
نساعد المنظمات على العمل مًعا 
لحماية المدنيين من النزاعات المسلحة

التقرير السنوي
٢٠١6 / ٢٠١5

مع الحسابات



نحن نعمل مع، ومن أجل، منظمات وأفراد في 
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.

تخليًدا لذكرى الملهمة جو كوكس:
الناشطة والنائبة في البرلمان، األم والصديقة.

 "ما يوحدنا ويجمعنا من قواسم
  مشتركة أكثر بكثير مما يفرقنا."



على مدار عام 2016/2015، لم تغب 
النزاعات وتداعياتها عن عناوين 

األخبار، إال فيما ندر. وقد أجبر القتال 
نحو 65 مليون إنسان )وهو رقم 
قياسي( على الفرار من منازلهم. 

ــررة  ــا المحــاوالت المتك ــا، وتفشــل معه ــزداد عمًق األزمــة الســورية ت
للتوصــل إلــى حــل سياســي، فــي ظــل التنافــس الشــرس بيــن القــوى 
اإلقليميــة والدوليــة، حتــى استشــعر العالــم بأســره آثارهــا؛ بينمــا كان 
للتصاعــد الســريع لوتيــرة القتال فــي اليمن – حرب أخــرى بالوكالة بين 
المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران – تبعاتــه المدمرة علــى المدنيين.

ــوب  ــن مــن ســوريا، وجن ــة مــن الالجئي ــداد هائل ــزوح أع ــد فــرض ن لق
الســودان، وأفغانســتان، والصومــال وبلــدان أخــرى أعبــاء هائلــة علــى 
البلــدان المضيفــة. فضــاًل عمــا تســببت فيــه الهجمــات اإلرهابيــة 
فــي العشــرات مــن البلــدان حــول العالــم مــن تزايــد الشــعور بالخــوف، 
 Crisis والعــداء، وفقــدان الثقــة. ولمواجهــة هــذا الوضــع، عمــدت
Action إلى تضخيم أصوات الشــجعان من النشطاء والمناصرين من 
البلــدان المتضــررة مــن النزاعــات. وقــد كان لفــت االنتبــاه الدولــي إلــى 
أصــوات هــؤالء األبطــال الرائعيــن وتمكينهم من االلتقاء بشــخصيات 
نافــذة ومؤثــرة، موضــع فخــر وتشــريف لنــا علــى الــدوام. وســوف 

يســتعرض هــذا التقريــر بعًضــا مــن قصصهــم الشــخصية.

وفــي حيــن كانــت أخبــار اإلرهــاب والنزاعــات فــي الشــرق األوســط 
تهيمــن علــى نشــرات األخبــار، حرصــت Crisis Action علــى بنــاء 
التحالفــات إلنقــاذ األرواح فــي المناطــق التــي كان نصيبهــا مــن 
االهتمــام اإلعالمــي أقــل، أي جنــوب الســودان فــي ظــل اســتمرار 
ــدي  ــك بورون ــم، وكذل ــة فــي العال انعــدام االســتقرار فــي أحــدث دول
التــي شــهدت تصاعــًدا حــاًدا فــي العنــف. وكان العنصــر المشــترك 
فــي كل جهودنــا هــو الحفــاظ علــى، والدفــاع عــن، توفيــر الحمايــة 
للمدنييــن العالقيــن فــي الحــروب وفظائعهــا. إن تلــك الحمايــة لــم 
 تكــن مهــددة أبــًدا كمــا هي مهــددة اآلن، وهو ما يجعــل الحاجة لجهود

 Crisis Action اآلن أكبر من أي وقت مضى.

ــر التنفيــذي، نشــعر  ــا رئيــس مجلــس اإلدارة الجديــد والمدي وبوصفن
بالفخــر لمــدى التأثير الذي حققــه فريقنا الصغير، خاصــًة فيما يتعلق 

بالمســاعدة على:

التوصــل إلــى وقــف إطــالق نــار فــي ســوريا، والــذي أثمــر أقــل عــدد 	 
شــهري مــن القتلــى علــى امتــداد ســنوات النــزاع الخمــس، فــي 

مــارس 2016.

تأميــن اتفــاق ســالم وتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة انتقاليــة فــي 	 
جنــوب الســودان، تلتــه بعــض التحــركات إلنشــاء محكمــة مختلطــة 

لمحاكمــة المســؤولين عــن جرائــم الحــرب.

التوصــل إلــى وقــف إطــالق نــار فــي اليمــن، والتأثيــر علــى المملكــة 	 
العربية السعودية لوقف حمالت قصفها، مما أفضى إلى تقليص 

هائــل في الخســائر بيــن صفــوف المدنيين.

ــع وقــوع 	  ــى من ــدي، ممــا أدى إل ــى بورون ــي عل ــز الضغــط الدول تعزي
ــى نطــاق واســع. ــع ضخمــة عل فظائ

بيــد أن االنقســامات العميقة، التــي ترتكز عليها تلــك النزاعات، تجعل 

االنجــازات هشــة، ممــا يعنــي ضــرورة االســتمرار بالعمــل علــى تحويــل 
هــذه الخطــوات الهشــة نحو الســالم إلــى آخــرى دائمة.

ــازة،  ــع Crisis Action بصحــة ممت ــة، تتمت ــة التنظيمي ومــن الناحي
حيــث برعنــا أثنــاء مرورنــا بمرحلــة انتقاليــة، إضافــة إلــى أننــا: 

توســعنا فــي عــدد أعضــاء مجلــس إدارتنــا مــع الحــرص علــى تنوعهم، 	 
ليتشــكل المجلــس حالًيــا مــن عشــر قيــادات عالميــة اســتثنائية، 
مــن كوســتاريكا، ومصــر، وفرنســا، وهولنــدا، والمملكــة المتحــدة، 

ــوي. ــا، وزيمباب ــات المتحــدة، وزامبي والوالي

عززنــا فريــق اإلدارة العليــا، حيــث قمنــا بتعييــن فيخــاي باتــل كمديــر 	 
جديــد للشــؤون الماليــة والعمليــات، إضافــة إلــى الخبيــرة والناشــطة 

األفريقيــة، جنــة نكوبــي، كمديــرة جديــدة للحمــالت العالميــة. 

عززنــا مكتبنــا فــي نيروبــي، حيــث يضــم الفريــق اآلن خمســة أفــراد، 	 
إضافــة إلــى عضــوي مجلــس إدارة.

أنشأنا مكتبنا الجديد ببيروت، بعد نقله من القاهرة.	 

 حققنا أهدافنا التمويلية للعام 2016/2015 )انظر صفحات 30 و 31(.	 
لدينــا عجــز طفيــف هــذا العــام، وصــل إلــى 78,622 جنيــه إســترليني، 
وذلــك بعــد تحقيقنــا فائــض كبيــر العــام الماضــي، حيــث زادت 
المصروفــات خــالل العــام الحالــي بنســبة 3٪ فــوق الميزانيــة لتصــل 
إلــى 2,857,675 جنيــه إســترليني. بينمــا اســتمرينا فــي زيــادة احتياطي 

النقــد فــي 2015-2016 ليصــل إلــى 1,126,392 جنيــه إســترليني.

أنشــأنا فريــق اتصــاالت جديــد مــع التركيــز بشــكل متزايــد علــى 	 
الرقميــة واالبتــكار. التكنولوجيــا 

جنينــا ثمــار الــدروس التي تعلمناها من أول معمل دراســي: مشــروع 	 
مبتكــر يقــوده فريــق Crisis Action، توفــر علــى استكشــاف الســبل 

األكثــر فاعليــة للتأثيــر على روســيا.

وقــد كنتم أنتــم، شــبكة ممولينا العالمية الواســعة، ومجلــس إدارتنا، 
وشــركاءنا، والعامليــن، واألبطــال المحلييــن علــى األرض، أنتم جعلتم 
عملنــا ممكًنــا. ألنــه فــي ظــل بعدنــا عــن العالنيــة، مــع مــا نلعبــه مــن 
دور فريــد، يصبــح اعتمادنا عليكــم أكبر من اعتمــاد معظم المنظمات 
األخــرى، مــن أجــل إحداث تغييــر إيجابــي للمدنيين العالقين فــي النزاع. 

منــا جميًعــا فــي Crisis Action لكــم عظيم الشــكر واالمتنان.

On the LRA, the 
countries to 
highlight on 
the map are: 
Uganda, DRC, 
CAR and South 
Sudan.
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أندرو هدسون، المدير التنفيذي

أرنولد تسونغا، رئيس مجلس اإلدارة



التأثير واالبتكار

 Crisis Act ion اســتطاعت  األخيــرة  ا  شــهًر  ١٢ لـــ  ا خــالل 
ن: أ ؤها  كا وشــر

سوريا
ــة فــي ســوريا، 	  ــى وقــف لألعمــال العدائي ــى التوصــل إل يســاعدوا عل  

ليشــهد مــارس 2016 أقــل عــدد وفيــات شــهري منــذ بــدء احتــدام النــزاع. 
وقــد أتــاح ذلــك، أيًضــا، دخول كميــات أكبر من المســاعدات اإلنســانية، 
حتــى أن األمــم المتحــدة اســتطاعت، فــي أوائــل يونيــو فقــط، أن تدخــل 

المســاعدات إلــى 1.4 مليــون مــن الســوريين المســتضعفين.

يشــكلوا ضغًطــا مــن أجل إدخال المســاعدات اإلنســانية إلى الســكان 	 
فــي المناطــق المحاصــرة داخــل ســوريا. وهــو مــا أثمــر، فــي نهايــة 
يونيــو، عــن حصــول 350,000 ســوري، يعيشــون فــي المناطــق 
المحاصــرة، علــى المســاعدات اإلنســانية للمــرة األولــى منــذ 4 
ســنوات. كذلــك اســتطاعت األمــم المتحــدة إيصــال المســاعدات 

إلــى كل المناطــق المحاصــرة داخــل ســوريا.

ــار فــي ســوريا ليشــمل حلــب، التــي 	  يوســعوا نطــاق وقــف إطــالق الن
كانــت مســتبعدة منــه فــي البدايــة، ممــا أســهم فــي إنقــاذ آالف األرواح.

ــار دوالر الســتجابة 	  ــم 10 ملي ــى التعهــد بتقدي يدفعــوا الحكومــات إل
الالجئيــن الســوريين، وهــو رقــم قياســي، حيــث يعــد أضخــم تعهــد 

جماعــي يتــم تحقيقــه ألي أزمــة فــي يــوم واحــد.

يســاعدوا علــى الحصــول علــى التــزام مــن الــدول المضيفــة لالجئيــن 	 
فــي المنطقــة بإلحــاق 1.7 مليون طفــل بالتعليم بحلــول نهاية العام 
الدراســي 2017/2016، وبفتــح أســواق العمــل فيهــا أمــام الالجئيــن، 

لخلــق 1.1 مليــون وظيفــة إضافيــة.

ــات 	  ــام حكومتــي الوالي ــدوا مــن الضغــوط التــي أســفرت عــن قي يزي
المتحــدة والمملكــة المتحــدة بزيــادة حصــة كل منهمــا مــن أعــداد 

ــن. ــادة توطينهــم فــي الدولتي ــم إع ــن يت ــن الذي الالجئي

اليمن
يســاعدوا علــى دفــع طرفــي النــزاع اليمنــي إلــى وقــف إطــالق النــار 	 

ــو، ممــا أدى إلــى  ــات ســالم فــي ماي ــدء فــي مباحث ــل، والب فــي أبري
ــن 70- ــراوح بي ــف خــالل الشــهر األول بنســبة تت تقليــص حــدة العن

90٪. كذلــك تراجــع عــدد الوفيــات منــذ بــدء وقف إطــالق النــار وحتى 
يوليــو بنســبة ٪75.

ينجحــوا فــي الضغــط علــى البرلمــان األوروبي إلدخــال تعديــل تاريخي 	 
ــب  ــه حــول الوضــع اإلنســاني فــي اليمــن، يطال ــى قــرار ســابق ل عل
بحظــر الســالح علــى المملكــة العربيــة الســعودية نتيجــة ســلوكها 
فــي الحــرب فــي اليمــن – وهــي المــرة األولــى التــي يصــوت فيهــا 
برلمــان غربــي بالموافقــة علــى حظــر مبيعــات الســالح إلــى المملكــة 

العربيــة الســعودية.

بوروندي
ينجحــوا فــي تأمين زيادة في أعداد مراقبــي االتحاد األفريقي وخبرائه 	 

العســكريين الذيــن تــم نشــرهم لــردع العنــف فــي بورونــدي وتحاشــي 
وقوع فظائــع جماعية.

يغيــروا موقــف الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي، ليقــرروا 	 
تقليــص المســاعدات وفــرض عقوبــات فــي محاولــة للتأثيــر علــى 

الحكومــة البورونديــة.

يساعدوا على تعيين دبلوماسي يحظى باحترام واسع، وهو الرئيس 	 
التنزانــي الســابق، بنجاميــن مكابــا، وســيًطا للســالم بيــن الحكومــة 

البورونديــة والمعارضة.

يحققــوا زيــادة بشــأن حمايــة حقــوق اإلنســان، وذلك بإصــدار مجلس 	 
ــا  األمــن فــي نهايــة يوليــو 2016، قــراًرا يتيــح نشــر 228 شــرطًيا أممًي

فــي بورونــدي.

جنوب السودان
ــن قــرار لمجلــس األمــن مــن أجــل رصــد تدفــق 	  ــى تأمي يســاعدوا عل

األســلحة إلــى جنــوب الســودان واإلبقــاء علــى العقوبــات تجــاه مــن 
ينتهكــون اتفــاق الســالم.

يحافظــوا علــى قــوة الدفــع فــي اتجــاه إنشــاء محكمــة مختلطــة 	 
لمحاكمــة مقترفــي العنــف والجرائــم ضــد اإلنســانية فــي جنــوب 

الســودان، رغــم تقاعــس طرفــي اتفــاق الســالم.

يعــززوا مهمــة بعثــة حفــظ الســالم األمميــة فــي جنــوب الســودان، 	 
حتــى توفــر حمايــة أفضــل للمدنييــن، حيــث اشــتملت علــى بنــود 
أقــوى فيمــا يتعلــق بحمايــة منظمات المجتمــع المدنــي والصحفيين.
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▲ عمل فني لليزا سورسا، في منتدى رزنيك آسبن للعمل - معهد آسبن.



سوريا

▲ صبي ينفخ بالوًنا بأحد الشوارع في أول أيام عيد الفطر بحي الدوما بدمشق.
عدسة: روتيرز/بسام خابيه

وصلنا إلى منتصف عام 2015 دون أن تلوح في األفق أي عالمات، 
ولو بسيطة، على انتهاء الحرب في سوريا. ووصلت أعداد القتلى، 
وفق بعض التقديرات، إلى أكثر من 400,000 إنسان، بينما يساهم 

الحصار المفروض على مدن بأكملها، وتصاعد الهجمات على المرافق 
الطبية، في تفاقم أزمة جيل بأكمله. كان غرق الطفل الالجئ، آالن 

كردي، الذي قذفت األمواج بجثته إلى السواحل التركية، وصور 
األطفال الجوعى في بلدة مضايا المحاصرة، كفيالن بإشعار أوروبا 
بحجم األزمة اإلنسانية. بيد أن الفزع األوروبي من تدفق الالجئين 

واإلرهاب لفت األنظار عن كارثة الماليين اآلخرين داخل سوريا.
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بعــد مــرور خمســة أعــوام علــى خــروج المواطنيــن الســوريين إلــى الشــوارع فــي تظاهــرات 
ســلمية ضد الرئيس بشــار األســد، أضحت ســوريا مركزًا ألســوأ أزمة نزوح يشــهدها العالم 
منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة؛ حيــث فــر أكثــر مــن نصــف الســكان مــن منازلهــم، منهــم نحو 
خمســة مالييــن إلــى خــارج البــالد. وأمــام هــذا النــزاع الــذي يبــدو عصًيــا علــى الحــل، عملــت 
Crisis Action مــع أطــراف أخــرى مــن أجــل تحســين النفــاذ إلــى المســاعدات اإلنســانية، 

وإنهــاء الهجمــات علــى المدنييــن، والترويــج لضــخ اســتثمارات ضخمــة فــي المنطقــة.

