مــن إراقــة الدمــاء والمعانــاة. كنــت فخــورة بالوقوف مع 
الحملــة، وإلــى جانــب نظرائــي مــن وزراء الخارجيــة الســابقين في 
جميــع أنحــاء العالــم للمطالبة بوضع حــد لهذه الكارثة اإلنســانية."

د. مادليــن أولبرايــت، رئيــس مجموعــة أولبرايــت ســتونبريدج، 
ووزيــرة الخارجيــة األمريكيــة ســابًقا
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السودان

▲ تجمع الناس خارج مقر القيادة العسكرية في كادقلي، شرقي جنوب كردفان، 20 
مايو 2014. عدسة: رويترز/ محمد نورد الدين عبد الله

 New Vision مقال رأي للمدافع عن حقوق اإلنسان، حسن شير شيخ، في جريدة ▲
األوغندية، فضح فيه استغالل الحكومة السودانية لحدث رياضي رفيع المستوى 

لتحويل األنظار بعيدا عن االنتهاكات المستمرة لحقوق اإلنسان.

بعــد اســتقالل جنــوب الســودان فــي 2011، اندلــع قتــال مريــر 
فــي واليتــي جنــوب كردفــان والنيــل األزرق الســودانيتين، بيــن 
الحكومة الســودانية والحركة الشــعبية لتحرير السودان – الشمال. 
ــة  ــن، اســتهدف قصــف القــوات الحكومي ــن التاليي وخــالل العامي
الجــوي المدنييــن فــي المنطقتيــن بشــكل ممنهــج، فألحــق الدمــار 

ــة. بالمــدارس والكنائــس والمرافــق الطبي

أدى ذلــك إلــى نــزوح أو تضــرر أكثر من مليون إنســان تضــرًرا كبيًرا، 
فــي مختلــف أنحــاء جنــوب كردفــان والنيــل األزرق، معظمهــم مــن 
النســاء واألطفــال. فــي الوقــت نفســه، اســتمر منــع الحكومــة 
ــي  ــى المناطــق الت الســودانية لوصــول المســاعدات اإلنســانية إل
ــا  يســيطر عليهــا المتمــردون، تاركــًة اآلالف هنــاك يعانــون ظروًف
شــديدة القســوة، حتى وصل الناس هناك إلى مشــارف المجاعة، 
فــي ظــل وصــول مســتويات انعــدام االمــن الغذائي فــي المناطق 

التــي تســيطر عليهــا الحركــة إلــى مســتويات األزمــة.

فــي تلــك الفتــرة ذاتهــا، أدى انــدالع موجــة جديــدة مــن القتــال فــي 
مناطــق عديــدة مــن دارفــور، إلــى نــزوح أكثــر مــن ٣00,000 إنســان، 
جــراء الخــراب الــذي نشــرته قــوات األمــن الحكومية فــي المنطقة، 

وتدميرهــا لقــرًى بأكملها.

الدفع في اتجاه استجابة منسقة
أمــام انقســام المجتمــع الدولــي وانشــغاله بأمــور أخــرى، عملــت 
Crisis Action مع شــركاء سودانيين بشكل أساسي، للضغط من 

أجــل تحــرك يهــدف إلــى تحقيــق ثالثــة أهــداف رئيســية:

 • الوقــف الفــوري لألعمــال العدائيــة، بمــا فــي ذلــك إنهــاء
القصف الجوي.

• نفــاذ المســاعدات اإلنســانية، دون أي معوقــات، مــن خــالل 
الســماح بدخــول األمــم المتحــدة، والعامليــن اآلخريــن بالمجــال 
اإلنســاني، إلــى كل المناطــق فــي جنــوب كردفــان والنيــل األزرق.

• اســتجابة دوليــة أكثــر تماســًكا وشــمواًل للنزاعات في الســودان، 
تفضــي إلــى عمليــة سياســية تشــمل جميــع األطــراف، لمعالجــة 

أزمــة الحكــم التــي تؤجــج العنــف.

وســعًيا للتأثيــر علــى االتحــاد األفريقــي فــي المقــام األول، قامــت 
Crisis Action، فــي يونيو 201٣، بدعم 20 منظمة مجتمع مدني، 

أفريقيــة وعربيــة، فــي إنتــاج ورقة إحاطة مشــتركة تطــرح توصيات 
عمليــة حــول كيفيــة معالجــة االتحــاد األفريقــي، علــى نحٍو شــامل، 
للمحركات األساســية التي تقف وراء النزاعات في الســودان. وقد 
تعهــد ســفيرا تنزانيــا وأوغنــدا لدى االتحــاد بترويج توصيــات الورقة 
داخــل مجلــس الســلم واألمن باالتحــاد، في حين رحب مســؤولون 
كنديــون، وأمريكيــون، وأمميــون بهــذه المبــادرة "التــي جــاءت فــي 

وقتهــا" علــى حــد تعبيرهم.

 Crisis Action مع استمرار النزاعات العديدة في السودان، عملت
مع المنظمات الشعبية السودانية لزيادة الضغط على صناع القرار 

األفارقة الرئيسيين، من أجل تبني مقاربة شاملة لتحقيق السالم.

بــدأت Crisis Action فــي العمل على الســودان عام 2006، بهــدف حماية المدنيين 
فــي دارفــور. ركــز العمــل بعد ذلــك على منع الصــراع حول االســتفتاء على اســتقالل 
ــة، قامــت  ــة الحدودي ــف مجــددا فــي المنطق ــدالع العن ــذ ان ــوب الســودان. ومن جن
Crisis Action بدعــم األصــوات األفريقيــة فــي الدعــوة إلــى حــل شــامل لمعالجــة 

األســباب الجذريــة للصــراع.

في الوقت نفســه، وللرد على جهود الحكومة الســودانية للتقليل 
من شأن العنف في السودان، عملت Crisis Action مع المدافع 
األفريقي البارز عن حقوق اإلنســان، حســن شــير شيخ لنشر مقال 
رأي فــي جريــدة New Vision األوغنديــة واســعة االنتشــار. إذ فــي 
ظــل مــا كان مقــرًرا مــن اســتضافة دارفــور وجنــوب كردفــان لــدورة 
ــا فــي 201٣،  مجلــس اتحــادات كــرة القــدم لوســط وشــرق أفريقي
قــام حســن بفضــح اســتغالل الحكومــة الســودانية لهــذا الحــدث، 
لصــرف األنظــار عمــا يجــري مــن انتهــاكات لحقــوق اإلنســان، ودعا 
صنــاع القــرار في االتحــاد األفريقي إلى "إطــالق الصافرة" وفضح 

فشــل الحكومــة الســودانية في الســعي للســالم.

ــت  ــد فــي الســودان، عمل ــا بثقــل االتحــاد األفريقــي الفري واعتراًف
ــة  ــة التنفيذي Crisis Action مــع شــركاء ســودانيين إلشــراك اللجن

العليــا باالتحــاد، وهــي اللجنــة المنــوط بهــا، بشــكل أساســي، 
التوســط في النزاع بالســودان. ومع قرب انتهــاء مهمة اللجنة في 
الســودان فــي نهايــة يوليــو، قامــت Crisis Action بجمــع وفد من 
منظمــات غيــر حكوميــة شــريكة مــن الســودان وجنــوب الســودان، 
فــي أديــس أبابا للضغط ضد إنهــاء مهمة اللجنــة ومطالبة االتحاد 
ــر جــرأة فــي الســودان. وقــد وافــق  ــة أكث األفريقــي بانتهــاج مقارب
رئيــس مجلــس الســلم واألمــن علــى إثــارة النقــاط التــي ركــز عليهــا 

الوفــد، فــي االجتمــاع التالــي.

وجــاءت نتائــج اجتمــاع المجلــس فــي يوليــو لتــردد أصــداء رســائل 
الوفــد، فتــم تمديــد مهمــة اللجنــة، بــل وشــهد البيــان الــذي صــدر 
فــي ختــام اجتمــاع اللجنــة تنامًيــا اللتزام االتحــاد األفريقــي بمقاربة 
اكثــر شــمواًل فــي معالجــة النزاعــات فــي الســودان، ســعًيا لتحقيق 

تغييــر سياســي حقيقــي.
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كسب أرضية جديدة في طريق المقاربة الشاملة
ــق  ــر شــمواًل لتحقي ــة أكث أعــرب دبلوماســيون عــن أن تبنــي مقارب
الســالم كانــت "الكلمة األكثر ترديًدا مــن ِقبل الجميع" في اجتماع 
مجلــس الســلم واألمــن باالتحــاد األفريقــي، فــي يوليــو، وهــو مــا 
شــكل تحــواًل واضًحــا فــي التوجــه العــام. وبحلــول ســبتمبر كانــت 
الحاجــة لتبنــي مقاربة أكثر تماســًكا حول الســودان تكتســب أرضية 
جديدة، وأشــارت اللجنة التنفيذية العليــا إلى أنها قد تجدد تركيزها 

علــى مشــاكل الحوكمــة األوســع في الســودان.

وقبيــل االجتماعــات الحاســمة بين اللجنــة التنفيذية العليــا لالتحاد 
األفريقي ومنتدى الســودان – جنوب الســودان التشــاوري، قامت 
Crisis Action بدعــم تحالــف مقنــع ضــم 40 منظمــة مــن شــتى 

أنحــاء أفريقيــا والشــرق األوســط، إلصــدار توصيــات حــول كيفيــة 
المضــي قدًمــا والتحــول عــن جهــود الســالم الدوليــة، الجزئيــة 
والمتناثــرة. ولتعزيــز هــذا الجهد، دعمــت Crisis Action التقاء وفد 
لمنظمــات غيــر حكوميــة ســودانية شــريكة مــع صنــاع السياســات 

باالتحــاد األفريقــي فــي أديــس أبابــا، لمناقشــة هــذه التوصيــات.

باإلضافــة إلــى ذلــك، قامــت Crisis Action بتيســير سلســلة 
ــوب كردفــان، ود.  ــدودو مــن جن مــن جلســات اإلحاطــة للقــس أن
لــوكا بيونــج دينــج مــن منطقــة أبيــي المتنــازع عليهــا، وذلــك مــع 
صنــاع السياســات فــي الواليــات المتحــدة واألمم المتحــدة، وكان 
مــن بينهــم ســوزانا مالكــوران مديــرة مكتــب ســكرتير عــام األمــم 
المتحــدة، وعبــدول محمــد، مديــر مكتــب األمــم المتحــدة لــدى 
االتحــاد األفريقــي، ومستشــارين باللجنــة التنفيذيــة العليــا لالتحــاد 

األفريقــي، ودبلوماســيين روس وأمريكييــن كبــار.

التأكيد على االرتباط مع جنوب السودان 
في يناير، ومع تركز االهتمام الدولي على األزمة المتصاعدة حديًثا 
في جنوب الســودان، دعمــت Crisis Action الشــركاء في تأكيدهم 
لصنــاع السياســات علــى مــدى االرتبــاط القائــم بيــن النزاعــات فــي 
البلدين، وإعادة التركيز على الحاجة العاجلة للضغط على الفصائل 
المتحاربــة فــي الســودان لوقــف هجماتها علــى المدنييــن وااللتزام 

بالدخــول فــي حوار حقيقي. وشــملت تلــك الجهود:

• تنســيق رســالة مشــتركة مــن منظمــات غيــر حكوميــة ســودانية 
وجنــوب ســودانية موجهــة إلــى الزعمــاء األفارقــة قبيــل انعقــاد 

قمــة االتحــاد األفريقــي.

• ترتيــب مقابــالت إعالميــة مــع شــركائنا فــي الســودان وجنــوب 
الســودان، أفضــت إلــى تغطيــة إعالميــة شــملت راديــو فرنســا 
الدولــي، ورويتــرز، وســابك جنــوب أفريقيــا، والقنــاة الصينيــة 

الحكوميــة CCTV، والجارديــان.

واعتراًفــا بالطلــب المتزايــد علــى وجــود تحــركات، أعلنــت الحكومــة 
ــا لحــوار وطنــي للنظــر فــي إصــالح  ــر، خطًط الســودانية، فــي يناي
الحوكمــة. على أن رد فعل شــركاء Crisis Action الســودانيين كان 
حــذًرا، لقلقهــم مــن أن يكــون الهــدف مــن ذلــك اإلعــالن هــو نــزع 
فتيــل الضغــط العلنــي والمتصاعد إلجــراء تغيير سياســي حقيقي.