فــي ظــل تعــذر إحــراز أي تقــدم نحــو الحــل، بســبب التعــارض بيــن 
القــوى اإلقليميــة، وتعــارض أهــداف روســيا والواليــات المتحــدة، 
قــررت Crisis Action التركيــز علــى تأميــن وقــٍف إلطــالق النــار، 
وإيصال المســاعدات اإلنســانية إلى محتاجيها، والتوصل إلى إطالق 
ســراح للمعتقليــن، وإطــالق خطــة نمــو وتعافــي مناســبة لــدول 

ــوار الســوري. الج

اســتغلت Crisis Action مناســبة االســتعداد لعقــد الجمعيــة العامة 
لألمــم المتحــدة، فــي ســبتمبر 2015، للســعى إلــى وضــع ســوريا فــي 
قلــب النقــاش، حيــث شــكلنا لهــذا الغــرض تحديــًدا تحالفــات فريــدة 
فــي فرنســا، والواليــات المتحــدة، والمملكــة المتحــدة، للضغــط 
علــى الرئيســين فرانســوا أوالنــد، وبــاراك أوبامــا، ورئيــس الــوزراء 
ــاة. وفــي كل  ــى يقومــوا بالتحــرك إلنهــاء المعان ــرون حت ــد كامي ديفي
دولــة عملــت مجموعــات مــن شــركائنا العامليــن بالمجــال اإلنســاني 
والحقوقــي، وجماعــات عقائديــة، وســوريين فــي الشــتات، علــى 
المطالبــة بزيــادة أعــداد مــن يتــم توطينهــم مــن الالجئيــن، وإنهــاء 
ــة سياســية أقــوى،  ــى عملي ــن، والتوصــل إل ــى المدنيي الهجمــات عل

ــة. وبخطــة نمــو وتعافــي إقليمي

كذلــك قامــت Crisis Action بتنســيق رســالة موجهــة مــن عشــرة 
نــواب فــي البرلمــان البريطانــي إلــى رئيــس الــوزراء ديفيــد كاميــرون، 
وســاعدت الشــركاء علــى تقديــم المعلومــات إلــى لجنــة العالقــات 
الخارجيــة بمجلس الشــيوخ األمريكــي. ورتبت Crisis Action لقاءات 
للدكتــورة روال هــاالم، الطبيبــة البريطانيــة الســورية، والســفير فريــد 
هــوف، المســؤول الســابق بــإدارة أوبامــا، لتقديــم إحاطــة أمــام وزارة 
ــواب  ــة بمجلســي الن ــي الشــؤون الخارجي ــة، ولجنت ــة األمريكي الخارجي
والشــيوخ، ومجلــس األمــن القومــي، والمجلــس األطلنطــي حــول 

التحــركات الالزمــة لحمايــة المدنييــن.

فــي كلمتــه التــي ألقاهــا أمــام الجمعيــة العامــة فــي ســبتمبر، طالــب 
الرئيــس أوبامــا باالســتجابة لألزمــة، بمــا فــي ذلــك زيــادة التمويــل، 
والتعامــل مــع مســألة البراميــل المتفجــرة، والحــل السياســي، وأعلــن 
أن الواليات المتحدة ســتعيد توطين 10,000 الجئ ســوري آخرين في 
العــام المالــي 2016. ومــن جانبــه، أعلــن كاميــرون عــن توفيــر دفعــة 
جديــدة للحــل السياســي، وزيــادة التمويــل الموجــه إلــى المنطقــة، 
وزيــادة طفيفــة فــي أعــداد الســوريين الذيــن ســوف تســتقبلهم 

المملكــة المتحــدة.

وفــي رد فعــل علــى إعــالن أوبامــا، نظمــت Crisis Action إحاطــة 
متلفــزة )telebriefing( لوســائل اإلعــالم، قدمهــا رؤســاء خمــس 
منظمــات شــريكة، انتقــدوا خاللهــا قلــة األعــداد المقبولــة مــن 

الالجئيــن. وقــد حظيــت تلــك اإلحاطــة بتغطيــة إعالميــة واســعة، 
كمــا أكــدت لنــا مصــادر فــي الداخــل، أن مجلــس األمــن القومــي 
األمريكــي التــأم فــي اليــوم التالــي وقــرر قبــول 15,000 الجــئ إضافي 
فــي 2016، و15,000 آخريــن فــي 2017. ورغــم الضعــف المشــين لهذه 
األعــداد مقارنــًة بحجم المشــكلة، فقد أثبتت تلــك الزيادات إن البيت 

األبيــض كان يشــعر بالضغــط.

التحفيز على وضع خطة نمو وتعافي إقليمية

فــي ضــوء اســتضافة تركيــا ألكبر عدد مــن الالجئين في العالــم، ارتأت 
Crisis Action أن قمــة مجموعــة العشــرين فــي نوفمبــر بأنطاليــا، 

ــى الزعمــاء لمعالجــة احتياجــات  ســتكون لحظــة مناســبة للضغــط عل
 Crisis ــت ــك عمل ــن الســوريين والمجتمعــات المضيفــة. لذل الالجئي
Action مــع التحالــف األمريكــي InterAction مــن أجــل إقنــاع أعضــاء 

مجموعــة العشــرين بتبنــي خطــة تعافــي للشــرق األوســط، تركــز علــى 
األردن، ولبنان، والعراق. كذلك قمنا بتكليف مبادرة الشرق األوسط 
لالســتثمار بوضــع ورقــة عمــل حــول الموضــوع ذاتــه، فضــاًل عن نشــر 
سلســلة مــن المقــاالت بأقــالم شــخصيات بــارزة، تركيــة، وفرنســية، 
وألمانيــة، وكنديــة، إضافــة إلــى ترتيــب لقــاءات مباشــرة لشــركائنا مــع 

صنــاع السياســات قبيــل موعــد انعقــاد القمــة.

"عندما يتعلق األمر بتعبئة الرأي العام، وبناء تحالفات تضم العبين 

رئيسيين يتمتعون باإلرادة والقدرة على التأثير، حول مسألة حماية 
المدنيين في أوضاع القتال، فليس هناك لـ Crisis Action نظير"

الســفير فريــد هــوف، زميل مقيم بمجلــس األطلنطي، بمركز رفيق 
الحريــري للشــرق األوســط، واشــنطن العاصمــة، والمستشــار الســابق 

للشــؤون الســورية بالحكومة األمريكية

▲ خطة تعافي الشرق األوسط: تحركوا األن أو ادفعوا الثمن الحًقا – بتكليف من مبادرة الشرق 
األوسط لالستثمار



▲  د. أندريه كورتونوف يطالب روسيا، في مقال بجريدة فيديموستي واسعة االنتشار، 
بالمساعدة في منع العنف والمعاناة.
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وفــي ذات اإلطــار، قــام اثنان مــن شــركاء Crisis Action في مجال العمل 
 İnsani دعــم الحيــاة(، و( Hayata Destek Derneği ،االنســاني فــي تركيــا
Yardım Vakfı )مؤسســة اإلغاثــة اإلنســانية(، بإطــالع الحكومــة التركيــة 

 Crisis Action علــى ما لديهما من معلومــات وتوصيات. كذلــك عملــت
مــع األكاديمــي والمحلــل التركــي، د. كمــال كيريســكي لكتابــة مقــال رأي 
يتنــاول فيــه الحاجــة إلــى اســتجابة دوليــة أفضــل، وقــد نشــر المقــال فــي 
أوســع الصحــف التركية انتشــاًرا. وبالتــوازي مع تلك الجهــود، قام تحالف 
مــن منظمات المجتمــع المدني في الهند بتكــرار المطالبة بخطة تعافي 
للشــرق األوســط، حتــى أصبــح ذلــك أحــد مهــام حكومتهم قبيــل القمة.

وقعــت هجمــات باريــس اإلرهابيــة قبــل يوميــن فقــط مــن انعقــاد القمة 
وقــد لفتــت األنظــار تماًما عــن األجنــدة األصلية. ولكــن بالرغم مــن ذلك، 
تضمــن البيان الختامــي االلتزام بتوفير موارد جديدة للدول المســتضيفة 
لالجئيــن، وأكــد على الحاجة لمشــاركة القطاع الخــاص، وتمكين الالجئين 
من العمل بشــكل مشــروع في الدول المضيفة. كذلك أعلنت المملكة 
المتحدة، وألمانيا، والنرويج، والكويت، واألمم المتحدة عن مؤتمر ضخم 
للمانحيــن، علــى أن يعقد في فبراير بمدينة لندن، وأكد البنــك الدولي أنه 
يعد خطًطا جديدة لالســتثمار في المنطقة، كما حث ســكرتير عام األمم 
المتحــدة زعمــاء العالــم على االلتفــات إلــى "المطالب العالميــة المتزايدة 

بخطة تعافي" لــدول الجوار الســوري.

تصاعد المشاعر المعادية لالجئين

أمــام تصاعــد المشــاعر المعاديــة لالجئيــن فــي الواليــات المتحــدة، 
عملــت Crisis Action مــع أوكســفام لتقديــم إحاطــة للصحفييــن، 
قدمهــا وزيــرة الخارجيــة الســابقة مادليــن أولبرايــت، ومستشــار األمــن 
القومــي األســبق ســتيفن هاردلــي، ومديــر أوكســفام-أمريكا راي 
أوفنهايــزر، ورئيــس لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة ومديرهــا التنفيــذي ديفيــد 
ميليبانــد، حيــث دافعــوا فيهــا عــن برنامــج إعــادة التوطيــن األمريكــي، 
وســلطوا الضــوء علــى أهميــة قبــول الالجئيــن مــن منظــور الموقــف 

األخالقــي األمريكــي.

كذلــك عملــت Crisis Action مــع هيومــان رايتــس فرســت لجمــع 20 
مســؤواًل ســابًقا باألمن القومي، من بينهم هنري كيسنجر، والجنرال 
ــد بترايــوس، ومادليــن اولبرايــت، وليــون بانيتــا، ليصــدروا نــداًء  ديفي
مشــترًكا للكونجــرس لرفــض اقتراحــات وقــف برنامــج إعــادة توطيــن 
الالجئيــن. وكللــت جهــود التحالــف بالنجــاح عندمــا اســتبعدت الصيغــة 
النهائيــة القيــود التــي كان يتضمنهــا القانــون، بل وزادت مــن التمويل 
المخصــص إلعــادة التوطيــن. وقــد أكــد عــدد مــن صنــاع السياســات 
أن الحملــة التــي نســقتها Crisis Action كانــت عامــاًل رئيســًيا فــي 

هــذا النجــاح.

فــي منتصــف ديســمبر، أصــدر مجلــس األمن قــراره رقــم 2254، الذي 
طالــب فيــه باســتئناف مباحثــات الســالم فــي أوائــل 2016، وإنهــاء 
اســتخدام البراميــل المتفجــرة. كانــت تلــك لحظــة محوريــة، جســدت 
االلتزامــات التــي أطلقتهــا القــوى العظمــى فــي اجتماعهــا بفيينــا 
الشــهر الســابق، ودلــت على أن رســائل الحمالت قد وصلــت بالفعل.

دعم مؤتمر سوريا

نســقت Crisis Action حمــالت للمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة، 
قبيــل وأثنــاء انعقــاد مؤتمــر ســوريا للمانحيــن بلنــدن. فــي أواخــر 
ديســمبر، قمنــا بتنســيق رســالة مشــتركة لعشــرين منظمــة غيــر 
حكوميــة، طالبــت فيهــا بتغييــر حقيقــي فــي االســتجابة الدوليــة. وقــد 
ــة جهــود حشــد  ــي كانــت فــي إطــار مواصل حثــت تلــك الرســالة – الت
التأييــد قبيــل قمــة مجموعة العشــرين بتركيــا – الحكومات المشــاركة 
علــى االلتــزام بخطــة جريئــة، وجديــدة، وطموحــة، وطويلــة األجــل 
لدعــم ســوريا والمنطقــة، كمــا أقامــت الحجــة علــى أهميــة أن يلعــب 

ــر. ــارًزا فــي مؤتمــر فبراي الســوريون دوًرا ب

فــي العــام الجديد، عملــت Crisis Action مع مجموعــة BOND التي 
تضــم العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة البريطانيــة، وكذلــك 
بشــكل مباشــر مــع الحكومــة البريطانيــة، لتأميــن فــرص تحــدث رفيعة 
المســتوى لممثلــي المجتمــع المدنــي الســوري، وإلصــدار بيــان 
للمنظمــات غيــر الحكومية يطالب بوضع برنامج بحجم وطموح خطة 
مارشــال، التــي وضعت إلعادة بناء أوروبا بعــد الحرب العالمية الثانية.

كذلــك رتبــت Crisis Action إلصــدار نشــرة إعالميــة وقعــت عليهــا 
أكثــر مــن تســعين منظمــة دوليــة وســورية، كمــا نســقت االســتجابة 
المشــتركة للمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي ختــام المؤتمــر، والتــي 
حظيــت باهتمــام العديــد مــن وســائل اإلعــالم، مــن بينهــا الجارديــان، 

ــون بوســت. ــورك تايمــز، وهافنجت ــي ســي، ونيوي ــي ب وب

غيــر هــذا وذاك، يســرت Crisis Action سلســلة مــن المقــاالت 
االفتتاحيــة بأقــالم ساســة بريطانييــن وألمــان فــي وســائل اإلعــالم 
الدوليــة، فضــاًل عــن العمــل مــع المحلــل الروســي الشــهير، د. أنــدري 
كورتونــوف، لكتابــة مقــال فــي صحيفــة فيديموســتي ذات التأثيــر 

الواســع، حــول ضــرورة أن تســاعد روســيا على منــع المزيد مــن العنف 
والمعاناة. وقد كان لشركاء Crisis Action في إندونيسيا، والبرازيل، 

وتركيــا دور رئيســي فــي كل جهــود التحالــف.

تعهــدت الحكومات المشــاركة في مؤتمر لندن بتقديم 10 مليــار دوالر – 
وهــو أضخــم تمويــل على اإلطالق يتــم توفيره لقضية إنســانية في يوم 
واحد – كما وعدت بانتهاج "مقاربة شاملة جديدة" لألزمة. شملت تلك 
التعهدات التزاًما محدًدا بإلحاق 1.7 مليون طفل الجئ بالمدارس بحلول 
نهايــة العــام الدراســي 2017/2016، وبــأن تفتــح الــدول المضيفــة أســواق 
العمــل فيهــا لخلــق ما يقــدر بنحــو 1.1 مليــون وظيفــة بحلــول 2018. كما 

طالــب عــدد من زعمــاء العالم، صراحًة، بخطة مارشــال منســقة.

ــدور Crisis Action ودور شــركائنا  ــون ب وقــد اعتــرف مســؤولون حكومي
فــي تأميــن التوصــل إلى تلــك النتائج، كمــا بعث لنا رئيــس الــوزراء ديفيد 

كاميرون برســالة شــكر شــخصية.

ــة Crisis Action متعــددة المســارات، والمبتكــرة، لحمايــة  "إن مقارب
المدنييــن مــن النزاعــات، مقاربــة مبهــرة بالفعــل."

كمــال كيريســكي، كبيــر زمــاء TUSIAD ومديــر مركــز الواليــات 
المتحــدة والمشــروع التركــي األوروبــي، بروكنجــز

"أقــدر كثيرا أســلوب تفكيــر Crisis Action بشــأن كيفية التأثير على 
أصحــاب الســلطة والمســؤولية فيمــا يتعلــق بإنهــاء المعانــاة والنزاع 
فــي ســوريا. ولروســيا دور حيــوي فــي هــذا الصــدد، آمــل أن يكــون 
مقالي المنشور قد ساهم في توضيحه للنخبة السياسية الروسية."

أندري كورتونوف، مدير عام مجلس الشؤون الدولية الروسي.

"لقد كان ِعقًدا متخًما باالضطرابات في المنطقة. آمال 
الكثيرين في الحرية والكرامة قد أعيقت بوحشية – ولكنها 

لم تنسحق. يصدق هذا القول تماًما وبجاء في سوريا. 
حيث ظلت أصوات مستقبل سوريا صامدة يمألها األمل 
رغم الحصار العقابي، وحمات القصف التي ال تهدأ. لذلك، 
كان شرف كبير لنا أن نستطيع إيصال أصوات أطباء حلب 
الشجعان ونشطاء ضواحي دمشق المحاصرة إلى صناع 

السياسات حول العالم. ويجب أن نتذكر، وسط هذه األزمة 
التي هزت المنطقة بأسرها، أن االضطرابات التي تشهدها 
المنطقة لن تنتهي إال إذا تم التعامل مع مطالب السوريين 

بالتغيير."

 نيرفانا شوقي، مديرة مكتب الشرق األوسط
Crisis Action ،وشمال أفريقيا، ومديرة الشراكات الدولية، بيروت

"Crisis Action تعــد فريــدة مــن نوعهــا، مــن خــال قدرتهــا علــى بنــاء 

الجســور بيــن المجتمع المدني الســوري والمنظمــات غير الحكومية 
الدولية وصناع القرار الدوليين. فقد وفرت للسوريين منصة مهمة 

فــي لحظة شــعر فيهــا الكثيرون بإهمــال المجتمع المدنــي لهم."

د. ربى محيسن، مديرة سوا للتنمية والمساعدات، لبنان.

▲  عملت Crisis Action مع هيومان رايتس فرست إلرسال خطاب إلى قيادات األمن 
القومي تطالب الكونجرس برفض مقترح بوقف إعادة توطين الالجئين في ديسمبر 2015

▲  اجتذب مؤتمر سوريا للمانحين الذي عقد بلندن اهتماًما عالمًيا باألزمة السورية، وأسفر 
عن أضخم مبلغ على اإلطالق يتم توفيره في يوم واحد لقضية إنسانية. 
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▲ "هل تستطيع أن تسمع تغريد العصافير؟" واحدة من االنفوجرافيكس 
المختارة لدعم جهود إنهاء الهجمات على المدنيين.  

وقف األعمال العدائية

 Crisis ــدن، نســقت ــت حــول مؤتمــر لن ــي بذل باإلضافــة للجهــود الت
Action عــدًدا مــن التحــركات التــي اســتهدفت إنهــاء الهجمــات علــى 

المدنييــن. وشــملت تلــك الجهــود إصــدار بيــان إعالمي مشــترك قبيل 
مباحثات السالم في جنيف، وقعت عليه 15 منظمة سورية ودولية، 
مــن بينها اتحاد منظمــات الرعاية واإلغاثة الطبيــة )UOSSM(، ومركز 
توثيق االنتهاكات، ومؤسســة دولتي؛ وذلك فضاًل عن نشــر سلســلة 
مقــاالت بأقــالم شــخصيات مؤثــرة في وســائل إعالمية رائــدة أوروبية 
ومصريــة، باإلضافة إلى مجموعة مــن اإلنفوجرافيك المعبرة، والتي 

نشــرها شــركاؤنا على الوســائط االجتماعية.

وقد ساهمت تلك الجهود في الضغط الواقع على روسيا والواليات 
المتحــدة، اللتيــن أعلنتا في 12 فبراير، فــي أعقاب مفاوضات مكثفة، 
أن وقــف األعمــال العدائيــة ســيبدأ فــي غضــون أســبوع. وعلــى الرغــم 
مــن وقــوع بعــض الخروقــات واالنتهــاكات، انخفــض عــدد القتلــى من 
ــزاع.  ــدالع الن ــذ ان ــى أقــل مســتوى من ــول 23 مــارس إل ــن بحل المدنيي
وحســب تقديــرات المبعــوث األممــي ســتافان دي ميســتورا، لقــد 
ــى 23 مــارس،  ــة أرواح 3000 إنســان، حت أنقــذ وقــف األعمــال العدائي
ومكــن األمــم المتحــدة مــن الوصــول إلــى 380,000 ســوري آخريــن في 

المناطــق المحاصــرة.

وكانــت مفاجــأة بحــق لــكل الداعميــن، عندمــا روى أحــد أعضــاء حملــة 
ســوريا أنــه وخــالل محادثــة هاتفيــة مــع فريــق متطوعــي اإلنقــاذ 
"الخوذات البيضاء" في محافظة درعا الجنوبية، قام محدثه بتشــغيل 
مكبــر صــوت الهاتــف ســائاًل: "هــل تســتطيع أن تســمع هــذا؟ إنــه 

صــوت تغريــد العصافيــر."

خمس أعوام مضت... نحو بناء تضامن عالمي

فــي مــارس 2016 كان قد مضــى على بدء االنتفاضة الســلمية خمس 
أعــوام. وانتهــزت Crisis Action تلــك الفرصــة للعمــل مــع منظمــات 
ســورية، ووكاالت أمميــة، ونقابــات عمالية، وساســة، ومنظمات غير 
ــة، إلظهــار التضامــن العالمــي مــع الشــعب الســوري.  ــة دولي حكومي
وتحــت شــعار الحمامــة الموحــد، وصلــت الحملــة علــى اإلنترنــت إلــى 
132 مليــون إنســان، وحظيــت بدعــم شــخصيات بــارزة مثــل مــاالال 

يوســفزاي وريتشــارد برانســون.

ســاعدت Crisis Action على نشــر مقاالت لشــخصيات سورية رائدة، 
من بينها د. ربى محيسن، ود. بسمة قضماني، في ألمانيا، وإيطاليا، 
وبلجيــكا، ومصــر، والمملكــة المتحــدة، مطالبيــن مــن خاللهــا بالتحرك 
لحمايــة المدنيين. كذلك أوصلت Crisis Action ليز دوســيه من البي 
بــي ســي إلــى قصــص مــن داخــل ســوريا تضمنتهــا سلســلة حلقاتهــا 
Syrian Voices )أصــوات ســورية(؛ وذلــك فضــاًل عــن دعــم صــدور 

طبعــة خاصــة مــن صحيفــة ليبراســيون الفرنســية بمناســبة الذكــرى 
الســنوية لالنتفاضــة الســورية، كتبــت كل محتوياتهــا أقــالم ســورية.

إنقاذ وقف إطالق النار

بــدأ وقــف األعمــال العدائيــة يتهــاوى فــي أبريــل تحــت وطــأة هجمــات 
قــوات الحكومــة والمعارضــة علــى حلــب، وشــمال الالذقيــة، وريــف 
دمشــق. وهــو ما دفــع Crisis Action لدعم أكثر من 100 منظمة غير 
حكوميــة دوليــة، وإقليمية، وســورية إلصدار نداء مشــترك وقوي إلى 
الرئيســين بوتيــن وأوباما إلنقــاذ وقف إطالق النار. والتقطت وســائل 
اإلعــالم حــول العالــم النــداء، ووصلــت منتجــات الوســائط االجتماعيــة 

المصاحبــة لــه إلــى أكثــر مــن تســعة ماليين إنســان.

وفي أعقاب عملية قصف مباشــر إلحدى المستشــفيات، أودت بحياة 
بعــض األطبــاء، دعمــت Crisis Action زمالءهــم فــي حلــب لكتابــة 
رســالة مفتوحــة تطالــب روســيا والواليــات المتحــدة بمنع وقــوع المزيد 
مــن الهجمــات علــى المرافــق الطبيــة، ونشــرت الرســالة فــي لومونــد 
الفرنســية، وبيلــد األلمانية، وكوريــري ديال ســيرا اإليطالية، كما حظيت 
بتغطيــة وكالــة األنبــاء الفرنســية، وصحيفة الحياة واســعة االنتشــار في 
ــا، عملــت الجمعيــة الطبيــة  العالــم العربــي. وفــي الفتــرة نفســها تقريًب
الســورية-األمريكية و Crisis Action مــع جــراح مقيــم فــي حلــب لكتابة 
مقــال فــي النيويــورك تايمــز، وصــف فيــه الوضــع بقولــه "وصــل عنف 

الهجمــات إلــى حــد اشــتعال النــار حتــى فــي األحجــار." 

"توصلت Crisis Action وشركاؤها إلى فكرة مبتكرة: عدد خاص 
مــن صحيفــة وطنيــة كبــرى ُتكتــب بأســرها بأقــام صحفييــن، 
وفنانيــن، ومفكريــن ســوريين، وتنشــر فــي الذكــرى الخامســة 
الندالع النزاع. هذا هو ما كان الســوريون الصامدون والمنظمون 

يحتاجونــه إلســماع أصواتهــم."

  هالة قضماني، صحفية ورئيســة قســم الشــرق األوسط بجريدة 
ليبراسيون.

▲  العب الكرة البرازيلي كاكا، ورائد األعمال والعمل الخيري ريتشارد برانسون، والناشطة 
ماالال يوسفازي الحاصلة على جائزة نوبل، انضموا جميًعا لتظاهرة التضامن العالمي في 

WithSyria# مارس مع سوريا

▲  تغطية لنداء األطباء المقيمين في حلب لوقف الهجمات على المرافق الطبية.

"عندمــا كان األطبــاء فــي حلــب يعيشــون تحــت وطــأة هجمــات ال 

تهدأ، أتاحت Crisis Action للعاملين منا في الخطوط األمامية في 
الحرب، أن نتحدث مباشرة إلى الجمهور وإلى الساسة حول العالم."

د. حاتم، مدير مستشفى األطفال بحلب.

▲  العدد الخاص من جريدة ليبراسيون الفرنسية، بمناسبة ذكرى اندالع األزمة، كتبته 
بالكامل أقالم سورية.

 Crisis Action لحقوق اإلنســان ما تقدمــه Conectas تثمــن منظمــة"
باســتمرار من معلومات مهمة، وفي الوقت المناســب، إلى أعضائها، 
حول الوضع الرهيب في ســوريا. فتلك مســاهمة هائلة في الجهود 
الجماعية الرامية إلى تجديد وزيادة المساعدات اإلنسانية المقدمة 

إلى المدنيين داخل ســوريا وخارجها."

 Conectas كاميــا أســانو، منســقة السياســة الخارجيــة، منظمــة 
لحقــوق اإلنســان.



وقد اقتبس مندوبا المملكة المتحدة والواليات المتحدة لدى المنظمة 
الدوليــة أجــزاء مــن الرســالة ومــن المقــال فــي كلمتيهمــا أمــام جلســات 

خاصــة عقدها مجلــس األمن.

ــة فــي  ــد علــى وقــف األعمــال العدائي ــم إعــادة التأكي ــل، ت ــة أبري بنهاي
المناطــق المحيطــة بالالذقيــة ودمشــق، ثــم جــرى توســيعه بعــد 
أســبوع ليشــمل حلب. وقد أكد مســؤولون أمميون أن رســالة األطباء 
والمقــال المنشــور فــي نيويــورك تايمــز كانــا مفيديــن للغايــة فــي 

ــار. ــد وقــف إطــالق الن ــاع روســيا بالحاجــة لتجدي جهودهــم إلقن

#LetAidIn )حملة )دعوا المساعدات تدخل

ضاعفــت Crisis Action جهودهــا، منــذ أواخــر أبريــل، لتأميــن حصــول 
الســوريين اليائســين على المساعدات اإلنسانية. وتمثل أحد مسارات 
الجهــود فــي التعاون مــع رســام الكاريكاتيــر اإليراني كيانــوش رامزاني، 
مؤســس يونايتد سكتشــز، الذي ســعى لفضــح رياء إيــران، التي تصور 
ــع الســوريين فــي  ــى تجوي ــا تســاعد عل ــة لإلســالم بينم نفســها حامي
رمضــان. وبعــد ســاعات قليلــة مــن نشــر الكاريكاتيــر األول، كان عــدد 
مــن صنــاع الــرأي اإليرانيين قد شــاركوه على تويتر، مــن بينهم كوهيار 
جــودارزي الحاصــل علــى عــدد مــن الجوائز، وكذلــك بعــض المعارضين 

اإليرانيين.

فضــاًل عــن ذلــك، نســقت Crisis Action رســالة مشــتركة لـــ 28 
مــن الزعامــات الدينيــة يطالبــون فيهــا باإلســقاط الجــوي للغــذاء 
ــة فــي المناطــق المحاصــرة، ونشــرته لنــدن تايمــز. ونســقت  واألدوي

النــواب  نــداء مماثــاًل مــن مجموعــة مــن  أيًضــا   Crisis Action

ــة  البريطانييــن، والفرنســيين، واأللمــان، والهولندييــن، حظــي بتغطي
الجارديــان ودي زييــت. وقــد أكــد مراقبــون مقربــون مــن المفاوضــات 
أن هــذا الضغــط ســاهم في مطالبــة المجموعــة الدولية لدعم ســوريا 
– القــوى العظمــى المســاندة لمفاوضات الســالم الســورية – في 17 
مايــو، النظــام الســوري بزيــادة ادخــال المســاعدات اإلنســانية بحلــول 
األول مــن يونيــو وإال بــدأت األمــم المتحــدة إســقاط المســاعدات 

اإلنســانية جــًوا.

فــي أعقــاب هذا اإلعــالن، تعاونت Crisis Action عــن كثب مع حملة 
ســوريا، إلصدار حزمة يومية من منتجات الوســائط االجتماعية، يحث 
ــال  ــى إدخ ــة لدعــم ســوريا عل ــة الدولي ــا الشــركاء المجموع مــن خالله
ــن  ــرت Crisis Action للصحفيي المســاعدات LetAidIn#. كذلــك وف
الذيــن يغطــون الموضــوع اقتباســات مــن ساســة مؤثريــن مثــل بــادي 
أشداون، ومارك مالوخ براون، ورودريتش كيزفيتر. ونشرت التلجراف 
مقــااًل بعنــوان "لــورد أشــداون: يجــب أن تضمــن بريطانيــا إســقاط 
المســاعدات جــًوا للســوريين الجوعــى، بمواقفــة األســد أو بدونهــا". 
وفي بروكسل، يسرت Crisis Action لقاًء لدبلوماسيين مع محامية 
حقــوق اإلنســان الســورية ريــم صالحــي، دعًمــا إلســقاط المســاعدات 

اإلنســانية جــًوا.

وبعــد ســويعات مــن انقضــاء الموعــد النهائــي للموافقــة علــى ادخــال 
المســاعدات، طالبت المملكة المتحدة، والواليات المتحدة، وفرنســا 
األمــم المتحــدة ببــدء إســقاط المســاعدات جــًوا، وهــو مــا لقــي دعًمــا 
مــن مجلــس األمــن فــي 3 يونيــو. وفــي 9 يونيــو، وافــق نظــام األســد 
على الســماح بدخول المســاعدات اإلنســانية بــًرا إلى المناطق التســع 
ــى  ــة إل ــم إدخــال المســاعدات الغذائي ــا، ليت عشــرة المحاصــرة جميعه
بلــدة داريــا للمــرة األولــى منــذ أربع ســنوات. وقد أكــد صناع السياســة 
الروس واأللمان، الحًقا، أن التهديد بإســقاط المســاعدات جًوا شــكل 

قــوة ضغــط مفيدة.

وقــد اعتــرف مســؤولو إحــدى الحكومــات، فــي رســالة خاصــة الحًقــا، 
بالفضل العظيم لـ Crisis Action في تحديد النقطة المثلى للضغط 
السياســي، والمســاعدة على إقناع المملكة المتحدة بتأييد اإلســقاط 
ــة المتحــدة دور  ــد المملك الجــوي للمســاعدات اإلنســانية. وكان لتأيي
حاســم فــي حمــل روســيا وأطــراف أخــرى علــى إدراج اإلســقاط الجــوي 

للمســاعدات فــي بيــان 17 مايــو.

المستقبل يظل مجهوال

علــى الرغــم مــن التأثيــر الملحــوظ الــذي تــم تحقيقــه، وتحســين حمايــة 
ــال.  ــد المن ــم فــي ســوريا بعي ــن، مــا زال الســالم الدائ بعــض المدنيي
إن مطالــب الســوريين بحــل سياســي وبحقــن الدمــاء تقــف دونهــا 
حكومــة ســورية منعدمــة الضميــر، ومعارضة معتدلة جــرى إضعافها، 
وجماعــات مســلحة علــى األرض ال تنفــك أعدادهــا تتضاعــف. ولكــن، 
تظل Crisis Action مصممة على تعبئة شــبكتها لمســاندة األبطال 
الســوريين الشــجعان من أجــل إحداث فــارق لمصلحة المدنيين وســط 

هــذه المخاطــر الجســام.

▲  كاريكاتير للفنان اإليراني كيانوش رامزاني، مؤسس يونايتد سكيتشز
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مديرة الشؤون الطبية بجمعية يًدا بيد من أجل سوريا

"رغم أننا غارقون في بحر من الدماء، فأنا على 
يقين أننا، يوًما ما، سنتذكر هذه األيام قائلين: 
كان ذلك عندما حلت الديمقراطية في سوريا."

عندمــا يســألني النــاس عــن مهنتي، أضحــك. فأنا أضــع قبعات 
مختلفــة كل يــوم. يمكنني القــول إني طبيبة حيــث أني تأهلت 
لهــذه المهنــة طيلــة ثالثــة عشــر عاًمــا، وعملــت مــع عــدد ال 
يحصــى مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي أنحــاء مختلفــة 
مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء. وأنــا كذلــك ســورية. وقــد تغيــر 
مجــال تركيــز نشــاطي وعملي خــالل الســنوات التي اندلــع فيها 
العنــف. فمــا زلــت طبيبــة، ولكنــي كذلــك مناصــرة للخدمــات 

اإلنســانية ولحقــوق اإلنســان.

بعيــن الطبيبــة، أرى العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة 
والمستشــفيات التــي يعملون بها مســتهدفة بشــكل ممنهج. 
أفقــد الزمــالء واألصدقــاء، وأشــاهد القنابــل والعنــف يذهبــان 
بــكل جهودهــم أدراج الريــاح. كل يــوم يتعيــن علــي أن أقــرر مــا 
إذا كنــت سأســتطيع رؤيــة كل مــا عملنــا مــن أجــل بنائــه وإعــادة 
بنائــه وهــو يدمــر. كل يــوم علــي أن أختــار المحاولــة مــن جديــد.

أختــار ذلــك ألنــي أعــرف أنــي أقــوم بالفعــل الصائب، لألســباب 
الصائبــة. أختــار ذلــك حتــى أســتطيع أن أقــف مــع أولئــك الذين 
يســتطيعون أن يقومــوا بهــذا العمــل مــن أجــل أنفســهم. أختــار 
ذلــك مــن أجــل الســوريين الذيــن أقابلهــم فــي المستشــفيات، 
وفــي المناطــق الحدوديــة، وفــي وفــود الالجئين: أولئــك الذين 

بذلــوا جهــوًدا خارقــة لمســاعدة اآلخرين.