▲ اجتماع شركاء Crisis Action مع رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي 
لمناقشة مقترحات متعلقة بعملية حوار وطني حقيقية في السودان، في يناير 2014.

▲ تغريدات حية لمراسل جريدة الجارديان في أفريقيا، ديفيد سميث، في جلسة إحاطة 
المجتمع المدني السوداني التي عقدت في مقر جمعية المراسلين األجانب بجنوب 

أفريقيا.

لذلــك، دعمــت Crisis Action شــركاءها الســودانيين فــي التعبيــر 
عــن مخاوفهــم، وذلــك عــن طريــق:

• تنسيق بيان إعالمي مشترك من 18 مجموعة سودانية يدعون فيه 
الحكومة لضمان إنهاء األعمال العدائية والسماح بدخول المساعدات 
اإلنسانية إلى دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق، قبل موافقة أي 

ممثل للمجتمع المدني على االنضمام إلى حوار وطني.

• ترتيب اجتماع لممثلي المجتمع المدني السوداني في القاهرة 
لمناقشــة الخطــوات التاليــة فيمــا يتعلــق باالنخــراط مــع االتحــاد 

األفريقــي فــي خططــه لترتيــب حــوار وطنــي في الســودان.

• تيســير لقــاء للشــركاء مــع اللجنــة التنفيذيــة العليــا باالتحــاد 
ــا  ــوب أفريقي ــو مبيكــي، رئيــس جن األفريقــي، شــمل رئيســها، ثاب
الســابق، وذلك لمناقشــة اقتراحات خاصة بعملية حقيقية للحوار 
الوطنــي فــي الســودان. وقــد رحــب الرئيــس مبيكــي، بعــد ذلــك، بـ 

"الرؤيــة التقدميــة" للمشــاركين فــي النقــاش.

الضغط على الفاعلين الدوليين
وبعيــًدا عــن االتحــاد األفريقــي، دعمــت Crisis Action الشــركاء فــي 
حثهم القوى الغربية على زيادة جهودها لتقديم المساعدات وتوفير 
الحمايــة لمحتاجيهــا، ودعــم جهــود إنهــاء النــزاع التــي تشــمل جميــع 

األطــراف.

كذلــك قامــت Crisis Action، علــى مــدار العــام، بتيســير لقــاءات 
رفيعــة المســتوى مــع شــخصيات دوليــة محوريــة، شــملت:

• عضو البرلمان البريطاني، وزير شؤون أفريقيا، مارك سيموندز، 
الــذي أعلــن بعد اللقاء أن العنف في جنــوب كردفان والنيل األزرق 

أولوية سياســية خارجية بالنسبة له شخصًيا.

• هايلــي منكريــوس، ممثــل األمــم المتحــدة الخــاص لــدى االتحاد 
األفريقي.

• دونالــد بــوث، مبعــوث الواليــات المتحــدة الخــاص للســودان 
وجنــوب الســودان.

• روزالينــد مارســدن، ممثلــة االتحــاد األوروبــي الخاصــة للســودان 
وجنــوب الســودان.

• المستشارية األلمانية ووزارة الخارجية األلمانية.

ومــع اقتراب موعد انتهاء مهمة مبعوثة االتحاد األوروبي الخاصة 
 Crisis للســودان وجنــوب الســودان، فــي أكتوبــر 201٣، نظمــت
Action سلســلة مــن المبــادرات المؤثــرة لضمــان اســتمرار انخــراط 

االتحاد األوروبي في العمل تجاه األزمة الســودانية. وشمل ذلك:

• العمــل مــع هيومان رايتس ووتش لتيســير إحاطة خاصة رفيعة 
المســتوى لمنظمــات غير حكوميــة أمام دول محوريــة في االتحاد 
األوروبــي، قبيــل تبنــي مجلــس الشــؤون الخارجيــة التابــع لالتحــاد 

لخالصــات حــول الســودان وجنوب الســودان في يوليــو 201٣.

• تمكيــن 13 منظمــة غيــر حكوميــة دوليــة مــن تقديــم مطالبــة 
مشــتركة إلــى ممثــل االتحــاد األوروبــي الخــاص للقــرن األفريقــي، 
ــزاع فــي الســودان  ــى معالجــة الن ــز عل ــدوس، بالتركي ألكســندر رون
بوصفــه أولويــة فــي مهمتــه، التــي تم التوســع فيهــا مؤخــًرا. وهو 
مــا انعكــس فــي لغــة توجيهــات الممثــل الخــاص الجديــدة، والتــي 

ذكــرت صراحــًة األزمــة فــي جنــوب كردفــان والنيــل األزرق.

• تنظيــم اجتمــاع للممثــل الخــاص لالتحــاد األوروبــي، رونــدوس، 
مــع المجتمــع المدنــي الســوداني، مــا أدى إلــى توجيــه رونــدوس، 
ــا إلــى لجنــة السياســة واألمــن باالتحــاد األوروبــي، لكــي  نــداًء قوًي
تتحــرك لمعالجــة الوضع في الســودان، فضاًل عن جعله الســودان 

أولويــة فــي مهمتــه اإلقليميــة.

تحفيز إشراك الحكومات المؤثرة في األزمة السودانية
كمــا حفــزت Crisis Action أيًضا، عدة مبادرات إلشــراك حكومات 

مؤثــرة أخــرى بهدف دعــم جهود بناء الســالم.

جنوب أفريقيا
نســقت Crisis Action، فــي ديســمبر، زيــارة لقيــادات المجتمــع 

ــا، شــملت: ــوب أفريقي ــى جن ــي الســوداني إل المدن

• مائــدة مســتديرة مــع منظمــات مجتمــع مدني أفريقيــة وممثلي 
نقابــات، اســتضافها مؤتمــر نقابــات جنــوب أفريقيــا، لمناقشــة 
إمكانيــات العمــل المشــترك بيــن المجتمــع المدنــي فــي الســودان 
وفــي جنــوب أفريقيا، وهــو ما أثمــر اقتراًحا لمؤتمــر نقابات جنوب 

أفريقيــا، بتنظيــم مؤتمــر تضامــن مــع الســودان فــي 2014.

• مؤتمــر للسياســات حــول الســلم واألمــن، حضــره ممثلــون 
رئيســيون مــن المؤتمــر الوطنــي األفريقــي، ووزارة الخارجيــة، 

والنقابــات، ومراكــز الفكــر، والمجتمعــات الدبلوماســية.

• إحاطة لجمعية المراسلين األجانب بجنوب أفريقيا.

ــر مــن جانــب الرئيــس جاكــوب  مطالبــة الوفــد هــذه بمشــاركة أكب
زومــا، عكســتها أيًضــا رســالة، يســرتها Crisis Action، موجهــة من 
زعامــات دينيــة بــارزة )مــن بينهــا أســقف كيــب تــاون(، وشــخصيات 
مــن المجتمع المدنــي، والمجموعات النقابية مــن جنوب أفريقيا، 

والســودان، وجنوب الســودان. ▲ لقاء ممثلي المجتمع المدني السوداني بالممثل الخاص لالتحاد األفريقي في 
القرن األفريقي، ألكسندر روندوس، في ديسمبر 201٣، لمعالجة الوضع في جنوب 

السودان.

"مكنتنــي Crisis Action مــن الســفر إلــى جنوب أفريقيــا، مع غيري 

مــن قــادة المجتمــع المدنــي الســوداني، للتحــدث مباشــرة مــع كبــار 
صنــاع السياســات، والصحفييــن، والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي 
ــا، عــن الكارثــة اإلنســانية الوخيمــة فــي الســودان.  جنــوب أفريقي
وقــد أدهشــني التحــول اإليجابــي فــي جنــوب أفريقيــا خــال 
الزيــارة. فــي وقــت صعــب للغايــة، أعطانــي هــذا األمــل تجــاه بلــدي 
الســودان، ورحلــت وأنــا عازمــة علــى مواصلــة التحــدث بصراحــة 

عــن األوضــاع."
 نجوى كوندا، المدير التنفيذي لمنظمة النوبة لإلغاثة

والتأهيل والتنمية.
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Red Sea

Total: 396.716
The total number of IDPs for the period 2003 to 2013 is 
estimated at 2.5 million; of whom 1.7 million continue to live in IDP 
camps since the beginning of the conflict in 2003.

Khartoum

So
ur

ce
  O

C
H

A
/S

ud
an

Total: 396.716

C H A d

e g y p t
l y b i A

e r i t r e A

S O u t H  S u d A n

S u d A n

d
A

r
f

u
r

1       : 2.000 people

West Darfur 10.315

Central Darfur 40.751

East Darfur 8.877

North Darfur 237.455

South Darfur 99.318

1. government militia attacks on civilians 
collectively viewed as rebel supporters 

2. inter-tribal fighting, mostly involving 
government militias fighting each other 

3. government aerial bombardments 
on villages and farms 

4. rebel-government fighting; and 
rebel attacks on certain localities

reasons for new displacements: 

state boundary
international boudary

boundary of greater darfur region

Darfur New Displacements:  
January to August 2014

▲ تغطية رسالة التحالف العربي من أجل السودان إلى الجامعة العربية، والتي 
دعا فيها إلى حل شامل للسالم في السودان، في مارس 2014.

تركيا
قامــت Crisis Action بتنســيق مؤتمــر – حظــي باســتقبال رائــع – 
مــع صنــاع السياســات في أنقرة، ضــم ممثلين عــن وزارة الخارجية 

ومراكــز الفكــر المؤثرة.

الســودانية،  الشــؤون  وحــث محللــون ذوو ثقــل خــاص فــي 
الحكومــة التركيــة علــى اســتغالل نفوذهــا لــدى القيادة الســودانية 
ــر  ــاذ غي ــن، ونف ــى المدنيي ــاء الهجمــات عل للضغــط مــن أجــل: إنه
مقيــد للمســاعدات اإلنســانية، والتــزام حقيقــي بمعالجــة أســباب 
النزاعــات فــي البالد. وفــي تطور مرحب بــه كثيًرا، أكــد نائب رئيس 
 الــوزراء التركــي، عقــب رحلتــه إلــى الســودان، اســتعداد بــالده لدعم

جهود السالم.

الشرق األوسط
 Crisis أمــاًل فــي اســتغالل قــوة جامعــة الــدول العربيــة، نســقت
Action بياًنا خاًصا من شركائنا األفارقة والشرق أوسطيين، قبيل 

القمــة العربيــة األفريقيــة فــي نوفمبــر، طالبــوا فيــه بتنســيق أكبــر 
حــول الســودان، مــن جانــب الجامعــة العربيــة واالتحــاد األفريقي. 

كذلك ساعدت Crisis Action التحالف العربي من أجل السودان، 
فــي كتابــة رســالة إلــى أميــن عــام الجامعــة العربيــة قبيــل القمــة 
العربيــة فــي مــارس 2014، دعــا فيهــا الجامعــة إلــى زيــادة جهودهــا 
لدعم المقاربة الشــاملة للسالم في السودان. وللتأكيد على هذه 
النقطــة، رتبــت Crisis Action تغطيــة إعالميــة لرســائل التحالــف 
فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، كمــا رتبــت لقــاءات خاصــة 
جمعــت بيــن منظمات غير حكومية ســودانية ومســؤولين بجامعة 

ــدول العربية. ال

وعلــى الرغــم من اســتمرار الحرج مــن انتقاد دولة عضــو بالجامعة، 
فقــد ُنقــل عــن وزيــر الخارجية الســوداني علــي كرتي، في مايــو، أنه 
أعــرب عــن أســفه لمــا رأى فيــه ســوء فهــم لصــورة بــالده مــن ِقبل 
الــدول العربيــة، وهــو مــا أدى إلــى تراجــع االســتثمارات؛ ممــا قــد 

يشــي بتحــول فــي الديناميــات داخــل الجامعــة العربية.

"يســر مكتــب االتصــال بجنــوب أفريقيــا أن Crisis Action قــد 

 Crisis فتحــت مكتبــا لها في جنــوب أفريقيا. نحن واثقون من أن
Action ســتعزز عملنــا لبنــاء توافــق وطنــي وإقليمــي ودولي حول 

النزاعــات وحمايــة المدنييــن بشــكل أكثــر فعاليــة."
القــس فيليــب روبيــن، أســقف ناتــال (KZN) وعميــد الكنيســة 

االنجليكانيــة فــي جنــوب أفريقيــا.

دارفور: تسليط الضوء على األمم المتحدة
في أبريل 2014 التقطت Crisis Action الفرصة لمســاعدة عائشــة 
البصري، التي فضحت ممارســات االمم المتحدة، على المطالبة 
بتحــركات أكثــر فاعليــة مــن ِقَبــل المنظمــة الدوليــة لمســاعدة 
المواطنيــن فــي دارفــور. وباإلضافــة إلــى تيســير مقابــالت لهــا مع 
قنــوات إخباريــة عالميــة، مثــل البــي بــي ســي، والشــرق األوســط، 
و Arise News، ســاعدت Crisis Action علــى نشــر سلســلة مــن 
مقــاالت البصــري فــي صحــف واســعة التأثيــر، مثــل لومونــد، 

والشــروق.

بعد ذلك بفترة وجيزة، ســلمت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، 
فاتــو بنســودا، تقريــًرا إلــى مجلــس األمــن ينتقــد عــدم تحركــه حيال 
الســودان، ويطالــب ســكرتير عــام االمــم المتحــدة "بإجــراء تحقيــق 

دقيــق، ومســتقل، وعلني" فــي ادعــاءات البصري.

تحٍد أمامنا
فــي أوائــل 2014، كان هنــاك إجمــاع واســع حــول الحاجــة إلــى 
ــًرا  مقاربــة شــاملة للســالم فــي الســودان، حتــى أن مســؤواًل كبي
 Crisis باألمــم المتحــدة علــق بقولــه إن هذه الرؤيــة، بفضل عمــل
ــن  ــرة الســائدة اآلن بي ــع الشــركاء، "أصبحــت هــي الفك Action م

كل المنخرطيــن فــي هــذا الملــف". علــى أن الحكومــة الســودانية 
بحلــول يونيــو 2014، وعلــى الرغم من إعالن التزامهــا بعملية تغيير 
وطنيــة، أصبحــت أكثــر جــرأة فــي اســتهداف المدنييــن فــي جنــوب 

كردفــان والنيــل األزرق.

المهمــة التــي مــا زالــت أمامنــا، تتمثــل فــي زيــادة الضغــط علــى 
الخرطــوم لوقــف حملتهــا العســكرية وااللتــزام بعمليــة حــوار 
جــادة، وتحــول سياســي، بوصــف ذلــك أســاس إنهــاء النزاعــات 

فــي الســودان.

ــذار بشــأن فشــل بعثــة حفــظ  "بعــد أن قمــت بإطــاق صافــرة اإلن
الســام التابعــة لألمــم المتحــدة فــي حمايــة المدنيين فــي دارفور، 
شــاركت Crisis Action لمســاعدتي فــي فضــح هــذا التســتر علــى 
نطــاق عالمــي، حيــث قامــوا بتأميــن مقابــات لي مع بعض وســائل 
اإلعــام األكثــر تأثيــرا حــول العالــم، ومكننــي ذلــك مــن توضيــح 
األمــر إلــى صانعــي السياســات رفيعــي المســتوى بشــأن التحديــات 
الحقيقية التي تواجه المايين من المدنيين المحاصرين في أكبر 
أزمــة منســية فــي العالــم. بعــد أن عملــت مــع العديــد مــن المنظمات 
غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم، 
أســتطيع أن أشــهد أن Crisis Action هــي واحــدة مــن المنظمــات 
القليلــة التــي ال يوجــد لديهــا أجنــدة أخــرى غيــر حمايــة المدنييــن. 
مهمتهــا هــي إحــداث تغييــر إيجابــي فــي حيــاة النــاس العادييــن 

المتأثريــن بالنــزاع."
 عائشــة البصــري، المتحدثــة الســابقة باســم بعثــة األمــم المتحــدة 

إلــى إقليــم دارفــور، يوناميــد.

"لقــد كنــت معجبة جدا بدور Crisis Action النشــط في المحافظة 
علــى االهتمــام الدولــي تجــاه الســودان وجنــوب الســودان. فمــن 
خــال تعبئــة وتضخيم أصــوات المجتمع المدنــي المحلية، قدمت 
مســاهمة قيمــة لبنــاء الدعــم حــول اتبــاع مقاربــة شــاملة إلنهــاء 

النزاعــات فــي الســودان."
روزالينــد مارســدن، الممثــل الخــاص لاتحــاد األوروبــي للســودان 

وجنــوب الســودان ســابقا.
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جنوب السودان

بعد مرور عامين ونصف من حصولها على االستقالل عن السودان، 
أضحت دولة جنوب السودان، الهشة، تحت رحمة العنف الطائفي. 
وأمام فرار اآلالف من منازلهم، ومصرع آالف آخرين في هجمات 
وحشية، قامت Crisis Action بدعم مجموعات مدنية من جنوب 

السودان، للمطالبة بتحرك دولي لمعالجة األزمة، والمطالبة كذلك 
بأن يكون لها صوت في مباحثات السالم.

▲ تجمع لمقاتلي المتمردين في قرية بوالية أعالي النيل، جنوب السودان، ٨ فبراير، 
2014. عدسة: رويترز/ جوران توماسيفيك.

▲ سكرتير عام مجلس الالجئين النرويجي ورئيس مجلس إدارة Crisis Action جان 
إيجيالند في زيارة إلى موقع مينكامان لالجئين في جنوب السودان في فباير 2014، قبيل 

مقاله االفتتاحي القوي في جريدة East African، والذي حذر فيه من مجاعة وشيكة. 
عدسة: مجلس الالجئين النرويجي/ كريستيان جيبسين.

ــا، عاصمــة جنــوب  ــع العنــف فــي جوب فــي 15 ديســمبر 201٣ اندل
ــي.  ــم يتوقعهــا معظــم المجتمــع الدول الســودان، فــي مفاجــأة ل
وســرعان مــا تحــول الخــالف السياســي بيــن القــوات المواليــة 
ــه الســابق د.  ــوالء لنائب ــن بال ــي تدي ــر وتلــك الت للرئيــس ســلفا كي
ريــاك مشــار، إلــى صــراع اثنــي شــمل عــدة واليــات تصاعــد فيهــا 

ــرة. العنــف بســرعة كبي

تفجــر النــزاع علــى شــكل موجــات متتاليــة مــن عمليــات القتــل 
االنتقامــي والهجمــات المضــادة، وقــد خلــف آالف القتلــى، وأجبر 
أكثــر مــن مليــون إنســان علــى تــرك منازلهــم، ودفع مئــات اآلالف 
إلــى البحــث عــن ملجــأ فــي دول الجــوار؛ كل ذلــك فــي غضــون 

أشــهر قليلــة.

ترتيب نداء جماعي إلنهاء العنف
اســتجابًة لطلب شــركائنا، أطلقت Crisis Action اســتجابة سريعة 
لهــذه الحالــة الطارئة، فســاعدت مجموعات المجتمــع المدني في 
جنوب السودان على وضع رسائل مناصرة مشتركة، واستراتيجية 
لتضخيم أصواتها على مستوى العالم. وشملت أولويات الحملة 

الرئيسية:

ــاء  ــى إنه ــى يوافقــا عل ــزاع حت ــى طرفــي الن • تكثيــف الضغــط عل
األعمــال العدائيــة

• تأمين حماية فورية للمدنيين في جنوب السودان

 • الحصــول علــى مقعــد حــول مائــدة المفاوضــات لممثلــي
المجتمع المدني

• ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان

األزمــة لمعالجــة  المســاعدات  وكاالت  لدخــول  الضغــط   • 
اإلنسانية المتصاعدة

 Crisis ومــع اقتــراب قمــة االتحــاد األفريقــي فــي ينايــر، أتاحــت
Action لقيــادات المجتمــع المدنــي فــي جنــوب الســودان التحــدث 

إلــى وســائل اإلعــالم اإلقليميــة والعالميــة. وكانــت رســالتهم 
واضحــة: يجــب علــى االتحــاد األفريقــي أن يبــذل كل ما في وســعه 
لتأمين اإلنهاء الفوري للقتال وااللتزام بانخراط مســتدام لمعالجة 

األســباب الجذريــة للنــزاع.

تسليط الضوء على كارثة إنسانية
فــي أوائــل يناير، كلــف االتحاد األفريقــي الهيئة الحكوميــة الدولية 
المعنيــة بالتنميــة )إيجــاد( بقيــادة المفاوضــات بيــن الفصيليــن 
المتحاربيــن. ولكــن أول اتفاقيــة ســالم، هشــة، برعايــة )إيجــاد( لــم 
يقــدر لهــا االســتمرار طويــاًل، وانزلقت جنوب الســودان مــن جديد، 
فــي فبرايــر، إلــى مســتنقع العنــف. وفــي الوقــت نفســه تناقصت 
ــال  ــرة، نتيجــة اســتمرار القت ــة بســرعة كبي ــالد الغذائي إمــدادات الب

وانتشــار أعمــال النهــب.

اندلعــت أعمــال العنــف علــى نطــاق واســع، فــي ديســمبر 201٣، فــي أحــدث دولــة 
ــم. وكان رد فعــل Crisis Action فــوري، مــن خــالل دعمهــا المنظمــات  فــي العال
غيــر الحكوميــة، المحليــة فــي غالبيتهــا، مــن أجــل الدفــع بنجــاح إلــى وقــف إطــالق 

النــار، وعمليــة سياســية شــاملة وآليــة فعالــة للمســاءلة.

وعندمــا بــدأ يظهــر الحجــم الهائــل للكارثــة اإلنســانية المتصاعــدة، 
دعمت Crisis Action جان إيجيالند، رئيس مجلس اإلدارة وسكرتير 
عــام مجلــس الالجئيــن النرويجــي، لينطلــق فــي حملــة إعالميــة 
تســلط الضــوء علــى مأســاة المدنييــن فــي جنــوب الســودان؛ حيث 
حــذر مــن المجاعــة الوشــيكة مــا لــم يتــم احتــرام وقــف إطــالق النــار 
بشــكل فــوري، ونبــه المانحين إلى صــراع وكاالت المســاعدات مع 
الزمــن، للوصــول إلــى المجتمعات التــي تعيش في مناطــق نائية، 

قبــل حلــول موســم األمطــار.

وفــي مقال قوي نشــر فــي جريدة East African، قــارن جان جنوب 
الســودان الذي شاهده مفعًما بالفرحة واألمل بعد توقيع اتفاقية 
الســالم مــع الســودان فــي 2005، بمــا أصبــح عليــه الحــال اآلن 
فــي الدولــة الجديــدة؛ منــازل خاويــة، ومقابــر جماعيــة متناثــرة فــي 
كل مــكان. وتلقــف كثيــرون مطالبتــه للمجتمــع الدولــي بتصعيــد 
اســتجابته، فوعــد المانحــون، فــي مايــو، بتقديــم 614 مليــون دوالر 
إضافيــة فــي مؤتمــر التمويــل الدولــي الــذي دعــت إليــه الحكومــة 

النرويجيــة.

ضمان عملية سالم تشمل الجميع
ــن واضحــة، فــي كــون  ــة شــركاء Crisis Action المحليي ــت رؤي كان
إشــراك أصــوات المجتمــع المدنــي فــي أي عمليــة ســالم تقودهــا 
اإليجــاد أمــر حاســم فــي ضمــان المســاءلة، وإصــالح الحوكمــة، 
وأي أمــل فــي ســالم دائــم. فــي فبرايــر، وقبيــل اجتمــاع حاســم 
لإليجــاد فــي إثيوبيــا، قامــت Crisis Action بجمــع 20 منظمــة 
غيــر حكوميــة مــن الســودان وجنــوب الســودان فــي جوبــا، لوضــع 
مجموعــة مطالــب مشــتركة، فيمــا يتعلــق بمشــاركة المجتمــع 

ــات. ــي فــي المباحث المدن

25



جمهورية أفريقيا الوسطى

▲ الجئون فارون من النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى يتلقون مساعدات في 
PANOS /مخيم بويابو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. عدسة: برايان سوكول

▲ دخلت Crisis Action في شراكة مع د. سليمان بالدو لنشر مقال رأي في 
جريدة الجارديان البريطانية في أبريل 2014.