تشــاركني Crisis Action شغفي وقناعاتي، لذلك وقع كل منا 
في حب اآلخر.  كل منا تساعد األخرى على االستمرار بالتوصل 
إلــى أســاليب جديدة للمزيد مــن اإلبداع واالبتــكار في مناصرتنا. 
نتشــاور حــول مــن الــذي يجــب أن نتحــدث معــه وكيــف نحادثــه، 
وكيــف نعبــئ الدعــم لحركــة مــن أجــل الســالم. لقــد عملــت مــع 

فريق شــغوف، دؤوب، وإنســاني بكل معنــى الكلمة.

ــن ينجــو معــه أحــد مــن  ــًدا ل ــغ مــن الضخامــة ح ــزاع بل هــذا الن
آثــاره. فمجــرد محاولــة تتبــع أخبار معارفنــا وأحبائنا قد تســتغرق 
وقــت العمــل بــدوام كامــل. ليــس بوســعنا تتبــع كل شــخص، 
ــا وقــت للعمــل.  وكل قصــة، وكل مريــض، وإال لمــا تبقــى لن
ال أعــرف مــن الــذي مــا زال حًيــا يــرزق ومــن الــذي قضــى نحبــه. 
أملــي أن يبقــى أكبــر عــدد ممكــن منــا حًيــا حتــى نــرى انتهــاء 

العنــف الوحشــي، والتحــرك نحــو الســالم.

أعلــم أن الســالم ســيأتي فــي لحظــة ما. فرغــم أننــا غارقون في 
بحــر مــن الدمــاء، فأنــا علــى يقيــن أننــا، يوًمــا مــا، ســنتذكر هــذه 
األيــام قائليــن: كان ذلــك عندما حلــت الديمقراطية في ســوريا. 
أعرف أن العدل سيأتي. السؤال ليس ما إذا كان سيأتي أم ال، 
بل متى يأتي. آمل أن يكون ذلك في القريب العاجل. وآمل أن 
أســتمر فــي العمل مــع Crisis Action  ألننا بالقطع ســيتعين 

ــه الدمار. علينــا العمــل مًعــا إلعــادة بناء هــذا البلد الــذي عمَّ

"فــي ظــل الهجمــات المتواصلــة علــى المدنيين وحصــار المــدن، تبرز 
اآلن أكثــر مــن أي وقــت مضــى أهميــة  جهــود Crisis Action  التــي 
تســلط الضــوء علــى القضيــة اإلنســانية االســتراتيجية، وهــي حقــن 

الدمــاء وإنهــاء المعانــاة."

 رودريش كيزفيتر، عضو البرلمان األلماني عن الحزب المسيحي 
الديمقراطي. 



دعم المجتمع المدني

دعمــت وتأثيــره،  المدنــي  المجتمــع  مشــاركة  تعزيــز  أجــل   مــن 
Crisis Action منظمــات غيــر حكوميــة وطنيــة لكــي تتواصــل مــع 

لجنــة الرصــد والتقييــم المشــتركة، وهــي الجهــة المعنيــة باإلشــراف 
علــى تنفيــذ اتفــاق الســالم؛ حيــث بعثــوا برســالة إلــى رئيــس اللجنــة، 
فيســتوس موجايــي، مطالبيــن فيهــا بمشــاركة أكبــر، وحقيقيــة، فــي 
تنفيــذ اتفــاق الســالم، وطالبيــن دعمه إلنهــاء القيــود المفروضة على 
حريــة تحــرك المجتمــع المدنــي، ووقــف مــا يتعرض لــه من تحرشــات. 
وهــو مــا دفع موجايــي إلى مطالبــة الطرفيــن المتحاربين برفــع القيود 

عــن حريــة النفــاذ.

Crisis Action للتواصــل بيــن جماعــات المجتمــع  كذلــك رتبــت 
المدنــي فــي جنوب الســودان وبين فيكتور أوتشــين، مؤســس شــبكة 
مبــادرة الشــباب األفريقــي ومديرهــا التنفيــذي، المرشــح لجائــزة نوبــل 
للســالم، وســفير األمــم المتحــدة ألهداف الســالم والعــدل العالمية، 
ــة  ــز المصالح ــى تعزي ــدا عل ــه فــي شــمال أوغن ــى يســاعدهم بخبرت حت
 والعدالــة. وفــي ديســمبر 2015، أي بعــد عام من انــدالع العنف، رتبت
Crisis Action زيــارة ألوتشــين إلــى جوبــا برفقــة األســقف باريــد تابان 

لاللتقــاء بنشــطاء مــن جنــوب الســودان وإطــالق موقع علــى اإلنترنت 
مخصــص للمدنييــن الذيــن فقــدوا أرواحهــم فــي النــزاع. وقــد حظيــت 

الزيــارة بتغطيــة إعالمية واســعة.

أوكســفام-أمريكا  تعاونــت  لالســتقالل،  الخامــس  العيــد   قبيــل 
و Crisis Action، والمصــور األمريكــي روبرت فوجارتي، في مشــروع 
إبداعــي يهــدف إلــى إظهــار التضامــن وتضخيــم أصــوات المدنييــن 
العادييــن فــي جنــوب الســودان. وحملــت صــور "عزيــزي العالــم" التــي 
التقطها فوجارتي رســائل كتبها أشــخاص على أجسادهم. وقد نشرت 
تلك الصور الالفتة في وســائل اإلعالم األفريقية والدولية في أوائل 
يوليــو. ووصلــت الحملــة المصاحبــة لهــا علــى اإلنترنــت إلــى أكثــر مــن 
مليونــي شــخص فــي اليــوم األول فقــط، حيــث ســاعدت علــى زيــادة 
الوعــي الجماهيــري، الــذي مــن شــأنه أن يضغــط علــى القــوى الدوليــة 

لتواصــل انخراطهــا النشــط فــي جهــود حفــظ الســالم.

العدل: أساس السالم

تتمثــل أحد الجوانب األساســية التفاقية الســالم فــي موافقة الطرفين 
ــة مســتقلة تضــم  ــة قضائي ــاد األفريقــي بإنشــاء هيئ ــام االتح ــى قي عل
شــخصيات أفريقيــة ودوليــة، تحمل اســم المحكمة المختلطــة، لتتولى 
محاكمــة من يزعم اقترافهــم انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنســان. وكانت 
ــة  ــذي تأخــر صــدوره، عــن لجن ــر، ال ــات التقري تلــك، أيًضــا، إحــدى توصي
التحقيق التي شكلها االتحاد، والذي كشف عن سلسلة من االنتهاكات 
التي اقترفها الجانبان، والتي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد اإلنسانية.

جنوب السودان

بعــد نحــو أربعة أعوام من حصوله على االســتقالل، ما زال جنوب 
الســودان غارًقا في العنف اإلثني وعدم االســتقرار، نتيجة التناحر بين 
الحليفيــن الســابقين، المتلهفين على الســلطة. واعتراًفا بالحاجة لبناء 

أســس مستقرة لمســتقبل البالد، ركزت Crisis Action على زيادة 
حريــة عمل المجتمع المدني، وتحســين حمايــة المدنيين، وتطبيق 

العدالة والمســاءلة علــى مقترفي جرائم الحرب.

فــي يوليــو 2015، وبعــد مضــي أربعــة أعــوام علــى حصــول جنــوب الســودان علــى 
ــن حليفــي الماضــي السياســيين  ــر بي ــف الخطي اســتقالله عــن الســودان، كان العن
ــد. ورغــم التوصــل إلــى اتفــاق ســالم  ــزال آفــة ذلــك البل ومؤيــدي كل منهمــا مــا ي
هــش بينهمــا في أغســطس 2016، شــهدت األشــهر التاليــة خروقات متكــررة لوقف 

إطــالق النــار، ومواصلــة التوتــرات بيــن الجانبيــن، واســتمرار المعانــاة اإلنســانية.
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▲ قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة تحمي النساء واألطفال النازحين في جنوب 
السودان، أثناء القتال في جوبا، بجنوب السودان. عدسة: رويترز/أدريان أوهانيسيان

ــًدا أن يكــون بوســعي اســتخدام خبراتــي فــي  ــم أكــن أتخيــل أب "ل
شــمال أوغنــدا أساًســا لبنــاء المزيــد مــن التضامــن بيــن صفــوف 
 Crisis Action المجتمــع المدنــي فــي جنــوب الســودان. وال تريــد
نســب أي فضــل لنفســها، فهــي تكــرس كل طاقاتهــا للعثــور علــى 
فــرص التغييــر، وجمــع النــاس مًعــا، ووضعهــم علــى الطريــق الــذي 

يمكــن أن ُيحــدث تغييــًرا حقيقًيــا."

فيكتور أوتشين، مؤسس ومدير شبكة مبادرة الشباب األفريقي، 
المرشــح لجائزة نوبل للســام 2015، ســفير األمم المتحدة ألهداف 

السام والعدل العالمية.

"تعــي Crisis Action جيــًدا مــا لقصــص األفــراد مــن قــدرة هائلة على 
إلهــام التحــرك وتغيير حيــاة الناس."

  روبرت فوجارتي، مؤسس Dear World "عزيزي العالم."

▲  صور "عزيزي العالم"، التي التقطت ألشخاص من جنوب السودان، وصلت إلى مليوني 
شخص على اإلنترنت في اليوم األول وحده. صور: عزيزي العالم / أوكسفام

▲  فيكتور أوشين المرشح لجائزة نوبل للسالم، يلتقي أفراد فريق بناء السالم من النساء 
في جوبا، بجنوب السودان.



ــا،  ــدوة عقــدت فــي أديــس آباب ــر 2016، نســقت Crisis Action ن فــي يناي
بالتعــاون مــع أوكســفام الدوليــة، والفدراليــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان، 
لمناقشــة الكيفيــة التي يتعين على االتحــاد األفريقي انتهاجها في إنشــاء 
المحكمــة. وضمــت منصــة المتحدثين فــي النــدوة خبــرات أفريقية بــارزة، 
من بينها أرنولد تسونجا، مدير البرامج األفريقية بلجنة الحقوقيين الدولية 
)والرئيس الجديد لمجلس إدارة Crisis Action(، وياســمين ســوكا، المدير 
التنفيذي لمؤسسة حقوق اإلنسان بجنوب أفريقيا، وبيتي كاري مورونجي، 
النائــب الســابق لرئيس مجلس إدارة  لجنة الحقيقــة والعدالة والمصالحة 
الكينية، وديفيد دينج، مدير البحوث بجمعية الحقوقيين بجنوب السودان.

وقــد شــكر رئيس لجنــة الرصد والتقييم المشــتركة، فيســتوس موجايي، 
أعضــاء اللجنــة علــى مســاهماتهم، ثــم ألقــى كلمــة أمــام مجلــس الســلم 
واألمــن باالتحــاد األفريقــي، حثــه فيهــا علــى إنشــاء المحكمــة المختلطــة 
ــر فــي تشــكيل الحكومــة  ــأي تأخي ــر تشــكيلها ب ــى أال يتأث المســتقلة، عل

االنتقالية.

كذلك عملت Crisis Action مع ديفيد دينج لنشر مقال له في صحيفة 
إيســت أفريــكان اإلقليمية واســعة االنتشــار، فــي يونيو، حث فيــه االتحاد 
األفريقــي على البدء في عملية إنشــاء المحكمة في أقــرب وقت ممكن، 
وأن تنحي جانًبا فكرة أن إقامة العدل قد تمثل خطًرا على اتفاقية السالم.

وبعــد أســبوع من نشــر مقــال دينج، نشــر الرئيس ســيلفا كير ونائبــه رياك 
مشــار مقــااًل مشــترًكا فــي النيويــورك تايمــز، طرحــا فيــه حجًجــا معارضــة 
إلنشاء المحكمة المختلطة، واقترحا عملية حقيقة ومصالحة بداًل منها. 
كان ذلــك تنصــاًل دراماتيكًيــا من عنصر أساســي في اتفاقية الســالم، أثار 
الكثيــر مــن المخاوف، لم يكن أقلها نفي المتحدث باســم مشــار موافقة 

نائــب الرئيــس على تلك المــادة فــي االتفاقية.

ــر حقــوق  ــورك تايمــز، دعمــت Crisis Action خبي ورًدا علــى مقــال النيوي
اإلنســان الجنــوب ســوداني، رممبــر ميامينجــي، لنشــر حجًجــا مضــادة في 
صحيفــة ديلــي مافريــك الجنــوب أفريقيــة، فضــاًل عــن تقديــم إفــادة ألحد 
الصحفييــن فــي نفــس الجريــدة، نشــر علــى إثرهــا مقــااًل حــذر فيــه مــن أن 
"جنوب الســودان إذا ضحى بالعدالة من أجل المصالحة فلن يتغير شــيء 
في هذا البلد؛ إذ سيكون ذلك مجرد خطوة في دورة العنف المستعصي 

على الحل." 

يذكر أن االتحاد األفريقي يسير بخطى بطيئة في مسألة إنشاء المحكمة، 
حيــث تــم وضــع إطار عمــل أولي، وكذلــك تحديد ميزانية مبدئيــة، وقائمة 

أولية باألسماء المقترحة للقضاة ويجري حالًيا النظر فيها.

مهمة األمم المتحدة: حماية المدنيين

فــي ديســمبر 2015، دعمــت Crisis Action منظمــة العفــو الدوليــة، 
والفدراليــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان، والمركــز العالمــي للمســؤولية 
عــن الحمايــة، وهيومــان رايتــس ووتــش، لتقديــم إحاطــة أمــام مجلس 
األمــن، وإدارة عمليــات حفــظ الســالم، حــول الحاجــة لتحســين آليــات 
حمايــة المدنييــن فــي نــص مهمــة بعثــة حفــظ الســالم األمميــة. 
وفــي 15 ديســمبر، أقــر المجلــس نســخة معدلــة مــن نــص المهمــة، 
تــم بموجبهــا زيــادة عــدد قــوات حفــظ الســالم بأكثــر مــن 1,000 فــرد، 
ــد  ــر العدي ــة المدنييــن مــن أولويــات البعثــة. وقــد أخب وأصبحــت حماي
مــن أعضــاء المجلــس Crisis Action أن الحملــة التــي نســقناها قــد 
ســاعدتهم على مســاندة تعديل المهمة في مواجهة الممانعة القوية 

التــي أبدتهــا بعــض الــدول األعضــاء فــي المجلــس.

الضغط لفرض حظر على السالح 

فــي أواخــر ينايــر 2016، أصــدرت لجنة الخبــراء األممية المعنيــة بجنوب 
الســودان تقريــًرا كشــفت فيــه عــن أن الطرفين قد حصال على أســلحة 
ــر بفــرض حظــر  ــن، وأوصــى التقري ــة واســتخدماها ضــد المدنيي ثقيل
علــى الســالح. وفــي مــارس، أصــدر مكتــب مفــوض األمــم المتحــدة 
ــل فيــه انتهــاكات حقــوق  الســامي لحقــوق اإلنســان أيًضــا، تقريــًرا فصَّ
اإلنســان التــي ارتكبــت، وأوصــى بفــرض حظــر علــى الســالح، والمزيد 

مــن العقوبــات، واإلحالــة إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

وبينمــا كان مجلــس األمــن يســتعد لمناقشــة تجديــد القــرار رقــم 
2206، عملــت Crisis Action عــن كثــب مــع البعثــة النرويجيــة الدائمة 

بالمنظمــة الدوليــة، لتنظيــم إحاطــة يقدمهــا مركــز المدنييــن فــي 
النــزاع، ومشــروع "كفــى" Enough project، أمــام أعضــاء مجلــس 
األمــن والــدول الرئيســية األخــرى، يوضحــان فيهــا الحاجــة إلــى فــرض 
عقوبــات وحظــر علــى الســالح. كذلــك دعمــت Crisis Action عضوي 
الكونجــرس الجمهورييــن بريــان هيجنز ومايكل كابوانــو، وهما عضوان 
مؤثــران فــي مجموعــة الكونجــرس المعنيــة بجنوب الســودان، لينشــرا 

مقــال رأي يدعــم فــرض حظــر علــى الســالح.

علــى أن معارضــة مصــر، وروســيا، والصيــن، أعاقــت فــي نهايــة 
المطــاف، جهــود فــرض حظــر كامــل علــى الســالح. ولكــن المجلــس 
اتخــذ، فــي 31 مايــو، القــرار المهــم برصــد تدفــق الســالح إلــى البــالد. 
وقــد أكــد دبلوماســيون أن الحملــة التــي قــام بهــا التحالف لعبــت دوًرا 

أساســًيا فــي الحفــاظ علــى الضغــط الــذي أفضــى إلــى هــذا القــرار.