أفضــى ذلــك إلــى بيان صحفي مشــترك، وقعت عليــه 44 منظمة 
أفريقيــة وعربيــة، وحظــي بتغطية إعالمية واســعة في شــتى أنحاء 
أفريقيــا والشــرق األوســط، ودعــا إيجاد إلــى منح ممثلــي المجتمع 
المدنــي فــي جنوب الســودان مقعًدا حــول مائدة التفــاوض. وفي 
مارس، أصدرت اإليجاد بياًنا جاء فيه أن المنظمات غير الحكومية 
"ينبغــي ان تكــون جــزًءا مــن الحــوار السياســي والمفاوضــات"، 
وســرعان مــا تجــاوب االتحــاد األفريقــي ومجلــس االمــن مــع تلــك 
الرؤية. أعقب ذلك التقاء شــركاء من جنوب الســودان مع وســطاء 

إيجــاد، لمناقشــة مشــاركتهم في مباحثات الســالم.

ضمان وجود آليات مساءلة فعالة
فــي أبريــل أطلــق االتحــاد األفريقــي، كمــا كان قــد طلــب شــركاء 
Crisis Action، تحقيًقا غير مسبوق في انتهاكات حقوق اإلنسان 

فــي جنــوب الســودان.

قامــت Crisis Action بالبنــاء علــى هــذا اإلعــالن، فدخلــت فــي 
شــراكة مــع د. ســليمان بالــدو، أحــد قيــادات المجتمــع المدنــي 
الســوداني، والعضــو الســابق بلجنــة التحقيــق فــي الجرائــم التــي 
ارتكبــت فــي كــوت ديفــوار، فــي 2011، لينشــر مقــال رأي فــي 
جريــدة الجارديــان البريطانيــة وجريــدة Ouestaf واســعة االنتشــار 
ــه علــى أن التحقيــق ينبغــي أن يطــرح  ــا، أكــد في فــي غــرب أفريقي
روايــة موضوعيــة وذات مصداقيــة عــن االنتهــاكات التــي وقعــت. 
وأكــد المقــال أيًضــا علــى مســؤولية اللجنــة عــن ضمــان المســاءلة 

وتيســير المصالحــة.

وفــي تقريــر أولــي لهــا عن نتائــج التحقيق، صــدر في يونيــو، حذرت 
ــى  ــت" عل ــزاع مــن أن "المســؤولية ســوف تثب ــة أطــراف الن اللجن
مــن تتوصــل اللجنــة إلــى أنهــم انتهكــوا حقــوق اإلنســان والقانــون 

اإلنســاني الدولــي.

التأثير على مهمة األمم المتحدة في جنوب السودان
فــي مايــو 2014، ومــع بــدء النقــاش حــول المهمــة الجديــدة لبعثــة 
 Crisis األمــم المتحــدة فــي جنــوب الســودان )يونميــس(، قامــت

Action بمــا يلــي:

• دعمــت تحالًفــا لشــركاء دولييــن، مــن مجــال العمــل اإلنســاني، 
ويعملــون فــي جنــوب الســودان، حتــى يقدمــوا ألعضــاء مجلــس 
األمــن توصيات عملية من شــأنها توفير ما تحتاجــه البعثة لحماية 

المدنييــن فــي جنــوب الســودان وإنقــاذ األرواح.

• ترتيــب رحلــة الثنين من نشــطاء المجتمع المدنــي الرائدين، في 
جنــوب الســودان، أنييــث داوول مــن مشــروع روتــس، وديفيد دنج 
من جمعية القانون بجنوب الســودان، إلى نيويورك لضمان طرح 
ــاع السياســة  رؤى الشــعب فــي جنــوب الســودان أمــام أعيــن صن
باألمــم المتحــدة. وقد أكــد مســؤولون أن اللقاءات كانــت "مفيدة 
للغايــة" كمــا أكــدوا علــى أهميــة الــدور الــذي ينبغــي أن يلعبــه 
المجتمــع المدنــي فــي تحــول جنــوب الســودان إلــى دولــة أكثــر 

اســتقراًرا وعدالــًة.

ــات  ــد مــن المقترح ــن العدي ــم تضمي ــادرات، ت ــك المب ــة لتل ونتيج
ــة  ــى بعث ــان فــي التوجيهــات الصــادرة إل ــا المجموعت ــي طرحته الت

)يونميــس(، وشــملت:

 • إلغــاء كل مــا يتعلــق ببنــاء الدولــة، مــن مهــام وأدوار، مــن
مهمة البعثة

• إعــادة توجيــه تركيــز )يونيميــس(، لينصــب بشــكل أساســي علــى 
حمايــة المدنييــن

• اشــتراط أن تســتند أي أنشــطة أمميــة متعلقة بحمايــة المدنيين 
إلــى رؤى وتجــارب المجتمعــات في جنوب الســودان.

النظر إلى المستقبل
مع استمرار العنف في جنوب السودان وشبح المجاعة الذي يلوح 
فــي األفــق، تظــل مهمتنــا هــي زيــادة الضغــط علــى طرفــي النــزاع 
لوقــف العنــف، وإيصــال المســاعدات إلــى مــن اشــتدت حاجتهــم 
إليها، وإشــراك المجتمــع المدني الجنوب ســوداني في مفاوضات 

تفضــي إلــى مســتقبل أكثــر أمًنا لهــذه الدولــة الجديدة الهشــة.

 بعد االنقالب الذي شهدته جمهورية أفريقيا الوسطى في أوائل
201٣، انزلقت البالد إلى حرب أهلية دامية، ارتكبت فيها فظائع 

 Crisis جماعية، على يد جماعات إسالمية ومسيحية. وهو ما دفع
Action إلى الدخول في شراكة مع وكاالت إغاثة وشخصيات دينية 

مؤثرة، للمطالبة بزيادة المساعدات إلى المنطقة، والمساعدة الدولية 
في حماية المدنيين.

"بعــد انــدالع الحــرب األهليــة فــي جنــوب الســودان، وعــدم ســماع 
أصواتنا في األمم المتحدة، قدمت Crisis Action فرصا متعددة لي، 
حتى أســتطيع ان اقول لألمم المتحدة والقادة األفارقة الرئيســيين 
كيف ولماذا يجب أن يحملوا مرتكبي االنتهاكات الجسيمة لحقوق 
ــي أيضــا إمكانيــة الوصــول  اإلنســان المســاءلة كاملــة. كمــا قدمــت ل
المباشر إلى مجلس األمن الدولي، وتمكيني من التأثير في مناقشاته 

بشــأن مســتقبل قــوة حفــظ الســام الدولية في بلــدي."
 ديفيــد دنــغ، مديــر إدارة البحــوث بالجمعية القانونيــة في جنوب 
الســودان، أميــن منظمــة مواطنــون مــن أجــل الســام والعدالــة، 

جنــوب الســودان.

ــة بســرعة فــي  ــر العرقــي المروع ــام 201٣، انتشــرت أعمــال التطهي ــد انقــالب ع بع
ــا  ــة. كان واضح ــادة الجماعي ــالد. وحــذرت األمــم المتحــدة مــن اإلب ــاء الب ــع أنح جمي
 Crisis أن الســلطات المحليــة ال تملــك القــدرة علــى وقــف أعمــال القتــل. جلبــت
Action الشــخصيات الدينيــة المحليــة معــا، للمطالبــة بإنشــاء قــوة لحفــظ الســالم 
تابعــة لألمــم المتحــدة. وافقــت األمــم المتحــدة علــى انشــاء القــوة ونشــرها، التــي 
أحالــت دون وقــوع المزيــد مــن أعمــال القتل ووقوع كارثــة، إلى جانــب عوامل أخرى.
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وفي مارس 201٣، أطاحت مجموعات مسلحة تطلق على نفسها 
ــا الوســطى،  ــة أفريقي ــف، بحكومــة جمهوري "ســيليكا"، أي التحال
وعزلــت الرئيس فرانســوا بوزيزي، وعينت مكانــه زعيم المتمردين، 
ميشــيل دجوتوديــا. أعقــب ذلــك موجــة مــن أعمــال التدميــر، حيــث 
هاجمــت ميليشــيات ســيليكا المدنييــن وارتكبــت جرائــم اغتصاب، 
ونهبــت المتاجــر والمنــازل، لتتــرك أكثــر مــن مليونــي إنســان فــي 

أمــس الحاجة للمســاعدات.

فــي ســبتمبر، قام دجوتوديا بتســريح الميليشــيات، ولكن مقاتليه 
ــر المســلمين، ممــا دفــع المســيحيين  اســتمروا فــي مهاجمــة غي
ــى تشــكيل ميليشــياتهم الخاصــة للدفــاع عــن  ــف أخــرى إل وطوائ
أنفســهم. وبحلــول نهاية العــام، كانت جمهورية أفريقيا الوســطى 
قــد أضحــت أســيرة دائــرة العنــف الجهنميــة، التي اكتســبت صبغة 
طائفيــة كريهــة، حيــث تســببت هجمــات الســيليكا علــى غيــر 
المســلمين إلى انتقام دموي من المسيحيين والطوائف األخرى.

نصــف ســكان العاصمــة، بانجــي، فــروا مــن منازلهــم، ولقي آالف 
مصرعهــم فــي القتــال الوحشــي، الــذي فجــر أزمــة إنســانية وأمنيــة 
هائلــة. وبحلــول مــارس، كان 90 % مــن الســكان المســلمين فــي 
بانجــي إمــا مــن القتلــى أو مــن النازحيــن. لم تتــرك األزمة أحــًدا من 
ســكان البــالد البالــغ عددهــم 4.6 مليــون نســمة، إال ومســته علــى 
نحــٍو مــا، مهــددًة بحالــة مــن عــدم االســتقرار، قــد تعــم المنطقــة 

بشــكل أوســع.

▲ صفحة غالف نيويورك تايمز في أغسطس 201٣ – تحقق نتيجة أنشطة لوكاالت 
إنسانية وحقوقية جمعت بينها Crisis Action لرفع الوعي باألزمة التي بدأت تندلع في 

جمهورية أفريقيا الوسطى.

▲ نسقت Crisis Action لقاًء لزعماء دينيين مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أوالند 
في قصر اإلليزيه في يناير 2014

دق ناقوس الخطر
 Crisis مــع تطــور األحــداث فــي أعقــاب انقــالب مــارس، دعــت
Action مجموعــات إنســانية وحقوقيــة إلــى وضــع خطــة مشــتركة 

ــدأت  ــي ب تكفــل أفضــل ســبل رفــع الوعــي باألزمــة اإلنســانية الت
تتكشــف، وتأميــن حمايــة فوريــة أفضــل للســكان المدنييــن. فــي 
هــذا اإلطــار، عملــت Crisis Action مــع الشــركاء، بيــن يونيــو 

وأغســطس 201٣، مــن أجــل:

• إعــداد إحاطــة مشــتركة لفاليري آموس، منســقة إغاثــة الطوارئ 
باألمــم المتحــدة، قبيــل رحلتهــا إلــى البالد فــي يوليو. وقــد قامت 
آمــوس، خــالل زيارتهــا، إطــالق نــداء علنــي قــوي، مطالبــة فيــه 
بتوفير المســاعدات والحماية لشــعب جمهورية أفريقيا الوسطى.

• بنــاء تحالــف مؤثــر ضــم تســع منظمــات إغاثيــة رائــدة تعمــل 
فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، باإلضافــة إلــى أســقف بانجــي، 
ــى حجــم االزمــة  ــك لتســليط الضــوء عل ــا، وذل ــي نزابالينج ديودون
اإلنســانية والمطالبــة بالمزيــد مــن المســاعدات. وقــد أصــدر 
التحالــف بياًنــا مشــترًكا، تــم وضعــه بالتعــاون مــع مكتب الشــؤون 
اإلنســانية التابــع لألمــم المتحــدة، والتقطتــه جريــدة واشــنطن 
بوســت، وقنــاة فرانــس 24، وجريــدة Africa Review، ووســائل 

إعــالم أخــرى.

• جمــع ســت مجموعــات رائــدة فــي حقــوق اإلنســان وتفــادي 
النزاعــات، لمطالبــة األمــم المتحــدة، واالتحاد األفريقي، وفرنســا 
بتوفيــر وجــود أمني دولــي، يعزز لوقــف العنف وحمايــة المدنيين. 
وقــد لقيــت تلــك المطالبــة ردود فعــل إيجابيــة مــن هيئتــي األمــم 
المتحدة المختصتين بالشــؤون السياســية وحفظ الســالم، فضاًل 

عــن مفوضــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان.

اســتكملت Crisis Action تلــك الجهــود بتيســير مناصــرة منســقة 
ــات  ــا والوالي ــاع السياســات الرئيســيين فــي أوروب اســتهدفت صن
المتحــدة؛ وشــمل ذلــك لقــاء للشــركاء مــع الرئيــس الفرنســي 
فرانســوا أوالنــد، وأعضاء مجلس األمن الرئيســيين فــي نيويورك.

وفــي ٨ يوليــو 201٣، رددت مجموعــة االتصــال الدوليــة حــول 
جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، مطالبــات الحملــة بتفويــض وتجهيــز 
قــوات أفريقيــة لحمايــة المدنيين فــي جمهورية أفريقيا الوســطى. 
وبعــد ذلــك بأيــام معــدودة، جــاء رد فعــل االتحــاد األفريقــي، 
بموافقتــه علــى إنشــاء قــوة حمايــة تحــت قيــادة أفريقيــة، ووعــد 
االتحــاد األوروبــي مــن جانبــه، بتوفيــر ٨ مليــون دوالر إضافيــة 
للمســاعدات يــم تخصيصهــا لتوفيــر الغــذاء، واإلمــدادات الطبيــة، 
والميــاه النظيفــة والصــرف الصحــي. وهــو مــا وصــل بإجمالــي 
المســاعدات التــي وعــدت بهــا أوروبا إلــى 20 مليــون دوالر، بحلول 

أغســطس 201٣.

ــذي تبنــى  ــر أصــدر مجلــس األمــن القــرار رقــم 2121، ال فــي أكتوب
العديــد مــن توصيــات التحالف، ومنها نشــر عــدد أكبر مــن مراقبي 
حقوق اإلنســان لدعم بعثة الســالم األممية الحالية في جمهورية 

أفريقيا الوســطى.

إظهار أصوات قوية
بحلــول نوفمبــر، كان الوضــع فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى قــد 
ازداد تدهــوًرا، وبلغــت الفظائــع المرتكبة هناك حــًدا انطلقت معه 
العديــد من النداءات المطالبــة بالتحرك لمنع ارتكاب تطهير عرقي 
محتمــل. وهــو مــا دفــع Crisis Action إلــى إطــالق اســتراتيجية 
جديــدة لدعــم مطالــب الشــركاء بنشــر المزيــد مــن قــوات حفــظ 
الســالم األفريقيــة واألمميــة، المجهــزة بشــكل مناســب، لحمايــة 
المدنييــن ومنــع المزيــد مــن عمليــات إراقــة الدمــاء الجماعيــة 

المحتملــة. 

ولتوضيح حجم األزمة لصناع السياسات، والحاجة العاجلة لتدخل 
دولــي، قامــت Crisis Action بجمــع وفــد قــوي، متعــدد الديانات، 
ضــم أكثر الزعامــات الدينية تأثيــًرا في جمهورية أفريقيا الوســطى:

• األسقف ديودوني نزابالينجا، رأس الكنيسة الكاثوليكية

• اإلمام عمر كوبين الياما، رئيس المجتمع اإلسالمي

• القس نيكوالس جيريكويامي-جبانجبو، رأس الكنيسة اإلنجيلية.

عملت Crisis Action مع الزعماء الثالثة لكتابة رسالة إلى مجلس 
األمــن، تطالــب بتعزيــز مهمــة األمــم المتحــدة واالتحــاد األفريقــي 
فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، وزيــادة عــدد مراقبــي حقــوق 
اإلنســان، وتوفير تمويل أكبر للمســاعدات اإلنسانية. ولتعزيز تلك 
المطالبــة، أمنــت Crisis Action نشــر مقــاالت افتتاحية مشــتركة، 
قويــة، بقلــم األســقف نزابالنينجــا واإلمــام اليامــا، فــي جريــدة 

لومونــد الفرنســية، وواشــنطن بوســت األمريكيــة.

وممــا يــدل علــى وصــول رســالة الزعمــاء الدينييــن، أن مطالبهــم 
تــرددت علــى نطــاق واســع، فــي جلســة اســتماع بلجنــة العالقــات 
الخارجية بمجلس الشــيوخ األمريكي، وفي مؤتمر صحفي لرئيس 
مكتــب األمــم المتحــدة فــي جمهورية أفريقيا الوســطى، وســفيرة 
الواليــات المتحــدة لــدى االمــم المتحــدة ســامانتا بــارور، ورئيــس 

وزراء جمهوريــة أفريقيــا الوســطى الســابق.

وفــي ديســمبر، وافــق وزراء خارجيــة االتحــاد األوروبي على نشــر ما 
يصــل إلــى 1000 جنــدي للمســاعدة فــي تأميــن العاصمــة بانجــي. 
كذلــك فرضت األمــم المتحدة حظــًرا على الســفر، وتجميد أصول 
لزعمــاء الميليشــيات الرئيســيين الذيــن ارتكبــوا انتهــاكات لحقــوق 

اإلنســان، وأولئــك الذيــن هــددوا عملية الســالم.

"أنــا أوصــي بضــرورة مســاهمة Crisis Action فــي عمليــة الوقايــة 
من الجرائم الوحشــية في جمهورية أفريقيا الوســطى. لقد قامت 
Crisis Action بتســخير قوة ثاثة من الزعماء الدينيين الموثوق 

فــي تأثيرهــم داخــل جمهورية أفريقيــا الوســطى، وإحضارهم إلى 
نيويــورك فــي لحظــة اتخــاذ القــرارات الحاســمة لمناشــدة مجلــس 
األمــن الدولــي أن يــأذن بعمليــة أمميــة لحفــظ الســام مــن أجــل 
ــع. شــهادة الزعمــاء  حمايــة المدنييــن مــن خطــر داهــم مــن الفظائ
الدينييــن، المقنعــة، أثــرت بشــكل واضــح فــي المجلــس، وســاعدت 

علــى تحفيــز اســتجابة دوليــة قويــة تجــاه األزمــة."
 أدامــا دينــغ، المستشــار الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة

لمنع اإلبادة الجماعية.

"ســاعدتني Crisis Action للحصــول علــى امتيــاز الوصــول إلــى 

مســؤولين فرنســيين رفيعــي المســتوى فــي وزارة الخارجيــة 
ورئاســة الجمهوريــة. وبفضــل التنســيق الذكــي وراء الكواليــس، 
أتيحت لي الفرصة للتأثير مباشــرة في الحكومة الفرنســية بشأن 
حالــة األمــن المزريــة واألزمــات اإلنســانية فــي جمهوريــة أفريقيــا 
الوســطى. ســاعدت Crisis Action أيضــا فــي تنظيــم العديــد مــن 
المقابــات التلفزيونيــة الحيــة، وتوفيــر منصة عامــة ألدق ناقوس 

الخطــر حــول األزمــة التــي تتكشــف فــي بلــدي."
 المطــران ديــودون نزاباالينجــا، رئيس الكنيســة الكاثوليكية في 

بانغــي، جمهورية أفريقيا الوســطى.

"عمــل Crisis Action مــع الزعمــاء الدينييــن من جمهوريــة أفريقيا 

الوســطى إنمــا يوضــح قدرتهــا علــى تضخيــم األصــوات المحليــة 
بقــوة. فتمكيــن Crisis Action هــؤالء الزعمــاء الدينييــن الثاثــة 
مــن مناشــدة مجلــس األمــن الدولــي، مباشــرة، لنشــر قــوات األمــم 
المتحــدة فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى كان ملحوظــا. قــوة 
جهودنــا مجتمعــة دفعــت المجلــس إلــى الموافقــة علــى بعثة حفظ 

الســام لوقــف العنــف."
يان الياسون، نائب األمين العام لألمم المتحدة.
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التأثير على أعلى المستويات
بيــن ينايــر ومــارس 2014، نســقت Crisis Action سلســلة مــن 
اللقــاءات المباشــرة، وجًهــا لوجــه، بيــن وفــد الزعمــاء الدينييــن 
لجمهوريــة أفريقيــا الوســطى وكبــار القيادات السياســية األمريكية 
واألوروبيــة، علــى أعلــى المســتويات. اســتهدفت تلــك اللقــاءات 
زيــادة الضغــط علــى أعضــاء مجلــس األمــن الرئيســيين لتفويــض 

قــوة أمميــة لوقــف أعمــال القتــل. شــملت تلــك اللقــاءات:

• فــي باريــس: إحاطة ومؤتمر صحفي رئاســي رســمي مع الرئيس 
فرانســوا أوالنــد، فضــاًل عــن لقــاءات مــع وزيــر الخارجيــة الفرنســي 
لــوران فابيــوس، ووزيــر الدفــاع جــون إيف لو دريــان، ووزيــر التنمية 
باســكال كانفيــن، وشــخصيات برلمانيــة محوريــة فــي لجنتــي 
ــى  ــاًء عل ــاءت بن ــي ج ــارة الت ــاع. هــذه الزي ــة والدف الشــؤون الخارجي
طلــب مــن الحكومــة الفرنســية، مثلــت طفــرة جديــدة فــي عالقات 

Crisis Action مــع قصــر اإلليزيــه ووزارة الخارجيــة الفرنســية. 

• فــي بروكســل: لقــاءات مــع مســؤولين رفيعــي المســتوى فــي 
ــه  ــة البلجيكــي، ديديي ــر الخارجي ــي، مــن بينهــم وزي االتحــاد األوروب
رينــدرز، والســكرتير العــام التنفيــذي لهيئــة التحــرك الخارجيــة 
األوروبيــة، بييــر فيمــون، ومفوضــة االتحــاد األوروبــي كريســتالينا 
جورجييفــا. هــذا فضــاًل عــن قيــام Crisis Action بترتيــب إحاطــة 
قدمها الزعماء الدينيون الثالثة أمام جميع ســفراء الدول األعضاء 

ــة والعشــرين. فــي االتحــاد األوروبــي، الثماني

• فــي لندن: تســليم عريضة شــخصية، يًدا بيد، فــي مقر الحكومة 
البريطانيــة، 10 داونينــج ســتريت، وتنســيق لقــاءات مــع صنــاع 
السياســات بالمملكــة المتحــدة، وشــملت اللقــاءات وزيــرة الدولــة 

للشــؤون الخارجيــة، وأســقف كنتربــري، جاســتن ويلبــي.

• فــي نيويــورك: إحاطــة خاصــة فــي مجلــس األمــن على مســتوى 
السفراء، واجتماع وظهور إعالمي مشترك مع سكرتير عام األمم 
المتحــدة بــان كــي مــون. وقــد أوضــح الوفــد بجــالء الحاجــة العاجلة 
لنشــر قــوات حفــظ ســالم أمميــة فــي جمهوريــة أفريقيا الوســطى 
لحمايــة المدنييــن، ممــا دفــع الســفيرة ســامانتا بــاور إعــالن دعمها 

الصريــح لتحــرك فوري مــن األمــم المتحدة.

• فــي واشــنطن العاصمــة: جلســات إحاطــة أمــام ممثليــن رفيعي 
المســتوى مــن صنــدوق النقــد الدولــي، ووكالــة التنميــة الدوليــة 
األمريكيــة، ونائــب رئيــس البنــك الدولــي لشــؤون أفريقيــا، ماكثــار 
ديــوب. كذلــك عملــت Crisis Action على تيســير لقاءات للشــركاء 
مــع مســؤولين فــي البيــت األبيــض، ومجلــس األمــن القومــي، 
فضــاًل عــن افتتاحيــة فــي مجلــة التايــم، لتنبيــه صنــاع السياســات 
األمريكييــن لمخاطــر التطهيــر العرقــي فــي جمهوريــة أفريقيــا 

الوســطى.

▲ وفد الزعامات الدينية يلتقي سكرتير عام األمم المتحدة، بان كي مون، وكبار 
القيادات السياسية األمريكية واألوروبية، لمطالبة مجلس األمن بتفويض قوات حفظ 

السالم األممية في وقف أعمال القتل في جمهورية أفريقيا الوسطى

▲ الزعامات الدينية الثالث اختارتهم مجلة تايم ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في 
العالم في 2014.

▲ مقابلة حية مع اإلمام واألسقف على قناة سي إن إن، تجريها كريستيان أمانبور 
في 2٨ يناير 2014.