بعد خمسة أعوام.. ما زالوا يقتتلون

أكثــر مــن ثمانيــة أشــهر انقضــت بيــن التوصــل إلــى اتفاق الســالم في 
أغســطس، وعــودة زعيــم المعارضــة المنفــي، ريــك مشــار إلــى جوبــا، 
وكذلــك تشــكيل الحكومــة االنتقاليــة. مــا زال الوضــع هًشــا وهنــاك 
حاجــة ماســة إلــى العدالة، لم يتــم الوفاء بها بعد. لذلك، ســوف تظل 
Crisis Action منخرطــة وداعمــة للمجتمــع المدنــي المحلــي، تعمــل 

ــزام بوقــف  ــى كل األطــراف لاللت مــع الشــركاء والحلفــاء للضغــط عل
إطــالق النــار وتنفيــذ بنــود اتفــاق الســالم بنيــة صادقــة.

"لقد قامت Crisis Action بعمل رائع، بمناصرتها لتوصيات الخبراء 
القانونيين األفارقة، حيث قامت بتنسيقها وإيصالها. وقد أبهرتني 
قدرتهم على سد الفجوة بين صناع السياسات والمجتمع المدني."

د. عبــد الفتــاح موســى، مديــر الشــؤون السياســية بمكتــب األمــم 
المتحــدة لــدى االتحــاد األفريقــي ســابًقا.

"Crisis Action مكبــر صــوت، أتــاح لنــا الوصــول إلــى العالــم الواســع، 

خاصــًة صنــاع السياســات العالمييــن الذيــن يتخــذون قــرارات تؤثــر 
علــى بلــدي وهــم علــى بعــد آالف األميــال."

باليكي ماثيو أوبور، المدير التنفيذي لشبكة تمكين المرأة الجنوب 
سودانية.

"تشــعر النرويــج بامتنــان عظيــم تجــاه العــروض المتبصــرة التــي 
قدمهــا خبــراء المجتمــع المدنــي المعايشــين للواقــع، عــن الوضــع في 
جنــوب الســودان، بتيســير مــن Crisis Action لقــد ســاعدوا علــى أن 
تكــون مناقشــات مجلــس األمــن حــول تجديــد العقوبــات مســتندة 

إلــى معلومــات دقيقــة."

الســفير جيــر أو. بيدرســن، منــدوب النرويــج الدائــم لــدى األمــم 
المتحــدة.
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▲  فيستوس موجايي، رئيس لجنة الرصد والتقييم المشتركة، يحث مجلس السلم واألمن 
باالتحاد األفريقي على إنشاء المحكمة المختلطة.

▲  مقالة ديفيد دينج في اإليست أفريكان، التي طالب فيها بمحكمة مختلطة، تالها بعد 
أسبوع مقااًل مشترًكا بقلم الرئيس سيلفا كير ونائبه رياك مشار في النيويورك تايمز تطالب 

بعدم إنشاء تلك المحكمة.

▲  عضوا الكونجرس األمريكي بريان هيجنز ومايكل كابوانو يطالبان بفرض حظر على 
السالح

"لقد أسعدني الحظ كثيًرا باالستفادة من خبرتي كناشطة 
في مجال العدالة االجتماعية في جنوب أفريقيا ألكثر 

من 20 سنة، عندما عملت مع زماء من شتى أنحاء العالم 
لدعم المناصرين الجسورين ومنظمي الحمات في المجتمع 

المدني بجنوب السودان. سوف يكون لتضامننا األفريقي 
واإلصرار على مشاركة المواطنين وإسماع أصواتهم 

دور رئيسي في بناء األسس القوية التي تحتاجها أصغر 
دول العالم عمًرا، حتى تخرج متحدة من سنوات ما بعد 
االستقال المضطربة هذه. فالنضال من أجل المساءلة 

والعدالة عامل أساسي في ضمان تصحيح أخطاء الماضي 
والتخلص من أدرانه من أجل مستقبل واعد."

 فينيشيا جوفندر، مديرة مكتب جنوب أفريقيا،
Crisis Action ،جوهانسبرج



إدموند ياكاني 
المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم

 "أنا أيًضا مجبر على تحمل مخاطر شخصية
ألن الناس ليس لديها شخص آخر يحميهم."

كنــت طفــاًل عندمــا اندلعــت الحــرب األهليــة الثانيــة عــام 1983. 
كنا أســرة دائمة الفرار، نهرب من مكان إلى آخر، ســعًيا لحماية 
أنفسنا. ترعرعت وأنا يحدوني أمل أن أنعم وأسرتي بالسعادة، 

عندمــا تنتهــي الحرب ويأتي الســالم في نهايــة المطاف.

ولكــن الســالم لــم يــأت أبــًدا. عشــنا ســنوات طويلــة فــي فقــر 
مدقع وظلم. وتنامي شــعوري بالعجز لعدم اســتطاعتي حماية 

أكثــر مــن أحــب فــي هــذه الدنيــا.

هــذا الشــعور بالعجــز هــو الــذي دفعنــي إلــى أن أصبــح محامًيــا 
وناشــًطا. أنــا أؤمــن بحمايــة المصلحــة العامــة، خاصــًة حقــوق 
اإلنســان، ومســاحة تحــرك المجتمــع المدنــي، ألننــا مــا زلنــا، 
حتــى اليوم، نعاني نفس الظروف التي عشــتها في طفولتي.

فــي أحــد أيــام ديســمبر 2013، بــدأ القتــال فــي جوبا، فــكان ذلك 
اليــوم أحــد أســوأ أيــام حياتــي. مدنيــون أبريــاء يطلــق عليهــم 
الرصــاص لمجرد انتمائهم العرقي. هذا ليس من الديمقراطية 
فــي شــيء. فقــد وعــد االســتقالل بالتحــرر مــن التهميــش، 
واالضطهــاد، والظلــم االقتصــادي، والعنــف، واالنتهــاكات. 

ولكــن الواقــع لــم يــف بتلــك الوعــود.

ــوم  ــي ي ــام حيات ــى النقيــض مــن ذلــك، كان أحــد أعظــم أي وعل
ــا بالفــرح بعــد هــذه  ــا مفعًم ــة الســالم. كان يوًم توقيــع اتفاقي
الحملــة الطويلــة. الفئــة الوحيــدة التــي لــم تســعد بــه هــم 
أولئــك الذيــن اســتغلوا الحــرب لمــلء جيوبهــم. هــؤالء هــم مــن 

أحاربهــم اليــوم، بتقديمهــم للمســاءلة عــن أفعالهــم وإبعادهــم 
عــن الوظيفــة العامــة.

ظلــت Crisis Action تدعمنــي منــذ ما قبل االســتقالل. وإذا 
 كنــت انــا أمثــل صــوت المطحونيــن فــي جنــوب الســودان،

فـCrisis Action هي مكبر الصوت الذي ســاعد على إســماع 
هــذا الصــوت فــي األماكــن التــي يمكــن لــه أن يكــون أكثــر 

تأثيــًرا فيهــا.

لقد لفتت Crisis Action انتباه المجتمع الدولي عندما كنا نحن 
عاجزيــن عــن ذلك. ســاعدوني على الســفر حول العالــم لمناصرة 
حقوق وحريات شــعبي. وال شــك عندي أن ذلك قد ســاهم في 

التوصــل إلى اتفاق الســالم الذي تم توقيعــه العام الماضي.

ــي  ــا ف ــا تماًم ــم يغادرن ــوم: فالخطــر ل ــا الي ــا زال الوضــع صعًب م
هــذا البلــد الشــاب. ولكــن النــاس تشــجعني دائًما علــى مواصلة 
النضــال، والتمســك بموقفي ومواصلة العمل. أتذكر نيلســون 
مانديــال والثمــن الــذي دفعــه لتحقيــق الســالم. أنــا أيًضــا مجبــر 
علــى تحمــل مخاطــر شــخصية ألن النــاس ليــس لديهــا شــخص 

آخــر يحميهــم.

أخاطــر ألن بلــدي يحتاجنــي. إن حــرب 1983 لــم تنتــه تماًمــا فــي 
واقــع األمر. ولكــن تجربتي في النزاع هي التــي تدفعني للعمل 
اليــوم. ذكريــات طفولتــي تحملنــي علــى أال أتوقــف، فليــس 

هنــاك مــن خيــار ســوى الســالم.

بوروندي

في أعقاب إعادة االنتخاب المثيرة للجدل، للرئيس البوروندي نكورونزيزا 
في يوليو 2015، استمر تدهور األوضاع في هذا البلد الذي يقع بوسط 

أفريقيا. حيث تواصلت االغتياالت والتوقيفات ألسباب سياسية، وتصاعد 
القمع للمجتمع المدني والصحفيين، وتزايدت المخاوف من عودة العنف 
اإلثني واسع النطاق والفظائع الجماعية من جديد. كل ذلك في بلد امتد 
فيه العنف ألكثر من خمسة عقود. وهو ما دفع Crisis Action للعمل 

مع الشركاء من أجل الضغط على صناع القرار لتهدئة األوضاع، ومنع 
المزيد من العنف، وتوفير بعض الحماية للمدنيين.

فــي أبريــل 2015، خالــف الرئيــس البورونــدي نكورونزيزا الدســتور وأعلن نيته الترشــح 
لفتــرة واليــة ثالثة. وكان هذا اإلعالن بمثابة الشــرارة التي انطلــق على إثرها العنف 
متســبًبا فــي موجــة نــزوح واســعة. حصــل نكورونزيــزا علــى 70٪ مــن األصــوات فــي 
االنتخابــات التــي جــرت فــي يوليــو، ولكــن خطوته هــذه أحيت توتــرات خطيــرة. لذلك 
ســعت Crisis Action لتســليط الضــوء علــى مخاطــر تصاعــد العنــف، وإشــراك 

الزعمــاء اإلقليمييــن لكــي يســتغلوا نفوذهم.

▲  الشرطة البوروندية تستعرض من يظن أنهم مقاتلون أمام وسائل اإلعالم، بالقرب من مخزن 
 سري لألسلحة، بعد صدامات شهدتها العاصمة بوجمبورا.

عدسة: رويترز/ جان بيير إيمي هاريريمانا
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دعمــت Crisis Action، علــى مــدار العــام، قيــادات المجتمــع المدنــي 
البوروندي للتحدث عن حجم العنف ووحشيته. وكانت رواياتهم الشخصية، 
والقوية، أحد سبل مجابهة الرواية الحكومية القائلة بتمتع البالد بالهدوء 
علــى نطاق واســع، فضاًل عن أنها كانــت ضرورية لمواجهة القمع الفعال 

لحرية الصحافة.

تركيز المناصرة على االتحاد األوروبي

فــي ســبتمبر 2015، عملــت Crisis Action مــع الشــركاء لتشــجيع 
االتحــاد األوروبــي علــى اســتغالل نفــوذه، بوصفــه أكبــر المانحيــن 
لبورونــدي؛ حيــث رتبــت Crisis Action ســفر وفــد مــن المجتمــع 
المدنــي البورونــدي إلــى بروكســل لتشــجيع صنــاع السياســات هنــاك 

علــى النظــر فــي وقــف المســاعدات وفــرض عقوبــات.

وتعزيًزا لمطالب الوفد، دعمت Crisis Action، كذلك، ناشط حقوق 
ــا، الــذي كان حينهــا  ــر مبونيمب ــر كالفي ــارز، بيي ــدي الب اإلنســان البورون
يتعافى، في إحدى مستشــفيات بروكســل، من محاولة االغتيال التي 
تعــرض لهــا علــى أيــدي قــوات األمــن الحكوميــة البورونديــة، وذلــك 
ليقــوم بكتابــة مقــال رأي قــوي يطالــب فيــه بتحمــل المســؤولية، 
ونشــرته جريــدة دي زييــت، ودي مورجــن، والجارديــان، كمــا نشــرت 

نســخة معدلــة مــن المقــال فــي صحيفــة إيســت أفريــكان.

وبعــد تلــك التدخالت تحولــت مواقف العديد من الــدول األعضاء في 
االتحــاد األوروبــي، وفــرض االتحــاد عقوبــات محــددة األهــداف علــى 
أربعــة بوروندييــن. ثــم أعلــن االتحــاد، فــي فبرايــر 2016، أنــه قــد يعلــق 
مســاعدات التنميــة المباشــرة الموجهة إلــى الحكومــة البوروندية، مع 
اإلبقاء على تمويل البرامج اإلنسانية والمشروعات التنموية األخرى. 
وأثــار رفــض نكورونزيزا التعاون في مفاوضات المســاعدات األوروبية 

الشــكوك حــول كيفيــة اســتمرار حكومته فــي تمويــل ميزانيتها.

تركيز المناصرة على تنزانيا

تتمتــع تنزانيــا بتاريــخ طويــل مــن الريــادة السياســية في شــرق أفريقيا، 
كمــا يتــرأس فخامــة الرئيــس التنزانــي جــون بومبــي ماجوفولــي الهيئــة 
 Crisis ــة. وهــو مــا شــجع ــة بالوســاطة فــي األزمــة البوروندي المعني
Action في ديسمبر 2015، ومع تزايد تدفق الالجئين البورونديين إلى 

المنطقــة، علــى تنســيق تحالــف مــن المنظمــات البورونديــة والشــرق 
أفريقيــة لكتابــة رســالة إلــى ماجوفولــي، تطالبــه فيهــا بتوحيــد كلمــة 

مجموعــة شــرق أفريقيــا، وضمــان الحــل الســريع لألزمــة.

فــي هــذه الرســالة، حــث التحالــف علــى مواصلــة اســتضافة الالجئيــن 
البوروندييــن فــي تنزانيــا حتــى تشــهد ظــروف بلدهــم اســتقراًرا أكبــر، 
والضغــط علــى الحكومــة البورونديــة للمشــاركة في مباحثات الســالم 
والموافقــة علــى نشــر مراقبي حقوق إنســان وخبراء عســكريين تابعين 
لالتحــاد األفريقــي، واإلبقــاء علــى رئاســة مجموعة شــرق أفريقيــا التي 

كان مــن المقــرر أن تتوالهــا بورونــدي.

بعــد هــذه الرســالة، أبقــت تنزانيــا علــى حدودهــا مفتوحــة أمــام الالجئيــن 
واحتفظت برئاسة مجموعة شرق أفريقيا؛ كما قامت المجموعة بتعيين 
ــا، الــذي يحظــى باحتــرام واســع، ميســًرا  الرئيــس التنزانــي الســابق، مكاب
للوســاطة البورونديــة، وهــو مــا رحــب بــه صنــاع السياســات والمجتمــع 

المدنــي علــى حــد ســواء.

مهمة حفظ سالم أفريقية مجهضة

فــي أعقــاب التصاعــد الدراماتيكــي للعنــف فــي ديســمبر 2015، أعلــن 
مجلــس الســلم واألمــن باالتحــاد األفريقــي أنــه قــد يرســل بعثــة حفظ 
ســالم أفريقيــة إلــى بورونــدي إلعــادة االســتقرار إلــى األوضــاع هنــاك 
ومنــع وقــوع فظائــع جماعيــة. كان ذلــك بعــد تدخــل الفدراليــة الدوليــة 
لحقــوق اإلنســان، وهيومــان رايتــس ووتــش، والمركــز العالمــي 
للمســؤولية عــن الحمايــة، بتنســيق مــن Crisis Action، إذ حثــوا 
مجلــس األمــن علــى البــدء فــي عمليــة تفضــي إلــى نشــر بعثــة حفــظ 

ســالم أمميــة.

ســارع الرئيــس نكورونزيــزا بإدانــة خطــوة االتحــاد األفريقــي، محــذًرا من 
 أن أي قــوات مســلحة ســتعامل علــى أنهــا قــوة احتــالل. وهــو مــا دفع

Crisis Action إلــى تشــكيل تحالــف قــوي يضــم قيــادات أعمــال 

وقيــادات مدنيــة أفريقيــة بــارزة، مــن بينهــا نافــي بيــالي مفوضــة 
ــر  ــاكار، أصغ ــدة الســابقة لحقــوق اإلنســان، وأشــيش ث األمــم المتح
مليارديــر أفريقــي، ورائــد االتصــاالت النقالــة مــو إبراهيــم، والنقابــي 
البــارز ومناضــل المؤتمر الوطني األفريقي الســابق، جــاي نايدو، لحث 

ــذ قــراره. االتحــاد األفريقــي علــى المضــي فــي تنفي

وتــم تســليم رســالتهم المفتوحــة إلــى القــادة األفارقــة فــي قمتهــم التــي 
عقــدت فــي ينايــر، حيــث حظيــت بتغطيــة واســعة مــن وســائل اإلعــالم 
األفريقيــة الرائــدة. علــى أن القــادة األفارقــة لــم يكونــوا، لألســف، راغبيــن 
في إرســال بعثة حفظ ســالم دون موافقة الدولة المضيفة. وقاموا بداًل 
من ذلك بإرســال وفد رفيع المســتوى ضم خمسة رؤساء أفارقة لاللتقاء 

بالرئيس نكورونزيــزا وبالمعارضة.