فــي كٍل مــن تلــك اللقــاءات، رســم الوفــد صــورة حقيقيــة معبــرة 
لصناع السياســات، صورت الدور األساســي الذي يمكن أن تلعبه 
قــوات حفــظ الســالم التابعــة لألمــم المتحــدة فــي وقــف إراقــة 
الدمــاء، وتوفيــر خلفيــة أكثر رســوًخا لجهود رجال الديــن، لنزع فتيل 

التوتــر بيــن مختلــف المجتمعــات العقائديــة فــي البــالد.

فــي أبريــل 2014، أقــر مجلــس األمــن نشــر قــوات حفــظ ســالم 
ــا الوســطى، وذلــك  ــة أفريقي تابعــة لألمــم المتحــدة فــي جمهوري
فــي قــرار أثنــى، علــى وجــه خــاص، علــى دور القيــادات الدينيــة في 

البــالد لمنــع العنــف.

قبــل ذلــك بســتة أشــهر فقــط، كان بعــض كبــار مســؤولي األمــم 
المتحــدة قــد ســخروا مــن إمكانيــة موافقــة مجلــس األمــن علــى 
إرســال قــوات إلــى جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، نظــًرا الفتقارهــا 
لألهميــة الجيو-اســتراتيجية. ووفًقــا لســفراء فــي األمــم المتحدة، 
فقــد أقنعتهــم اإلحاطة التــي قدمها الزعمــاء الدينيون إلى مجلس 
ــار  ــأن عليهــم أن يتحركــوا. وقــد أكــد تأثيرهــم كذلــك اختي األمــن ب
مجلة تايم لهم ضمن قائمة أكثر 100 شــخصية مؤثرة في العالم 
فــي 2014، كمــا تــم ذكرهــم مــن ِقبــل رئيــس الواليــات المتحــدة، 
بــاراك أوبامــا، ضمــن كلمتــه التــي ألقى بها أمــام الجمعيــة العامة 

لألمــم المتحــدة، فــي ســبتمبر 2014.

"قدمــت Crisis Action للزعمــاء الدينييــن مــن جمهوريــة أفريقيــا 
الوســطى منصــة دوليــة فــي وقــت حــرج، عندمــا كانــت دعواتهــم 
 Crisis Action للسام بحاجة إلى أن يسمعها الجميع. كان تعاون
مــع الزعمــاء الدينييــن يمثــل دعمــا هائــا لمشــاركة الحكومــة 

الفرنســية فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى."
لوران فابيوس، وزير الشؤون الخارجية الفرنسية.

"انظــروا إلــى الزعمــاء المســيحيين والمســلمين الذيــن اتحــدوا 
معــا فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى لنبــذ العنــف – اســتمعوا إلــى 
اإلمــام الــذي قــال: "السياســة تحــاول تقســيمنا فــي بلدنــا علــى 
أســس دينيــة، ولكــن ال ينبغــي أن يكــون الديــن ســببا للكراهيــة، أو 

الحــرب، أو الفتنــة."
باراك أوباما، رئيس الواليات المتحدة في خطابه أمام الجمعية 

العامة لألمم المتحدة.
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إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة

▲ في الخلفية، توجد المستوطنة التي يسميها اإلسرائيليون هار حوما، بينما يعرفها 
الفلسطينيون باسم جبل أبو غنيم. 25 أبريل 2012. عدسة: رويترز / رونين زفولون

	  

Trading away Peace: 

How europe helps sustain 

illegal israeli settlements

 Crisis تقرير مشترك لمنظمات غير حكومية يسرته – Trading Away Peace ▲
Action لرفع الوعي تجاه السياسات األوروبية التي تساهم في الحفاظ على 

المستوطنات اإلسرائيلية غير الشرعية.

▲ جريدة الجارديان البريطانية تعلن الخطوط اإلرشادية األوروبية الجديدة، التي مثلت 
اختراًقا، حيث استبعدت المستوطنات من فرص تمويل االتحاد األوروبي.

عملــت Crisis Action مــع الشــركاء، منــذ 2007، على ابــراز اآلثار االنســانية المترتبة 
علــى الحصــار اإلســرائيلي لقطــاع غــزة. كمــا دعمــت الشــركاء فــي الدفــع نحــو اتخــاذ 
موقــف مــن االتحــاد األوروبــي، يقضــي بإنهــاء التعامــل التجــاري مــع المســتوطنات 
اإلســرائيلية غيــر الشــرعية فــي الضفــة الغربيــة، حيــث تمثــل تهديــدا لســبل التوصــل 
إلــى حــل ســلمي للصــراع علــى اســاس الدولتيــن. انتهــت Crisis Action مــن عملها 
علــى قضيــة األراضــي الفلســطينية المحتلــة، فــي عــام 201٣، عندمــا ســاعدت فــي 
تأميــن اتفــاق تاريخــي مــن االتحــاد األوروبــي، يقضــي بعــدم تدفــق المســاعدات مــن 

جانــب االتحــاد األوروبــي إلــى المســتوطنات اإلســرائيلية.

 كان للتوسع المستمر للمستوطنات اإلسرائيلية على حساب
األراضي الفلسطينية تبعات مدمرة على حياة المدنيين، فضاًل عما 

يمثله من تهديد إلمكانية التوصل إلى حل سلمي للنزاع. ومتابعة 
لتنفيذ السياسة التي بدأ االتحاد األوروبي في اتباعها منذ أوائل 201٣، 

دعمت Crisis Action الشركاء لضمان االلتزام بالخطوط اإلرشادية 
للتجارة التي سنها االتحاد، للتأكد من عدم وصول تمويل من االتحاد 

االوروبي إلى المستوطنات غير الشرعية.

تــم بنــاء أكثــر من نصــف مليون مســتوطنة إســرائيلية، حتــى اآلن، 
ــازل،  ــر المن ــى أراٍض فلســطينية، مــع اســتمرار التوســع وتدمي عل
والمبانــي، ومــوارد الــرزق فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة. 
ونتيجــة الحواجز ونقاط التفتيش التي يقوم عليها المســتوطنون، 
أصبــح الكثيــر مــن الفلســطينيين يعيشــون اآلن فــي ظــل ضيــق 
شــديد في الوصول إلــى إلى الموارد الحيويــة، مثل الماء واألرض 

الزراعيــة. 

هــذا الســلب غيــر المشــروع يمثــل عقبــة كبــرى فــي ســبيل عمليــة 
إلــى حــل  التوصــل  الســالم فــي الشــرق األوســط وإمكانيــة 
ــا إلــى جنــب. ولكــن، رغــم إدانــة  الدولتيــن، القابلتيــن للعيــش جنًب
الــدول األوروبيــة الرســمية للتوســع فــي المســتوطنات، فإنهــا لــم 
تفعــل إال القليــل على األرض لمنع ذلك التوســع، واســتمر تدفق 

مســاعدات االتحــاد األوروبــي علــى تلــك المســتوطنات. 

فــي منتصــف 201٣، وبعــد عــام مــن الحمــالت المكثفــة لدفــع 
االتحــاد االوروبــي لســد ثغــرات فــي سياســاته، تتيــح التجــارة مــع 
ــال المســتوطنين مــن  ــع أعم ــر الشــرعية، ولمن المســتوطنات غي
 Crisis Action االستفادة من تمويل االتحاد األوروبي، استطاعت
ــة سياســية  ــا فــي ظــل خلفي ــا حقيقًي ــرزوا تقدًم وشــركاؤها أن يح

معقــدة.

لقــد اســتطاعت حملــة قويــة للتحالــف، طالبــت بوضــع توصيــف 
دقيــق للمنشــأ علــى ملصقــات منتجــات المســتوطنات غيــر 
الشــرعية، أن تحصــل علــى دعــم مــن حكومــات المملكــة المتحدة، 
وفرنســا، وهولنــدا، والنمســا، وإســبانيا، والدنمــارك، ومالطــا، 
ولوكسمبورج، وبلجيكا، والبرتغال، وفنلندا، وإيرلندا، وسلوفينيا. 
وفــي الوقــت نفســه، طالبــت ممثلــة الشــؤون الخارجيــة واألمــن 
العليــا باالتحــاد األوروبــي، كاثرين آشــتون، الــدول االعضــاء بالتأكد 

مــن التزامهــا الكامــل بتشــريع الملصقــات األوربــي الحالــي، فضاًل 
عــن التزامهــا بوضــع خطوط إرشــادية للملصقات ألوروبا بأســرها.

ولتصعيــد الضغــط علــى الحكومــة األلمانيــة ذات التأثيــر الواســع، 
حتــى تدعــم التدابيــر الراميــة إلــى الحــد مــن توســع المســتوطنات 
اإلسرائيلية، قامت Crisis Action بتيسير جلسات إحاطة لممثلي 
تحالــف قــوي ضــم ٨0 وكالــة تنمويــة، أمــام صنــاع السياســات 

فــي برليــن.

ــا فاصــاًل  ــد أصــدرت إعالًن ــا ق ــت ألماني ــو 201٣، كان ــول يوني وبحل
يقضــي بمنــع وضــع عبــارة "صنــع فــي إســرائيل" علــى بضائــع 
المســتوطنات غيــر الشــرعية. وحرصــت Crisis Action علــى تأمين 
تغطيــة إعالميــة واســعة لهــذا اإلعالن الذي صــدر، رًدا على أســئلة 
ــذي  ــر Trading Away Peace، ال ُطرحــت فــي البرلمــان حــول تقري

كانــت Crisis Action قــد نســقته فــي 2012.

اختراق في تمويل االتحاد األوروبي
فــي 19 يوليــو، أصــدر االتحــاد األوروبــي قواعــد إرشــادية جديــدة، 
مثلــت اختراًقــا حقيقًيــا، حيث اســتبعدت المســتوطنات من فرص 
ــت Crisis Action مــع  ــي يقدمهــا االتحــاد. وقــد عمل ــل الت التموي
الشــركاء للمســاعدة علــى ضمــان توافــر تغطيــة إعالميــة عالميــة 
لهــذه الخطــوة التــي عكســت توصيــات رئيســية لتحالــف حملــة 

.Trading Away Peace
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تأمين اتفاق فاصل
كان مســؤولو االتحــاد األوروبــي واضحيــن فيمــا يتعلــق بتأثيــر 
المناصرة الجماعية المستدامة لـ Crisis Action وشركائها، وأقروا 
بأنهــا ســاهمت فــي وفــاء االتحــاد األوروبــي بالتزاماتــه، بوقــف 
وصــول التمويــل إلــى المســتوطنات غير الشــرعية. ونتيجــة لذلك، 
اســتطاع االتحــاد االوروبــي أن يتمســك بموقفه فــي المفاوضات 
مــع إســرائيل، وفــي 26 نوفمبــر اتفــق الطرفــان على وجــوب تنفيذ 
الخطــوط اإلرشــادية بالكامــل، وعلــى عــدم توجيــه أي تمويــل مــن 

االتحــاد األوروبــي إلــى المســتوطنات.

ــة، مــن شــأنها  هــذا االتفــاق الفــارق، شــكل ســابقة مهمــة للغاي
أن توقــف تدفــق مالييــن اليوروهــات التــي كانــت تتدفــق مــن 
االتحــاد األوروبــي فــي شــكل مســاعدات موجهــة إلــى مؤسســات 
فــي المســتوطنات اإلســرائيلية، كمــا شــكل تطــور جديــد فــي إرادة 
االتحــاد األوروبــي اســتغالل نفــوذه لــدى إســرائيل ســعًيا للتوصــل 
 Crisis Action ــة ــاح حمل ــك، أن نج ــر مــن ذل ــى الســالم. واألكث إل
وشــركائها في هــذه القضية يثبت مدى قــدرة المناصرة الجماعية 

ــزة علــى تحقيــق اختراقــات سياســية كبــرى. المســتدامة والمركِّ

كان لهــذه الخطــوة تأثيــر هائــل علــى إســرائيل، حتــى أن مســؤواًل 
إســرائيلًيا وصفهــا بالـــ "زلــزال"، بينمــا حــذر رئيــس الــوزراء بنياميــن 
نتنياهــو مــن أنهــا قــد تضــر بالجهــود المتوازيــة التــي يبذلهــا وزيــر 
الخارجيــة األمريكــي، جــون كيــري، إلحيــاء مباحثــات الســالم. ولكــن 
تأثيــر تلــك الخطــوط اإلرشــادية، حســب مســؤولين ومعلقيــن، 
جــاء علــى عكــس مــا توقــع المســؤولون اإلســرائيليون، حيــث 
ســهلت وجــود مرونة أكبــر لــدى الجانبين أعــادت نتنياهــو والرئيس 

الفلســطيني محمــود عبــاس إلــى مائــدة التفــاوض.

علــى أن هــذا التصميــم مــن االتحــاد األوروبــي ســرعان مــا وضــع 
تحــت االختبــار فــي أغســطس 201٣، عندمــا بــدأ االتحــاد التفــاوض 
مــع إســرائيل حــول اتفاقيــة تمويــل أبحــاث مهمــة. ولحــث االتحــاد 

علــى الوفــاء بالتزاماتــه، قامــت Crisis Action بـــ:

• إعــداد رســالة منســقة إلــى االتحــاد األوروبــي وحكومــات دولــه 
األعضــاء، تطالــب االتحــاد بضمــان تنفيــذ الخطــوط اإلرشــادية 

المتعلقــة بتمويــل المســتوطنات.

• دعــم تحالــف اتحــاد وكاالت التنمية الدولية، في تســليم رســائل 
إلــى االتحــاد األوروبــي، والبرازيــل، وروســيا، والهنــد، والصيــن، 

وجنــوب أفريقيــا تحثهــم علــى تبنــي خطــوط إرشــادية مماثلــة.

▲ تغطية إعالمية في إسرائيل وأوروبا للرسالة المفتوحة التي نشرها زعماء سابقون 
من االتحاد األوروبي، في أغسطس 201٣، يحثون فيها على استبعاد المستوطنات 

من فرص تمويل االتحاد. 

▲ إسرائيليون يتظاهرون في القدس، في 22 سبتمبر 2014، للمطالبة بحل طويل 
األمد للنزاع بين إسرائيل وغزة. عدسة: رويترز/ رونين زفولون

ــة  ــة فــي صحــف أوروبي • المســاعدة علــى نشــر مقــاالت افتتاحي
مؤثــرة، بقلــم اثنين من الساســة اإلســرائيليين الســابقين، يعبران 

فيهــا عــن دعمهمــا لتلــك الخطــوط اإلرشــادية.

• تســليم عريضــة إلــى قــادة االتحــاد األوروبــي ووزراء خارجيــة 
االتحــاد تدعــم الخطــوط اإلرشــادية، كان علــى رأس الموقعيــن 

عليهــا مثقفــون إســرائيليون بــارزون.

• إرســال رســالة مفتوحة من قادة أوروبيين ســابقين ومســؤولين 
رفيعــي المســتوى إلــى وزراء خارجيــة وصناع سياســات في االتحاد 
األوروبــي، تحــث علــى تنفيــذ الخطــوط اإلرشــادية. وهــو مــا حظــي 
بتغطيــة إعالميــة فــي إســرائيل، وألمانيــا، وإســبانيا، والمملكــة 

المتحــدة، وفرنســا، وبلجيــكا.

• نشــر مقــال افتتاحــي ألميــر كوســتيلو، العضــو األيرلنــدي فــي 
.EU Observer البرلمــان األوروبــي، فــي الـــ

تصعيد الضغط
 Crisis فــي نوفمبــر، ومع اســتمرار مفاوضــات التمويل، ســاعدت
Action الشــركاء علــى تصعيــد جهــود المناصــرة لضمــان التنفيــذ 

الكامــل للخطــوط اإلرشــادية لالتحــاد األوروبــي. وشــملت الجهــود 
التــي بذلــت فــي هــذا الصــدد:

• دعــم التحالَفيــن األوروبييــن APRODEV و CIDSE فــي كتابــة 
وتوزيــع إحاطــة موجهة إلى صناع القرار الذين لم يحســموا أمرهم 
بعــد. ســعت هــذه الورقــة إلــى إقامــة الحجــة المقنعــة بتنفيــذ 
الخطوط اإلرشــادية، وحددت ســتة تدابير أخرى يتعين على االتحاد 

األوروبــي اتخاذهــا فيمــا يتعلــق بالمســتوطنات اإلســرائيلية. 

• تنســيق لقــاءات مناصــرة للشــركاء، مــع أطــراف مــن بينهــم 
مستشــارة االتحــاد األوروبــي للشــؤون الخارجيــة، كاثريــن آشــتون.

• تنظيــم لقــاءات رفيعــة المســتوى للشــركاء فــي باريس مــع كبار 
ــة  ــر الخارجي ــد، ووزي مستشــاري الرئيــس الفرنســي فرانســوا أوالن
لــوران فابيــوس، قبيــل زيــارة الرئيــس الفرنســي إلــى الشــرق 

األوســط. 

رؤية نتائج المناصرة المنسقة
فــي أواخــر نوفمبر، بــدأت الجهود التــي بذلتهــا Crisis Action تثمر 
نتائــج مؤكــدة. فمــع اقتــراب المرحلــة النهائيــة مــن المفاوضــات 
مــع إســرائيل حــول قيــود التمويــل، ســاعدت Crisis Action علــى 

تعزيــز موقــف االتحــاد األوروبــي، وذلــك عــن طريــق:

• توزيــع رســالة موجهــة إلــى كاثريــن آشــتون، وموقــع عليهــا مــن 
114 عضــًوا مــن أعضــاء البرلمــان األوروبــي، تطالــب بتحــركات 
محــددة لالتحــاد األوروبــي لســد ثغــرة مهمــة فــي سياســاته. وتــال 

ذلــك رســائل مماثلــة مــن الشــركاء.

• تيســير إحاطــة لباحثي البنك الدولي أمام شــركاء في بروكســل، 
حول تأثير المســتوطنات في المنطقــة )ج( بالضفة الغربية.

"Crisis Action توفــر مصــدرا قيمــا للصحفييــن. وألن المنظمــة ال 
تمتلــك ماركــة عامــة، تكــون قــادرة علــى التركيــز أكثــر علــى ربطنــا 
بأصوات غير عادية، ومدنيين أبرياء عالقين في األزمة، وخبراء، 
وهــذا يســاعدنا علــى اســتخاص قصــص مــن األرض وضمــان أن 

تتلقــى األزمــات المهملــة التغطيــة اإلعاميــة التي تســتحقها."
مارتــن بلــوت، صحفــي متخصص في القــرن األفريقي والســودان 

وجنــوب أفريقيا.
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2014 2013 2014 2013

£ £ $ $

INCOME

Funders & Donations 2,012,905 1,308,434 1 3,385,404 1,984,109 1

Partners 110,999 101,051 186,684 153,234 

Interest 6,243 13,928 10,500 21,120 

TOTAL 2,130,147 1,423,413 1 3,582,588 2,158,463 1 

EXPENDITURE

Salaries & Related Costs 1,463,286 1,233,810 2,461,028 1,870,949 

Occupancy 151,700 136,882 255,137 207,568 

Travel & Travel Related Costs 187,003 125,044 314,511 189,617 

IT, Comms & Office Supplies 108,457 86,227 182,408 130,755 

Publications 15,587 40,055 26,215 60,739 

Events 6,431 8,303 10,816 12,591 

Professional Fees 72,064 70,113 121,201 106,319 

Asset Write-Off 31,429 37,405 52,859 56,721 

Finance Charges 62,735 1,619 105,511 2,455 

TOTAL 2,098,692 1,739,458 3,529,685 2,637,714 

(Deficit)/Surplus For Year Excluding 
Restricted Funds

31,455 (316,045) 2 52,903 (479,251) 2

RESTRICTED FUNDS3

Received 274,012 284,232 460,847 431,009 

Expended (377,967) (259,419) (635,684) (393,383)

TOTAL (103,955)2 24,813 (174,837) 2 37,626 

(Deficit)/Surplus Before Taxation (72,500) (291,232) (121,934) (441,624)

Taxation (1,247) (2,795) (2,097) (4,238)

(Deficit)/Surplus After Taxation (73,747) 2 (294,027) 2 (124,031) 2 (445,863) 2

Total funds brought forward 941,237 1,235,2646 1,583,019 1,873,154 

Total funds carried forward 867,490 941,237 1,458,988 1,427,291 

Exchange rate at 31st May 2014 1.6819

Exchange rate at 31st May 2013 1.5164

Statement of activities for the year ended 31 May 2014Balance sheet as at 31 May 2014       

2014 2013 2014 2013

£ £ $ $

Fixed Assets 12,444 27,810 20,929 42,171 

Debtors 47,093 63,887 79,203 96,878 

Cash at Bank 1,895,638 1,288,769 3,188,179 1,954,289 

Creditors5 (1,087,682) (439,226) (1,829,318) (666,042)

Net Assets 867,493 941,240 1,458,993 1,427,296 

Capital & Reserves

Operating Overhead Reserve 845,000 770,000 1,421,163 1,167,628 

Restricted Funds 21,504 125,456 36,167 190,241 

Unrestricted Funds 989 45,784 1,663 69,428 

Capital & Reserves 867,493 941,240 1,458,993 1,427,296 

1  Due to a change in the way Crisis Action recognises income and the timing of the grants received in the year, the calculation of income changed 
in 2012-13. This change resulted in deferred income of £334,425 ($507,122) in that year. As it was the first year of this new accounting policy the 
income figures look artificially low when compared to 2013-14.

2   This deficit is due to the income calculation changes in the note above. In cash terms, Crisis Action made a surplus for 2012-13 and 2013-14 and 
expenditure was under budget in both years.

3  These funds were entrusted to Crisis Action by donors and specifically designated to support joint NGO advocacy and campaign activities for 
particular country situations. Use of some of the funds requires authorisation from a donor and, as such, does not form part of Crisis Action’s 
operations and is accounted for separately.

4  Unrestricted funds include three shares with a nominal value of £1. These shares are owned by the directors and do not earn dividends.

5  The majority of this figure (£978,922 ($1,646,401)) is deferred income carried forward into 2014-15.

6 The opening USD reserves have been revalued using the May 2014 USD/GBP exchange rate
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A Jewish Lifeline Worldwide

ACAT

Ace

Action Chretienne  en Orient

Action on Armed Violence

Africa Mission Action 

African Centre for Democracy 
and Human Rights Studies

Africa Democracy Forum

Age International 

Agency for Independence Media 
(AIM)

Al Khatim Adlan Centre for 
Enlightenment and Human 
Development

Algeria League for Defence of 
Human Rights

Alianza por La Solidaridad 

AMEC

Amel Association International 

American Syrian Medical 
Society

American Friends Service 
Committee

Americares

Amicus/Unite section

Anglican Alliance

Anti-Slavery International

AOAV

APG on Sudan and South 
Sudan 

Arab Coalition for Sudan

Arab Forum for Alternatives

Arab NGO network for 
development

Arab Reform Initiative

Arabic Programme for Human 
Rights Activists

ARRY

Article 36

Baptist Union

Blue Nile Centre for Human 
Rights and Peace 

Blue Rose Compass

Britain’s General Union (GMB)

British American Security 
Information Council (BASIC)

British Humanist Association 
(BHA)

British Muslim Forum (BMF)

British Refugee Council

Burma Campaign UK

Burma Initiative Asienhaus

Caabu

Caritas

ccdf-Terre solidaire

Center for Victims of Torture

Chappell Productions

Chatham House

Children Plus

Christian Solidarity Worldwide

Civicus

CNCD

Coalition Humanitaire

Community Empowerment for 
Progress Organization (CEPO) 

Concern Worldwide

Council for Arab British 
Understanding (CAABU)

Damascus Centre for Human 
Rights Studies

Darfur Bar Association

Darfur Consortium

Darfur Relief and 
Documentation Centre

Defap

Doctors of the World

Doctors Worldwide

Douleti

Egyptian Foundation for 
Refugee and Migrant Rights

Egyptian Initiative for Personal 
Rights (EIPR)

Episcopal Church of the Sudan

Euro-Mediterranian Human 
Rights Network

European Council on Foreign 
Relations

FCNL

FilmAid International 

FN Forbundet

Foreign Policy Center (FPC)

Friends of the Earth 
International

Friends of the Earth UK

Funj Youth Development 
Association (FYDA)

GEN

Genocide Alert

German Institute for 
International and Security 
Affairs (SWP)