فــي أواخــر فبرايــر، أعلــن الوفــد نجاحــه فــي إقنــاع الرئيــس بالموافقــة على 
زيــادة عــدد المراقبيــن والخبراء العســكريين التابعين لالتحــاد األفريقي في 
بلده، باستقبال 100 مراقب و100 خبير عسكري آخرين، وكذلك إلغاء أوامر 
التوقيــف التي صــدرت بحق بعض المواطنيــن البوروندييــن، وإعادة فتح 

محطــة إذاعيــة خاصــة، واإلفــراج عــن المحتجزين في وقــت قريب.

"لقــد ســاعد قــرار Crisis Action باســتحضار مناصريــن بوروندييــن 
إلــى بروكســل، إلظهــار الجانــب اإلنســاني لألزمــة، علــى زيــادة فهــم 
الوضــع فــي بوروندي، وخلق دعم النخراط أقوى لاتحاد األوروبي 

فــي تلــك األزمة."

الســفير ألكســندر مارشــيك، مديــر عــام الشــؤون الدوليــة بــوزارة 
الخارجيــة النمســاوية.

"هنــاك أهميــة قصــوى لتطبيــق قــرارات االتحــاد األفريقــي المتعلقــة 

ببورونــدي فــوًرا، حتــى نفــي بالتزامنــا الجماعــي بمنــع الجرائــم ضــد 
اإلنســانية، ومســاعدة أولئــك المعرضيــن ألخطــار جســيمة. ال ينبغي 

أن يســمح  بســيادة المصالــح الخاصــة والــوالءات السياســية."

رسالة مفتوحة وقعت عليها شخصيات أفريقية بارزة، من بينها 
نافي بياي، وجاي نيودو، وياسمين سوكا، يناير 2016.

"تعــد Crisis Action فريــدة مــن نوعهــا. فإصرارها علــى عدم الظهور 
العلني يتيح لها تشــكيل تحالفات عالمية بحق والحفاظ على تلك 
التحالفــات، وهــو مــا يجهلــه صنــاع السياســة لســوء حظهــم. ولكــن 
أكثــر مــا أبهرنــي بحــق هــو أنهــم يجعلــون األشــخاص األكثــر تضــرًرا 

مــن النــزاع رأس الحربــة فــي تصميــم الحملــة وتنفيذهــا."

Atrocities Watch Africa ديسماس نكوندا، مؤسس ورئيس

▲  المقال الذي كتبه بيير كالفير مبونيمبا من سريره بالمستشفى في بروكسل، وقد حظي 
بتغطية إعالمية واسعة.

▲  إنفوجرافيك يوضح توضح تدفق الالجئين البورونديين على دول الجوار. مركز اتصال 
استجابة الطوارئ التابع لمكتب المساعدة اإلنسانية للجماعة األوروبية/ يوليو 2015

▲  تحالف قوي من قيادات األعمال والمجتمع المدني األفريقية يطالب االتحاد األفريقي 
بالتحرك.

▲  مخيم نياروجوسو لالجئين في تنزانيا. عدسة: جريف تابر/ لجنة اإلنقاذ الدولية



التأثير على مجلس األمن

 Crisis Action فــي ذكــرى مــرور عــام علــى انــدالع العنــف، رتبــت
ســفر وفــد مــن قيــادات المجتمــع المدنــي البورونــدي، مــن بينهــم 
بييــر كالفيــر مبونيمبــا وناشــطة حقــوق المــرأة الرائــدة، د. ماري-لويــز 
باريكاكــو، حيــث قامــوا بحــث الدبلوماســيين فــي مجلــس األمــن علــى 
إرســال قــوة شــرطة أمميــة ضخمــة ومســتقلة إلــى بورونــدي، فضــال 
ًعــن المقابــالت اإلعالمية التي أجروها والتــي حظيت بتغطية إعالمية 

عالميــة واســعة.

وقــد علــق العديــد مــن خبــراء المجلــس عــن أن ســماع روايــات مباشــرة 
مــن علــى األرض كان شــديد األهميــة والفائــدة، وقــال أحدهــم إن 
الوفــد ".... كان العامــل األقــرب اعتبــارا كعنصــر تغيير لقواعــد اللعبة، 

منــذ أن بــدأ النــزاع."

وبعــد ذلــك بثالثــة أشــهر، أي فــي نهايــة يوليــو 2016، صــادق مجلــس 
األمــن على قرار يســمح بنشــر 228 شــرطًيا أممًيا فــي بوروندي. وعلى 
الرغــم مــن أن Crisis Action وشــركاءها كانــوا يودون رؤيــة أعداد أكبر 
مــن تلــك القــوات، كانــت تلــك الخطــوة إيجابيــة علــى أيــة حــال، إذ قــد 

تســهم فــي ردع انتهــاكات حقوق اإلنســان.

تحفيز المنطقة

علمــت ليــة،  لتا ا خطوتــه  قــش  ينا األمــن  مجلــس  كان   بينمــا 
Crisis Action أن بورونــدي عينــت نفســها علــى رأس بعثــة االتحــاد 

األفريقــي رفيعــة المســتوى والمعنيــة بتقييــم انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان فــي البــالد. ولتســليط الضــوء علــى أن ذلــك مــن شــأنه أال 
يقــدم  لالتحــاد األفريقــي رؤيــة موضوعيــة، قمنــا بتعبئــة تحالــف 
ــر  ــة بتغيي ــة للمطالب ــة وأفريقي ــة بوروندي ــر حكومي ضــم منظمــات غي

قيــادة البعثــة. وأرفقنــا الرســالة بسلســلة قويــة مــن رســائل الفيديــو 
ــدول ذات  ــة مــن ال ــا إلــى كل دول ــر مبونيمب ــر كالفي الخاصــة مــن بيي

الصلــة مــن أعضــاء االتحــاد األفريقــي.

أكــد الســفراء األفارقــة أن الرســالة قــد وصلتهــم. وتــم تعييــن الكونغو 
برازافيــل لقيــادة البعثــة المتجهــة إلــى بورونــدي. وبعــد مســألة البعثة، 
ضغــط االتحــاد األفريقــي علــى الحكومــة البورونديــة الســتئناف 
المباحثــات السياســية مــع المعارضــة وتســريع نشــر 200 مــن مراقبــي 
حقــوق اإلنســان والمستشــارين العســكريين، للحيلولــة دون وقــوع 

المزيــد مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان.

آفاق السالم

بينمــا كان قــادة شــرق أفريقيــا يتوســطون بيــن الفصائــل السياســية 
البورونديــة، تغيــرت أوضــاع األزمــة. حيــث ثــارت المخــاوف مــن 
تحــول انتشــار العنــف إلــى قلــق مــن اســتمرار انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان، وطــول أمــد عــدم اليقيــن السياســي. ووســط تحذيــرات 
مــن وقــوع عنــف مقتــرن باالنتخابــات فــي الجــارة جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة، اتخــذت Crisis Action القــرار الصعــب بتخفيــض 
مســتوى جهودنــا فــي بورونــدي، وإطــالق اســتجابة طــوارئ حــول 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة. ولكننــا دعمنــا شــركاءنا الدولييــن، 
واإلقليمييــن، والبوروندييــن، حتــى يظلوا على تواصــل في جهودهم 
للمطالبــة بمباحثــات سياســية تشــمل المجتمــع المدنــي، والحفــاظ 
علــى الضغــط علــى الحكومــة والمعارضــة حتــى ال يتــم اللجــوء مــن 
جديــد إلــى العنــف واســع النطــاق. كذلــك أبقينــا علــى اســتعدادنا 
لالرتفاع مجدًدا بمســتوى انخراطنا إذا ما أشــار الشركاء بأنه ضروري، 

ــزوح واســعي النطــاق. ــع إراقــة الدمــاء والن لمن
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"كنت أمنح صوتي لمن ال يســتطيعون 
إســماع أصواتهم، فأرادت الحكومة أن 

تنزع صوتي مني."

عــاد التعذيب من جديــد إلى بوروندي، وأصبحــت الناس تعيش 
فــي خــوف مــن العنــف القاتــل والنــزوح القســري. لــم يســتغرق 
األمــر إال أقــل مــن عــام لتدميــر البلــد الــذي ظللنــا نعيــد بنــاءه 
منــذ انتهــاء الحــرب األهليــة فــي 2006. فاألزمــة التــي أشــعلها 
ــزا بالترشــح لواليــة ثالثــة لــم تقــض فقــط علــى  قــرار نكورونزي
مــا أحرزنــاه مؤخــًرا مــن تقــدم، بــل وقذفــت بنــا خمســون عاًمــا 

إلــى الــوراء.

لــم أتعلــم كيــف أصبــح مدافًعــا عــن حقــوق اإلنســان فــي 
المدرســة. بــل أصبحــت كذلــك مــن خــالل التجربــة والضــرورة. 
كنت أظن، كضابط شرطة، أن كل المسجونين مجرمون، حتى 
ســجنت أنا نفســي ظلًما. شــاهدت ســوء معاملة المسجونين، 
ثم تعرضت أنا نفســي للتعذيب. كانوا بجبروننا على االســتلقاء 
علــى ظهورنا والنظر مباشــرة في قرص الشــمس، أو الجلوس 
ــا  ــوق اإلنســان بســبب م ــن حق ــع ع ــدأت أداف ــي أحمــاض. ب ف

تعرضــت لــه، وحتــى أضــع حــًدا لهــذه الفظائــع.

عندمــا تحدثــت علًنــا ضــد االغتيــاالت السياســية، كنــت أعــرف 
أنــي قــد أصبح مســتهدًفا. وبالفعل، تم اســتهدافي مســاء يوم 
3 أغســطس 2015. كانت الشــمس تميل للمغيب عندما وقف 
رجــل يركــب دراجــة ناريــة بجــوار ســيارتي. أطلــق الرصــاص علــى 
وجهــي ورقبتــي. نفــذت رصاصة مــن وجنتي، وقطعــت األخرى 

أحبالــي الصوتيــة وكســرت اثنتيــن مــن الفقــرات العنقيــة. كنــت 
أمنــح صوتــي لمــن ال يســتطيعون إســماع أصواتهــم، فــأرادت 

الحكومــة أن تنــزع صوتــي مني.

وبينمــا كنــت أصــارع المــوت علــى ســرير المستشــفى، اغتالــوا 
زوج ابنتــي، ثــم ابنــي. قــد يحاولــون قتلي وقتــل أبنائــي، ولكني 
لــن أتوقــف أبــًدا عــن الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان. مــاذا يقــول 
شــعبي عنــي إذا توقفــت؟ فــأن ُيســمع صوتــك أمــر ال يحظــى 
بــه الجميــع، لذلك فأنا أتحدث باســم من ال صــوت لهم، ولهم 

أقــول: الحقيقــة ســتنتصر دائًمــا علــى الشــر.

ــًدا ينعــم  ــا، ويجــب أن نســلمهم بل نحــن مســاءلون أمــام أبنائن
بالســالم. تلــك هــي الرســالة التــي أحملها إلــى األمــم المتحدة، 
ضمن وفد نسقته Crisis Action. سلمناهم رسالة بسيطة، 
وهــي أنــه: ال بديل عــن المفاوضات. الســالح ال يبني، بل يدمر 
فقــط. يجــب أن نعــود إلــى الســالم، وإلــى روح اتفــاق أروشــا، 

هــذا هــو دواء بلدنــا.

لقــد تعب الشــعب البورونــدي. فقد كنا نأمل فــي ضرب المثل 
فــي أفريقيــا، ولكــن بلدنــا، بــداًل من ذلــك، تحول مــن جديد إلى 
موطــن ألســوأ انتهــاكات حقوق اإلنســان على مســتوى القارة. 

ولكننا يجب أن نســتمر. 

"منحتنــا Crisis Action، نحــن النشــطاء البوروندييــن، منصــة نــادرة 

لقــول الحقيقــة فــي وجــه الســلطة وفــي لحظــة مهمــة."

 د. ماري لويز باريكاكو، رئيسة مجلس إدارة حركة النساء والفتيات 
البورونديات من أجل السام واألمن.

 "تمتلك Crisis Action من الشبكات الدولية، والتقييم االستراتيجي، 
والفطنــة مــا يمكنهــا مــن اقتنــاص الفــرص السياســية كلمــا ســنحت، 
بهــدف تحقيــق تأثيــر حقيقــي لصالح من يعانــون مــن الفظائع حول 

العالم."

 جــون جينــج، مديــر العمليــات بمكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق 
الشــؤون اإلنســانية.

▲ بيير كالفير مبونيمبا يستعرض صور جثث القتلى في شوارع بوجمبورا أمام الجهاز 
اإلعالمي لألمم المتحدة

▲ مندوبة الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة، سامنتا باور تكتب تغريدة دعًما للوفد 
البوروندي
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إن المملكة المتحدة، بوصفها أكبر مورد للســالح إلى المملكة العربية 
الســعودية فــي 2015، وثانــي أكبــر مانــح للمســاعدات إلــى اليمــن، وأحــد 
المناصريــن األوائــل التفاقيــة تجــارة األســلحة والتــي تحظــر علــى الــدول 
الموقعــة بيــع األســلحة التــي يمكــن اســتخدامها فــي انتهــاك القانــون 
الدولــي اإلنســاني، تقــع عليهــا مســؤولية حمايــة المدنييــن فــي اليمــن، 
كما تتمتع كذلك بفرصة المساهمة في ذلك. هذا إلى جانب أن وجود 
مستشــارين لها في وزارة الدفاع الســعودية يزيد من قدرتها على التأثير.

عملــت Crisis Action مــع الشــركاء لزيــادة الضغــط الدبلوماســي 
علــى المملكــة المتحــدة، وذلــك بدعــم أعضــاء البرلمانيــن البريطانــي 
واألوروبــي، وأشــخاص آخريــن في االتحــاد األوروبي واألمــم المتحدة، 
جميعهــم مــن الراغبين في تحدي االســتراتيجية الســعودية والمطالبة 
علًنــا بوقــف إطــالق النــار. كذلــك عملنــا علــى تضخيــم االنتقــادات 
المحليــة لسياســة الحكومــة البريطانيــة الداعمــة للمملكــة العربيــة 

الســعودية، بمــا فــي ذلــك اســتمرار تصديــر الســالح إليهــا.

مناصرة مشتركة في بروكسل ونيويورك

في نوفمبر 2015، يســرت Crisis Action رســالة مشتركة بعثت بها 13 
منظمة أوروبية عاملة في اليمن إلى مجلس الشؤون الخارجية باالتحاد 
األوروبــي. أوضحــت الرســالة أهميــة وقــف إطــالق النــار وإنهــاء الحصــار 
المفــروض علــى الموانئ، واحتــرام الطرفيــن للقانون الدولي اإلنســاني 
والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان. وعكســت االســتنتاجات الصــادرة 

عــن المجلــس فــي 16 نوفمبــر بدقــة مــا حملته الرســالة مــن مطالب.

دعمــت Crisis Action الشــركاء من أجل الضغط على البرلمــان األوروبي 
للتصويــت بالموافقة على حظر مبيعات الســالح األوروبية إلى المملكة 
العربيــة الســعودية، وذلــك ضمــن قــرار يصــدر حــول الوضــع اإلنســاني. 
وأصبــح لــدى العديــد من نــواب البرلمان األوروبي شــعور بالقلــق المتزايد 
 Crisis من انتهاك صادرات الســالح األوروبية لضوابط التصدير. ولعبــت
Action دور همزة الوصل بين صحفيين وبين شركاء وحلفاء يمنيين، مما 
أسفر عن تغطية إعالمية في عدد من البلدان. وجاء التصويت في فبراير 
2016، حاماًل تعدياًل تاريخًيا يطالب بحظر السالح، ليحظى بموافقة أغلبية 
كبيرة، على الرغم من جهود االستمالة المنسقة التي قامت بها المملكة 
العربيــة الســعودية. وقــد أفــادت تقاريــر أن ذلــك كان أول تصويــت يوافــق 
فيــه صنــاع سياســات غربييــن علــى حظــر مبيعــات الســالح إلــى المملكــة 
العربيــة الســعودية. وقــد علــق أحــد أعضــاء البرلمــان األوروبــي علــى ذلــك 
بقولــه: "نتيجة التصويت هذه لم تكن لتتحقــق بدون المجتمع المدني."

فــي مــارس، ســاعدت Crisis Action علــى تيســير بيــان مشــترك مــن 
ــر  ــر غي ــاء التصدي ــب بإنه ــدة، يطال ــة رائ منظمــات حقــوق إنســان عالمي
المشــروع للســالح، والــذي يغــذي االنتهــاكات فــي اليمــن. وفــي أبريــل، 
عملنــا مــع عشــر منظمــات غير حكوميــة عاملــة في مجــال المســاعدات 
االنســانية إلرســال رســالة خاصــة إلــى مجلــس األمــن تحثــه علــى إصــدار 
قــرار إذا مــا لم يتحســن الوضع. بعد إرســال هذه الرســالة، أصدر مجلس 
األمــن بياًنــا رئاســًيا يحــث كل األطــراف علــى االلتــزام بالقانــون الدولــي 

اإلنســاني وتقليــص األضــرار الواقعــة علــى المدنييــن.