GFMD

Global Call to Action Against 
Poverty

Global Cause Consultancy 

Global Giving 

Global Witness

Governance Bureau Sudan

Greenpeace

Hand in Hand for Syria

Handicap International

Help Age International 

Hindu Council UK

Hivos

Human Appeal

Human Care Syria

Human Rights and Democracy 
Media Centre “SHAMS” / 
Palestine

Human Rights First Society 
(Saudi Arabia)

Human Rights Information and 
Training Center

Human Rights Now

Hutdo

Institute of Public Policy 
Research (IPPR)

InterAction

Internal Displacement 
Monitoring Centre

International Action Network for 
Small Arms (IANSA)

International Catholic Migration 
Commission 

International Centre for Policy 
and Conflict (ICPC)

International Media Support

International Peace Institute (IPI)

International Refugee Rights 
Initiative (IRRI)

International Relief and 
Development 

Intrahealth

IPPNW

Iraq Body Count

Jesuit Refugee Service

Justice Africa Sudan

Kalyanamitra

Kamma Organization for 
Development Initiatives (KODI)

Katalyst Productions

Kontras

Kush Incorporated

Kuwait Transparency Society

Lambeth Palace

Ligue des droits de l’homme

Madani

MADE in Europe

MEDACT

Medical Aid for Palestinians 
(MAP)

Medical Teams International

Methodist Church

Methodist Relief and 
Development Fund (MRDF)

Minority Rights Group 
International

Montreal Institute for Genocide 
and Human Rights Studies

Mosaic Syria

Mothers’ Union

Multeci-Der

Muslim Agency for Development 
Education

Muslim Council of Britain (MCB)

National Union of Students 
(NUS)

National Union of Teachers 
(NUT)

Network of Arab American 
Professionals

New Israel Fund

Norwegian Church Aid-Act 
Alliance 

Nuba Relief, Rehabilitation and 
Development Organisation 
(NRRDO)

Nuba Water Project

NuDay Syria

OMCT- SOS Torture Network

Open Doors

Oxford Research Group

Pan-African Lawyers Union 
(PALU)

Parliamentarians Network for 
Conflict Prevention

PeaceDirect

People & Planet

People in Need

Physicians for Human Rights 

Quaker Council for European 
Affairs

Quaker Peace and Social 
Witness (QPSW)

Qura Elnfeer Organisation for 
Development

Relief International

René Cassin

Reporters without Borders

Responding to Conflict

Roots Project South Sudan

Rory Peck Network

Sawa for development and Aid

Shelter Box

Society for Threatened Peoples 
– Germany

South African Forum 
for International Solidarity

South Sudan Human Rights 
Defenders Network (SSHRDN)

South Sudan Human Rights 
Society for Advocacy

South Sudan Lawyers Society

Sudan Center for Conflict 
Resolution and Development 
(SCCRD)

Sudan Democracy First Group 
(SDFG)

Sudan Human Rights Monitor 
(SHRM)

Sudan Sensitisation Project 

Sudanese Association for the 
Defence of Freedom of Opinion 
and Conscience (SADFOC)

Syria Non violence Movement

Syria Relief and Development

The Church of England

The Church of Scotland

The International Center for 
Transitional Justice (ICTJ)

The Leprosy Mission 
International

The Syria Campaign

The Syrian American Medical 
Society

Three Faiths Forum

Trade Union Congress (TUC)

Dr Gro Harlem Brundtland

Dr Laila Taher Bugaighis

Toby Cadman

Gunilla Carlsson

Dr Richard Carmona

Maria Livanos Cattaui

Sir Iain Chalmers

Professor Stephen Chan

Kim Chappell

Professor Laurence Boisson de 
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Chloe Franses
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Professor Willem van Genugten

Kristalina Georgieva

Dr Elizaveta Glinka

Justice Richard J Goldstone

Billy Graham

Mark Lyall-Grant

Rosario Green

Justine Greening

Pete Greig

Serigne Magueye Gueye

Dr Fatima Haji

Dr Rola Hallam

Dr Fatima Hamroush

Dave Hanley

Prof Dr Harald zur Hausen

Dr Monika Hauser

Kit Hawkins 

Dr Ira Helfand

Dr Jules Hoffmann

Sir John Holmes

Dr Don Horrocks

Dr Richard Horton

Mo Ibrahim

Asma Jahangir

Rabbi Laura Janner-Klausner

Dr Krish Kandiah

Dr Salim S. Abdool Karim

Dr Unni Karunakara

Dr Michel Kazatchkine

Dilowar Khan

Wadah Khanfar

Parisa Khosravi

Dr Kerem Kinik
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باريس

مابيــل فــان أورانجــي كانــت حتــى وقــت قريــب تشــغل منصــب 
المديــر التنفيــذي لمؤسســة The Elders. وهــي مــن المناصريــن 
العالمييــن فــي قضايــا الســالم والعــدل، كمــا شــاركت فــي تطويــر 
War Child )هولنــدا(، و ”Publish What You Pay“ )انشــر مــا 
 Girls Not Brides: the Global Partnership to End تدفعه(، و
Child Marriage )فتيات ال عرائس: الشراكة العالمية إلنهاء زواج 
األطفــال(. فضــاًل عــن ذلــك، فهي عضو مؤســس ورئيــس مجلس 
إدارة مشــارك بالمجلــس األوروبــي للعالقــات الخارجيــة. كذلــك 
 Open شــغلت بيــن 1997 و200٨ عــددًا مــن المناصب القياديــة في
Society Institute، إلــى جانــب عضويتهــا فــي المجلــس العالمــي 

Open Society Foundations لـــ

فنسنت بارنوين )أمين الصندوق( شريك في Ecofin، وهي شركة 
إدارة أصــول مقرهــا لنــدن، تركــز علــى قطاعــات الطاقــة، وكفــاءة 
ــا النظيفــة. قضــى كل  الطاقــة، والطاقــة المتجــددة، والتكنولوجي
 Goldman Saks حياتــه المهنيــة فــي القطــاع المالــي، خاصــة مــع

وســيتي جــروب. يشــغل حالًيــا منصــب أميــن الصنــدوق.

بــول فلتشــر الرئيــس التنفيــذي لـــ Actis، شــركة مســاهمة خاصــة 
 ،Actis تستثمر حصرا في أفريقيا، وأسيا، وأمريكا الالتينية. وقبل
كان قــد قضــى 2٣ عامــا فــي قطــاع الخدمــات الماليــة، قــاد خاللهــا 
 ،Citibank وحــدة االســتراتيجية الخاصــة باألســواق الناشــئة لــدى
كمــا كان قــد أدار أعمــال البنــك فــي شــرق أفريقيــا. بول هــو المدير 
.Emerging Markets Private Equity Association المؤسس لـ

المكتب الدولي

الفريق

أعضاء مجلس إدارتنا مستقلون، وال يتقاضون أجرًا:

جــان إيجيالنــد )رئيــس مجلــس اإلدارة( يشــغل منصب ســكرتير عام 
المجلــس النرويجــي لالجئيــن، وكان يشــغل فــي الســابق منصــب 
نائــب مديــر منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش ومديــر عملياتهــا فــي 
ــا. وكان إيجيالنــد يشــغل منصــب نائــب ســكرتير عــام األمــم  أوروب
المتحدة للشــؤون اإلنســانية بين عامي 200٣ و 2006، حيث ســاعد 
ــك  ــا فــي إصــالح منظومــة العمــل اإلنســاني العالمــي. كذل حينه
قــام بتنظيــم االســتجابة الدوليــة لتســونامي آســيا وأزمــات دارفور، 
ــا الوســطى، ولبنــان. وفــي 2006 اختارتــه مجلــة  وجمهوريــة أفريقي

"تايــم" ضمــن "100 شــخصية شــكلت عالمنــا".

يشــغل ِنــك جرونــو منصــب المديــر التنفيــذي لصنــدوق "الحريــة"، 
الــذي يمثل ســبع ســنين مــن الجهــود الطموحة لجمــع وتقديم 100 
مليــون دوالر أو أكثــر لمكافحــة أشــكال العبوديــة الحديثــة. وكان 
 ،Walk Free يشــغل في الســابق منصــب المديــر التنفيذي لحركــة
وهــي حركــة عالمية تناضــل إلنهاء أشــكال العبوديــة الحديثة، وكان 
كذلــك نائــب رئيــس مجموعــة األزمــات الدوليــة، وهــو ذو خلفيــة 
فــي المحاماة، وكان يعمل في الســابق لدى الحكومة األســترالية، 

كبيــرًا لموظفــي المحامــي العــام.

فيونــا نابييــر كانــت حتــى وقــت قريــب تشــغل منصــب مســاعد 
مديــر الحمــالت فــي Global Witness. وكانــت قبــل ذلــك تعمــل 
مديرة للمناصرة الدولية في Open Society Foundations، كما 
أمضــت 15 عامــًا فــي هيئة إنقــاذ الطفولة حيث شــغلت فيها عددًا 
مــن المناصــب، مــن بينهــا المستشــار العالمــي ومديــر البرامج في 

جنــوب أفريقيــا. فيونــا مقيمــة فــي نيروبــي.

ســلمان شــيخ مديــر مركــز بروكنجــز الدوحــة، وزميــل مركــز ســابان 
لسياســات الشــرق األوســط. يــدور تركيــز ســلمان حــول الوســاطة 
ومشــاكل حــل النــزاع التــي تواجــه الشــرق األوســط وجنــوب آســيا. 
كان ســلمان يشــغل عــدة مناصــب فــي األمــم المتحــدة، ومكتــب 

صاحبــة الســمو الشــيخة مــوزة بنــت ناصــر المســند فــي قطــر.

مساهمون آخرون

نود أن نتقدم بالشكر إلى الشخصيات التالية، على ما قدموه من مساهمة في نشاط جهود Crisis Action خالل العام الماضي:
جيمــس دنســلو، وإيفــا كوبريــال، وتيرنــس ســامي، وكريســتينا هاولــي، ومارتــن كونكنــي، ودوريــس فريدريتــش، وفانيســا أولريــك، وبول موســيول، وكريم رشــاد، وبــوب جونز، 
وبيتــر هيوجــز، وجــاك ويكفيلــد، وصوفــي ميلــر، وريتشــيل أوليفــر، وإيميلــي هيكســون، وســيوبهان أندرســون، ومريــم كامبــل، وصوفــي ســاتكليف، وإلــودي فيكتــور، ودلفين 

ميشــوالن، وأنايــس ديبــراد، وإيليــن ماكارثــي، وجيــك جودمــان، وأرميــن سارجســيان، ومــي لو

جيما مورتنسن
المدير التنفيذي

gemma.mortensen@crisisaction.org

نيرفانا شوقي
المدير اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا

nirvana.shawky@crisisaction.org

كاثرين ريد
مديرة مكتب واشنطن العاصمة 

 catherine.read@crisisaction.org
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جون باجويل
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venitia.govender@crisisaction.org
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nick.martlew@crisisaction.org
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مدير المناصرة والحمالت

caroline.beck@crisisaction.org
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 bakwesegha-osula@crisisaction.org
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 mary.kingori@crisisaction.org

ديفيز ماكوري
مسؤول الحمالت والبحوث

davis.makori@crisisaction.org

فانيسا جاكسون
مدير مكتب نيويورك

vanessa.jackson@crisisaction.org

كاثرين كوبر
مدير المناصرة والحمالت

kathryn.cooper@crisisaction.org

جايمي بليدل-بوفيري
مساعد المناصرة

 Jamie.pb@crisisaction.org

أندرو هدسون
نائب المدير التنفيذي

andrew.hudson@crisisaction.org

سوزان بومان
رئيسة فريق العاملين

 susanne.baumann@crisisaction.org

نيكوال ريندروب
مدير الحمالت

nicola.reindorp@crisisaction.org

برانجالي أشاريا
مدير التطوير

 pranjali.acharya@crisisaction.org

تيم كاثرال
المدير المالي ومدير العمليات

 tim.catherall@crisisaction.org

أولريك هيلمان
كبير مستشاري التطوير

 uli.hellmann@crisisaction.org

هولي كيلروي
منسق القوى الصاعدة

holly.kilroy@crisisaction.org
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المدير المالي

valerie@rogers@crisisaction.org
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بروكسل

واشنطن العاصمةالشرق األوسط وشمال أفريقيا

جوهانسبرج

لندن

نيروبي

نيويورك
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