27 اليمن

▲ أطفال يهتفون بشعارات أثناء مظاهرة في صنعاء باليمن. الالفتات )من اليسار إلى 
اليمين(: "اإلسالم دين السالم"، "ال تقتلوا أبي وأمي"، "ال تقتلوا الطفولة في اليمن" 

عدسة: رويترز/خالد عبد الله

فــي مــارس 2015، أطلــق تحالــف تقــوده المملكــة العربيــة الســعودية حملــة جويــة 
ضــد الحوثييــن الذيــن كانــوا قــد انتفضــوا علــى الرئيس عبــد ربــه منصور هــادي. كان 
اليمــن يعانــي مــن النــزاع منــذ فتــرة، ولكــن هــذا التصعيــد ألقــي بذلــك البلــد، الفقير 
أصــاًل، فــي غياهــب واحدة من أســوأ األزمات اإلنســانية على مســتوى العالم، وهو 

مــا دفــع Crisis Action إلطــالق اســتجابة طــوارئ في يوليــو 2015.

تصاعد العنف في اليمن بسرعة بعد بدء حملة القصف التي تقودها 
المملكة العربية السعودية في مارس 2015. ووقع الطرفان في 

انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني بعدم تمييزهما بين المدنيين 
 Crisis Action والمقاتلين. لذلك، ركزت استجابة الطوارئ التي أطلقتها

في يوليو، على زيادة الضغط الجماعي من أجل التوصل إلى وقف 
إلطالق النار، وذلك على وجه الخصوص، عن طريق استهداف أحد 

حلفاء المملكة العربية الرئيسيين: المملكة المتحدة.
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"تكمــن حنكــة Crisis Action فــي العثــور علــى أصــوات غيــر متوقعــة 
ومؤثرة، والعمل معها لمجابهة الساسة وتبعات قراراتهم بقوة. وبقاء 
Crisis Action بعيــًدا عــن األضــواء مــن شــأنه أن يوفر لعملها الحيوي 

تأثيــًرا حقيقًيــا حيثمــا كان ذلك مهًما، وهو مــا يحدث معهم بالفعل."

 هون أندرو ميتشل، النائب في البرلمان البريطاني، ووزير التنمية 
الدولية البريطاني السابق. 

"مكنــت Crisis Action كل منظمــات حقــوق اإلنســان الكبــرى مــن 

تنســيق جهودهــا حــول النــزاع اليمنــي، وأدخلــت فاعليــن جــدد إلــى 
الحملــة. وهــو ما رفع من ســخونة االنتقــادات الموجهة إلى المملكة 
المتحدة والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، وزاد من 
التكلفة السياسية لإلبقاء على مثل هذا النزاع المليء باالنتهاكات."

كين روث، المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش.
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جهد إعالمي في الصميم

في سبتمبر 2015، دعمت Crisis Action حلقة حول اليمن من برنامج 
Newsnight )ليلــة إخباريــة(، الــذي تبثــه قنــاة بي بي ســي، والــذي عرض 

أدلــة علــى انتهــاك التحالــف الــذي تقــوده المملكــة العربيــة الســعودية 
للقانــون الدولــي اإلنســاني، وذلــك بشــنه هجمــات عشــوائية، قصفــت 
فيهــا منــازل لمدنييــن ومصانــع. وفــي رد فعــل علــى هــذا التقريــر، أعلــن 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية، النائب في البرلمان البريطاني، كريسبين 
بالنــت، إجــراء تحقيــق فــي صــادرات الســالح البريطانيــة إلــى المملكــة 

العربيــة الســعودية، وبــدأ التحقيــق بالفعل فــي مــارس 2016.

وعملــت Crisis Action، كذلــك، مــع منظمــة العفــو الدوليــة، و
Saferworld ومنظمات أخرى كانت قد طلبت من مستشار الملكة، 

فيليــب ســاندز، رأيــه القانونــي، حيــث حــذروا الحكومــة البريطانيــة مــن 
أنهــا قــد تمثــل أمــام المحكمــة لبيعهــا أســلحة إلــى المملكــة العربيــة 
الســعودية، يتــم اســتخدامها في اســتهداف مدنيين فــي اليمن. وكان 
 Newsnight ذلــك هــو الموضــوع الرئيســي فــي حلقــة مــن حلقــات
أذيعــت فــي ديســمبر، وكذلــك موضــوع مقــال فــي التايمــز للســير 
جيريمــي جرينســتوك، الســفير البريطانــي لــدى األمــم المتحــدة، حــث 

فيــه الحكومــة علــى مراجعــة صادراتهــا مــن األســلحة.

وفــي ديســمبر أيًضــا، ســاعدت Crisis Action المثقفيــن اليمنييــن فارعة 
المسلمي، ورأفت الخالي، على نشر رسالة في النيويورك تايمز يوضحان 
فيها أهمية توقف الطرفين المتحاربين عن القتال ورفع حصارهما. كذلك 
دعمــت Crisis Action نشــر مقــاالت افتتاحيــة فــي المملكــة المتحــدة، 
للصحفيــة اليمنيــة نــوال المغافــي، والجنــرال تيــم كــروس، والنائــب فــي 
البرلمان البريطاني أندرو ميتشل، حيث سلطوا فيها الضوء على التبعات 
اإلنسانية للنزاع الجاري، وكذلك على مسؤولية المملكة المتحدة بوصفها 

شــريًكا تجارًيا للمملكة العربية السعودية وحليًفا لها.

ومــا كان لكتابــة الســفير الســعودي لــدى المملكــة المتحــدة مقــااًل فــي 
التلجراف، ينفي فيه مزاعم اســتهداف المدنيين، إال دليل على حساســية 

المملكــة العربيــة الســعودية لهــذه االنتقــادات العلنية.

الضغط أفضى إلى اتفاق وقف إطالق النار

في 15 ديسمبر، تم االتفاق بين التحالف الذي تقوده المملكة العربية 
الســعودية والحوثييــن، خــالل المباحثــات التــي توســطت فيهــا األمــم 
ــار. وقــد اعتــرف المبعــوث األممــي  المتحــدة، علــى وقــف إطــالق الن
ــة لجمــع  ــر الحكومي ــة المنظمــات غي ــه حمل ــذي لعبت ــدور ال صراحــًة بال
أطــراف النــزاع حــول مائــدة التفــاوض. كذلــك أكــد صنــاع السياســات 
فــي األمــم المتحــدة أن الجهــود التــي بذلتهــا Crisis Action لمواصلة 
الضغــط علــى الحكومــة البريطانيــة كان لهــا دور أساســي فــي دفــع 
المملكــة المتحــدة الســتخدام نفوذهــا لــدى الســعوديين لمطالبتهــم 
 Crisis بااللتــزام بوقف إطــالق النار. وفي ضوء تلك النجاحــات، قررت

Action إنهــاء اســتجابة الطــوارئ الخاصــة باليمــن فــي مايــو 2016.

▲  حلقة Newsnight حول اليمن، التي بثتها قناة البي بي سي، دفعت إلى إجراء تحقيق 
في المملكة المتحدة حول صادراتها من السالح إلى المملكة العربية السعودية 

"تعلــم Crisis Action جيــًدا أن تغييــر األوضــاع المعقــدة، مثــل 
الوضــع اليمنــي، ال يمكــن أن تحققــه منظمــة واحــدة بجهــد منفــرد. 
ولذلــك، فهم يجمعــون ويدعمون أفراد ومنظمات قادرة – بالعمل 

المنســق – علــى جعــل حيــاة المدنييــن أكثــر أمًنــا."

نوال المغافي، صحفية يمنية.

"كان االنتقال من برلين إلى بروكسل لتولي إدارة مكتبنا هناك 
مثيًرا، كما كان مليًئا بالتحديات. ولكنه أتاح لي فرصة مراقبة 

تغير الديناميات داخل االتحاد األوروبي من موقع مميز، 
والتأثير على الدور الذي تلعبه أوروبا في االستجابة للنزاعات 
واألزمات حول العالم، بما في ذلك أزمة الاجئين التي وصلت 
إلى أعتاب أبوابهم. خال العام الماضي جاء تصويت البرلمان 
األوروبي التاريخي بالموافقة على فرض الحظر على مبيعات 

الساح إلى المملكة العربية السعودية، ليفرض ضغوًطا 
سياسية على المملكة المتحدة وفرنسا لتغيير استراتيجيتهما، 

مما ساعد على التوصل إلى وقف إلطاق النار في اليمن."

 Crisis Action ،ساشا دي وييز، مدير مكتب بروكسل

جو كوكس 
 النائبة في البرلمان البريطاني وموظفة المساعدات اإلنسانية السابقة

)22 يونيو 1974 – 16 يونيو 2016(

لقيت النائبة في البرلمان البريطاني، جو 
كوكس، مصرعها في 16 يونيو، أثناء كتابة 

هذا التقرير

حيــث تــم اغتيالهــا أمام المكتــب الذي تلتقــي فيه بأبنــاء دائرتها 
فــي قريــة بريســتال، بغــرب يوركشــاير. كانــت كوكــس، التــي 
صــارت نائبــة فــي البرلمــان منــذ مــا يزيــد قليــال عــن العــام، 
تشــارك فــي حملــة التصويــت علــى بقــاء بريطانيــا ضمــن 
االتحــاد األوروبي، كما كانت مناصــرة قوية لالجئين والمدنيين 

العالقيــن فــي خضــم األزمــة الســورية.

أمضــت كوكــس حياتهــا فــي حمــالت المطالبــة بالعدالــة 
االجتماعيــة، فــي تصميم منها على جعــل العالم مكاًنا أفضل، 
ــت  ــاء Crisis Action. وعندمــا كان ــل حلف ــت مــن أوائ كمــا كان
Crisis Action فــي ســنواتها األولى، كانت جو كوكس تشــغل 

منصــب رئيــس إدارة السياســات في أوكســفام، فكانت تنضم 
إلينــا فــي كل نداء نوجهه للشــركاء، فتســاهم باألفــكار المبتكرة 
المقنعــة، فضــاًل عمــا كانــت تقدمــه مــن مالحظــات مضنيــة 

ولكنهــا داعمــة فــي الوقــت نفســه.

 Crisis كانــت جــو بطبيعتهــا علــى وعــي تــام بنمــوذج عمــل
Action وأهميــة الحاجــة إليــه. وقــد تزوجــت فــي 2009 برنــدان 
كوكس، ثاني مدير تنفيذي لـ Crisis Action فساعدا بما قدما 
مــن نصــح، ودعــم، وعمــل دؤوب، وعالقــات، وتعــاون علــى أن 

تصــل المنظمــة إلــى مــا وصلــت إليــه اآلن.

هــذا فضــاًل عــن أنهــا، عندمــا كانــت نائبــة عن حــزب العمــال في 
البرلمــان البريطانــي مؤخــًرا، دعمت جهــود Crisis Action حول 
اليمــن وســوريا، حيــث جمعــت الساســة مــن فريقــي البرلمــان 
لدفــع جهــود حــل النــزاع وحمايــة المدنييــن. وقــد عبــرت كلمتهــا 

التــي ألقتهــا أمــام البرلمــان البريطانــي بالفعــل عــن إيمانهــا 
ــر اتحــاًدا  ــت فيهــا: "نحــن أكث ــث قال باإلنســانية المشــتركة، حي

والمشــترك الــذي يجمعنــا أكثــر بكثيــر ممــا يفرقنــا."

وفــي مقــال لهــا اشــتركت فــي كتابتــه مــع النائــب المحافــظ، 
ووزيــر التنميــة الدوليــة الســابق، أنــدرو ميتشــل، ونشــر فــي 
الجارديــان قبــل عــدة أشــهر مــن وفاتهــا، حثــت جــو زمالءهــا مــن 
الساســة علــى "التعامــل مــع األزمــة مــن زاويــة أخالقيــة، حيــث 
نســأل أنفســنا عن أفضل ما يمكن أن نفعله لحماية المدنيين. 
وذهبــت إلــى القــول بــأن :"التركيــز علــى حمايــة المدنييــن مــن 

شــأنه أيًضــا أن يزيــد مــن فــرص الحــل السياســي."

كانت جو في كل الجهود التي بذلتها، ســواء في أوكســفام، أو 
فــي هيئــة إنقاذ الطفولــة، أو الجمعية الوطنية لمنع الوحشــية 
ضــد األطفال NSPCC، أو كنائبــة في البرلمان، أبعد ما تكون 
عــن التباهــي والتكبــر. كانــت أفكارها دائًمــا من أجــل المحتاجين 
– مــن المتقاعديــن الذيــن يعانــون الوحــدة فــي غــرب يوركشــاير 
إلــى األطفــال المذعوريــن فــي مخيمــات الجئــي دارفــور. كانــت 

جــو ترفــع صوتهــا نيابــة عمن ال يســتطيعون رفــع أصواتهم.

كانــت تتمتــع بإنكار للــذات يخجل منــه تصميمها الصــارم. ورغم 
أنهــا تعاملــت، فــي حياتهــا القصيــرة، مــع بعــٍض مــن أصعــب 
مشــكالت العالــم وأكثرهــا رعًبــا وتعقيــًدا، فقــد اتســمت دائًمــا 
ــدأب والتفــاؤل. كانــت جــو تؤمــن بأنهــا تســتطيع أن تصنــع  بال
الفــارق، وقــد فعلت. وفي يوم وفاتها قال زوجها: "لن تندم جو 
علــى عمرهــا، فقد عاشــت كل يوم فيه كمــا كانت تريــد تماًما."

▲  رسالة من مثقفين يمنيين على صفحات النيويورك تايمز، يطالبون فيها بإنهاء القتال
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Statement of activities for the year ended 31 May 2016Statement of activities for the year ended 31 May 2016

2016 2015 2016 2015

£ £ $ $

INCOME

Funders & Donations 2,644,954 2,888,555 3,867,293 4,414,868 

Partners 128,479 136,295 187,855 208,313 

Interest 7,026 6,254 10,273 9,559 

TOTAL 2,780,459 3,031,104 4,065,421 4,632,740 

EXPENDITURE

Salaries & Related Costs 1,989,859 2,006,303 2,909,452 3,066,433 

Occupancy 172,806 156,192 252,666 238,724 

Travel & Travel Related Costs 291,932 234,861 426,845 358,962 

IT, Comms & Office Supplies 168,197 149,813 245,927 228,974 

Publications 25,071 40,751 36,657 62,284 

Events 16,910 103,276 24,725 157,847 

Professional Fees 82,860 70,386 121,153 107,578 

Asset Write-Off 27,441 29,031 40,122 44,371 

Finance Charges 39,132 (13,755) 57,217 (21,023)

Exceptional Item 43,469 63,557 0 

TOTAL 2,857,675 2,776,859 4,178,321 4,244,150 

(Deficit)/Surplus Before Taxation (77,216) 254,246 (112,900) 388,590 

Taxation (1,406) (1,252) (2,056) (1,914)

(Deficit)/Surplus After Taxation (78,622) 252,994 (114,956) 386,676 

Total funds brought forward 1,120,484 867,492 1,638,3024 1,325,872 

Total funds carried forward 1,041,862 1,120,486 1,523,346 1,712,552

Exchange rate at 31st May 2016 (USD) 1,462

Exchange rate at 31st May 2015 (USD) 1,528

NB Significant devaluation of the GBP in 2016 when compared to 2015

2016 2015 2016 2015

£ £ $ $

Fixed Assets5 268 0 410 

Debtors 201,721 47,668 294,945 72,856 

Cash at Bank 1,635,134 1,715,806 2,390,794 2,622,438 

Creditors3 (794,994) (643,256) (1,162,393) (983,152)

Net Assets 1,041,861 1,120,486 1,523,346 1,712,552 

Capital & Reserves

Operating Overhead Reserve 1,126,392 1,016,00 1,646,943 1,553,008 

Restricted Funds1 (217) 40,244 (318) 61,509 

Unrestricted Funds2 (84,314) 64,142 (123,279) 98,035 

Capital & Reserves 1,041,862 1,120,486 1,523,346 1,712,552 

1     Restricted funds were grants restricted by the donor for a particular purpose, usually to support one of Crisis Action’s 
offices or to support one of our campaigns on a specific conflict,

2     Unrestricted funds includes three shares with a nominal value of £1, These shares are owned by the directors and do 
not earn dividends,

3     £667,829 ($976,460) of Creditors is the amount of deferred income carried forward into 2016-17,

4     The opening USD reserves have been revalued using the May 2016 USD/GBP exchange rate

5     161,699 ($236,426 ) of Debtors are grants due in 2015/16 but received in  2016-17]   
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أندرو هدسون
المدير التنفيذي

نيويورك

andrew.hudson@crisisaction.org

فاليري روجرز
المدير المالي

لندن

valerie.rogers@crisisaction.org

كيلي بيتيلو
مساعدة التنمية

لندن

kelly.petillo@crisisaction.org

فينيشيا جوفيندر
مديرة مكتب جنوب أفريقيا

venetia.govender@crisisaction.org

فانيسا جاكسون
مديرة مكتب نيويورك

vanessa.jackson@crisisaction.org

ليزل فرانسيس
مديرة المكتب

leizel.francis@crisisaction.org

جايمي بليدل-بوفيري
مدير المناصرة والحمالت

jamie.pb@crisisaction.org

ِنك مارتلو
مدير مكتب المملكة المتحدة

nick.martlew@crisisaction.org

ايلودي آندرو
مديرة مكتب باريس

elodie.andrault@crisisaction.org

هايلي ديفيدسون
مديرة المناصرة والحمالت

hayley.davidson@crisisaction.org

آنوك بروني
مديرة المناصرة والحمالت

anouck.bronee@crisisaction.org

ديفيد دنج
مدير مكتب نيروبي

david.deng@crisisaction.org

جون سينيور
مسؤول الحمالت واإلدارة

john.senior@crisisaction.org

ديفيز ماكوري
مدير المناصرة والحمالت

davis.makori@crisisaction.org

كاثرين ريد
مديرة مكتب واشنطن العاصمة

catherine.read@crisisaction.org

ليا ليندزي
مدير المناصرة والحمالت

lia.lyndsey@crisisaction.org

ماري كينجوري
مديرة المكتب

mary.kingori@crisisaction.org

سوبرايا رويشودوري
منسقة القوى الناشئة

نيوديلهي

supriya.roychoudhury@crisisaction.org

هيلين ستاندلي
مديرة الموارد البشرية والمشاريع التنفيذية

لندن

helen.standley@crisisaction.org

الورا ويتبي
مديرة التنمية

لندن

laura.whitby@crisisaction.org

نيرفانا شوقي
مديرة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والشراكات الدولية

nirvana.shawky@crisisaction.org

إلياس يوسف
مسؤول الحمالت والبحوث

elias.yousif@crisisaction.org

ساشا دي وييز
مدير مكتب بروكسل

sacha.dewijs@crisisaction.org

فيليب آمارال
مدير المناصرة والحمالت

philip.amaral@crisisaction.org

روزي بال
مساعدة الحمالت والبحوث

rosie.ball@crisisaction.org

نيكوال ريندورب
نائبة المدير التنفيذي

اسبانيا

nicola.reindorp@crisisaction.org

جنة انكوبي
مديرة الحمالت الدولية

نيروبي

janah.ncube@crisisaction.org

فيخاي باتل
مدير الشؤون المالية والعمليات

لندن

vijay.patel@crisisaction.org

برانجالي أشاريا
مديرة التطوير

لندن

pranjali.acharya@crisisaction.org

اوشا آلير
مسئول مالي

لندن

usha.allear@crisisaction.org

سارة بيري
خبيرة الحمالت االلكترونية

لندن

sarah.berry@crisisaction.org

جنيفر دانراج
المساعد التنفيذي

نيويورك

jennifer.dhanraj@crisisaction.org

إميبت جيتاشو
ممثلة لدى االتحاد األفريقي

أديس آبابا

emebet.getachew@crisisaction.org

كونور أولوجلين
رئيس اإلتصالت

لندن

conor.oloughlin@crisisaction.org



الجهات المانحة والشركاء الخيريين

أعضاء مجلس إدارتنا مستقلون، وال يتقاضون أجرًا:

أرنولــد تســونغا )رئيس مجلــس اإلدارة(، مدير 
إدارة أفريقيــا بلجنــة القضــاة الدولية، ومقرها 
جوهانســبرغ. وقــد شــغل قبــل ذلــك منصــب 
المديــر التنفيــذي لمنظمــة محامــو زيمبابــوي 
والســكرتير  اإلنســان،  حقــوق  أجــل  مــن 
التنفيــذي لجمعيــة القانــون فــي زيمبابــوي، 
والرئيــس الوطنــي لجمعيــة زيمبابوي لحقــوق اإلنســان، ونائب رئيس 
الفيدراليــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان. فضــال ًعــن ذلــك، لقــد حصــل 
علــى زمالــة همفــري للقيــادة وزمالــة بــول هاريس. ويعــد أرنولــد واحًدا 
مــن أبــرز محامــي حقــوق اإلنســان فــي أفريقيــا، وتقديــرا لتفانيــه فــي 
الدفــاع عــن حقوق اإلنســان، علــى الرغم من تهديد حياتــه، فقد حصل 
علــى جائــزة مارتــن إينالــز المرموقــة للمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان 
فــي أكتوبــر 2006، وكذلــك علــى أرفــع جائــزة للمدافعيــن عــن حقــوق 

اإلنســان مــن هيومــان رايتــس ووتــش.

فنســنت بارنويــن )أميــن الصنــدوق(، شــريك 
في Ecofin، وهي شركة إدارة أصول مقرها 
لنــدن، تركــز علــى قطاعــات الطاقــة، وكفــاءة 
الطاقــة، والطاقــة المتجــددة، والتكنولوجيــا 
المهنيــة فــي  النظيفــة. قضــى كل حياتــه 
القطــاع المالي، خاصة مع جولدمان ســاخس 

وســيتي جــروب. يشــغل حالًيــا منصــب أميــن الصنــدوق.

 ،Actis ــذي لـــ ــول فلتشــر، الرئيــس التنفي ب
شــركة مســاهمة خاصــة تســتثمر حصرًيــا 
فــي أفريقيــا، وآســيا، وأمريــكا الالتينيــة. 
وقبــل Actis، كان قــد قضــى 23 عامــا فــي 
قطــاع الخدمــات الماليــة، قــاد خاللهــا وحــدة 
االســتراتيجية الخاصــة باألســواق الناشــئة 
لــدى Citibank، كمــا كان قــد أدار أعمــال البنك في شــرق أفريقيا. 
 Emerging Markets Private بــول هــو المديــر المؤســس لـــ 

.Equity Association

نوشــين هاشــمي، منشــئة أعمــال ومســتثمرة 
راعيــة ومستشــارة، يــدور تركيزهــا حــول األفــكار 
والمنصــات التكنولوجيــة المبتكــرة. تتمتــع 
نوشــين بخبــرة أكثــر مــن ثالثــة عقــود فــي بنــاء 
القدرات الريادية والتنفيذية للشركات الناشئة، 
حتــى تحقق نمًوا وربحية على مقياس عالمي؛ 
وذلــك فضــاًل عــن أنهــا شــغلت العديــد مــن مناصــب اإلدارة التنفيذيــة، 
فــي شــركة أوراكل وQuote.com . وهــي كذلــك الرئيــس والمؤســس 
المشــارك لمؤسســة HAND، وعضو مجلس العالقــات الخارجية، كما 
حصلت على وسام شرف جزيرة إليس، وجائزة حقوق اإلنسان لألعمال 
الخيريــة مــن CEDAW، وجائــزة القيــادة الخضــراء مــن فتيــات الكشــافة 

Girl Scouts Forever إلــى األبــد

خالــد منصــور، كاتــب مســتقل ومستشــار 
فــي االتصــال وقضايــا حقــوق اإلنســان. كان 
قبــل 2015 يشــغل منصــب المديــر التنفيــذي 
للمبــادرة المصريــة لحقــوق اإلنســان، ومديــر 
االتصــاالت باليونيســيف، كمــا عمــل فــي 
بعثــات األمــم المتحــدة فــي أفغانســتان، 
ــرة عشــر  ــه بخب ــن تمتع ــان، والســودان. هــذا فضــاًل ع ــراق، ولبن والع
ســنوات كصحفــي ومراســل أجنبــي فــي مصــر، وجنــوب أفريقيــا، 

والواليــات المتحــدة. يقيــم منصــور فــي القاهــرة.

جاكليــن موســيتوا، مؤسســة مجموعــة هوجا 
للمحاماة، والشريك المدير للمجموعة، وهي 
مجموعــة محامــاة استشــارية تمثــل عمالءهــا 
الشــركات، وقضايــا  فــي قضايــا حوكمــة 
القانــون التجــاري والقانون العــام في أفريقيا. 
ــا فــي المحكمــة الخاصــة  وفضــاًل عــن خبرته
بســيراليون، تتمتــع جاكليــن بخبــرات فــي مؤسســة التمويــل الدوليــة، 
وبنــك التجارة والتنمية لدول شــرق وجنوب أفريقيــا، ومنظمة التجارة 
العالميــة، بخــالف تقديــم االستشــارات للعديــد مــن الحكومــات فــي 
فتــرات مــا بعد النزاعات، حول األمور المتعلقة بالتجارة، واالســتثمار، 
ــا وبرايــم  ــاء. وهــي كذلــك عضــو مجلــس إدارة بنــك زامبي وإعــادة البن
للتأميــن )روانــدا(. كذلــك كانــت جاكليــن أســتاًذا مســاعًدا فــي القانــون 

بجامعــات أمريكيــة وروانديــة.

فيونا نابيير، مقيمة في نيروبي وتقدم النصح 
واالستشارة لعدد من المؤسسات االجتماعية 
والمنظمــات غير الحكومية والجهــات المانحة. 
كانــت قبــل 2012 تشــغل منصــب مســاعد 
مديــر الحمــالت فــي Global Witness فــي 
 Open لنــدن، ومديــرة المناصــرة الدوليــة فــي
Society Foundations، وحتــى عــام 2009 كانــت قــد أمضــت 15 عامــًا 
فــي هيئــة إنقــاذ الطفولة حيث شــغلت فيهــا عــددًا من المناصــب، من 
بينهــا المستشــار العالمــي، ومدير البرامــج في جنوب أفريقيا، ومنســق 
اإلغاثة في العراق. كما شــاركت، خالل تلك الفترة، في تأســيس حملة 

المملكــة المتحــدة لحظــر األلغــام األرضية.

مابيــل فــان أورانجــي، مناصــرة عالميــة للحريــة 
والعــدل والتنميــة ألكثــر مــن عقديــن. وقــد 
 Girls Not Brides:أسســت فــان أورانجــي
 the Global Partnership to End Child
Marriage  )فتيــات ال عرائــس: الشــراكة 
العالميــة إلنهــاء زواج األطفــال(، كمــا كانــت 
مؤسًسا مشارًكا ورئيًسا تنفيذًيا للمجلس األوروبي للعالقات الخارجية. 
وهــي كذلــك عضــو بالمجلس االستشــاري لتحالــف المحكمــة الجنائية 
 Open وصنــدوق مــاالال، و ،Global Witness الدوليــة، ومنظمــة

The Elders و ،Society Foundations

والرئيــس  المؤســس  ســلمان شــيخ، هــو 
التنفيذي لمجموعة الشيخ. وكان يشغل في 
الســابق منصــب مدير مركــز بروكنجز الدوحة، 
كمــا كان زميــال لمركــز ســابان لسياســات 
ــز ســلمان حــول  ــدور تركي الشــرق األوســط. ي
ــي تواجــه  ــزاع الت الوســاطة ومشــاكل حــل الن
الشــرق األوســط وجنــوب آســيا. وكان يشــغل عــدة مناصــب فــي 
األمــم المتحــدة، ومكتــب صاحبــة الســمو الشــيخة مــوزة بنــت ناصــر 

المســند فــي قطــر.

برونو ســتاجنو أوغارتي، نائــب المدير التنفيذي 
للمناصرة في منظمة هيومان رايتس ووتش. 
وكان قبل ذلك يشغل منصب المدير التنفيذي 
لتقرير مجلس األمن، بين عامي 2011 – 2014، 
ــًرا لخارجيــة كوســتاريكا بيــن 2006 – 2010،  ووزي
وســفير كوســتاريكا لــدى األمــم المتحــدة بيــن 
عامــي 2002 – 2006،  وكبيــر موظفــي وزارة الخارجيــة بيــن عامــي 1998-
2000، وغيرهــا مــن المناصــب فــي وزارة الخارجيــة. كذلــك عمــل أوغارتي 
رئيًســا لجمعيــة الــدول االطــراف فــي نظــام رومــا األساســي للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة بين عامــي 2005-2008، والرئيس المشــارك لمؤتمرات 
المادة 14 من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بين عامي 2007-
2009. تخرج أوغارتي في جامعات جورج تاون، والســوربون، وبرنســتون، 
 كمــا ألــف وحــرر العديــد مــن الكتــب، والفصــول، والمقــاالت، مــن بينها
The UN Security Council in the Age of Human Rights
 Cambridge University( )مجلس األمن في عصر حقوق اإلنسان(

.)2014 ,Press

منظمــة Crisis Action مســتقلة وغيــر ربحيــة، تعتمــد فــي تمويلهــا بشــكل أساســي علــى المســاهمات الطوعيــة. نحــن نتلقــى الدعــم المالــي 
مــن العديــد مــن المؤسســات، والحكومــات، واألفــراد، الذيــن يقــدم العديــد منهــم تمويــاًل غيــر مقيــد ومتعــدد الســنوات. هــذا باإلضافــة إلــى 
أن كل الشــركاء الرئيســيين لـــ Crisis Action يقدمــون مســاهمات ماليــة ســنوية، باســتثناء أولئــك الذيــن هــم فــي النصــف الجنوبــي لكوكبنــا.

وبغيــة ضمــان قــدرة منظمتنــا علــى االســتمرار مالًيــا، وصوًنــا لنزاهتهــا واســتقاللها، نســعى بشــكل مســتمر لتوســيع وتنويــع قاعــدة مانحينــا. 
وذلــك فضــاًل عــن أن Crisis Action تطبــق معاييــر مســاءلة وشــفافية صارمــة فــي عالقاتهــا التمويليــة. ونــود أن ننتهــز هــذه الفرصــة لنتقــدم 

بالشــكر للمانحيــن التاليــة أســماؤهم علــى دعمهــم الســخي:
مؤسسات

مؤسسة أديسيوم*
صندوق إيجل

مؤسسة فورد*
مؤسسة جرينباوم

HAND مؤسسة
*Humanity United

صندوق جوزيف راونتري الخيري
مؤسسة ماك آرثر*

مؤسسة اندونا
New Venture صندوق

مؤسسة أوك*
*Open Society Foundations

*Pears Foundation

Pershing Square Foundation

صندوق اإلخوة روكفلر*
صندوق سيجريد راوزنج*

مؤسسة مجتمع وادي السليكون
مؤسسة سكول*

 Stanley and Marion Bergman
Family Charitable Fund

الحكومات
وزارة الخارجية النرويجية*
وزارة الخارجية السويدية*

وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية 

أفراد
سينثيا تشن

سوزان جيبسون
تاتيانا ماكسويل

* تتقدم Crisis Action بالشــكر الخاص 
لهــؤالء المانحيــن لمــا قدمــوه لنــا مــن 

دعــم غيــر مقيــد، ومتعــدد الســنوات.
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مساهمون آخرون:
أبــو  حيــاة  الماضــي:  العــام  خــالل   Crisis Action نشــاط  فــي  لمســاهمتهم  التاليــة  الشــخصيات  إلــى  بالشــكر  نتقــدم  أن  نــود 
تيــم كاثــرال،  آيريــن كاربينــي،  أولــي بوســطن،  بلــوم،  آنــا  بــاري،  ألماييــه، جــون باجويــل، جيمــي بالفوربــول، آمــي  ســمرة، كيتينــش 
كالريســا شــاندوو، آدم كوهيــن، آليــا دانييلــز، آمــي إيريكســون، مانــون جليــزر، أولــي هيلمــان، ميريــام همبــل، ســارة هولفينســكي، 
آن- باركــر،  إيميلــي  العريبــي،  نــدوروري، مينــا  ريتشــارد  بادريــك مكالســكي، الرا ماكدونالــد،  ديمتــري كوتســيراس، ميغانــا كومــار، 
زانــج.        إيبونــي روس، روبــرت شــوب، صوفــي ســاتكليف، كريســتين  ليلــي بياشــو، كريــم رشــاد، ديــان روزنبيــرج،  بيتيبــواه،  صوفــي 
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شبكتنا

37 الشركاء الرئيسيون

11.11.11

ACTED

Action Chretienne en Orient

Action on Armed Violence

Africa Democracy Forum

African Centre for 
Democracy and Human 

Rights Studies

African Humanitarian Action

Afro-Middle East Centre

Age International

Agency for Independence 
Media

Al Khatim Adlan Centre for 
Enlightenment and Human 

Development

Algeria League for Defence 
of Human Rights

Alianza por La Solidaridad

Amel Association 
International

Association Burundaise 
pour la Protection des Droits 

Humains et des Personnes 
Detenues

Association for Solidarity 
with Refugees - Turkey

Atlantic Council

Atrocities Watch Africa

Baptist Union

Blue Nile Centre for Human 
Rights and Peace

Blue Rose Compass

Breaking the Silence

Britain’s General Union

British American Security 
Information Council

British Humanist Association

British Muslim Forum

British Refugee Council

Broederlijk Delen

Center for Victims of Torture

Centre for Citizens’ 
Participation in the African 

Union (CCPAU)

Centre for Peace & 
Development Studies, 

University of Juba - South 
Sudan

Centre for the Study of 
Violence and Reconciliation

Chatham House

Children Plus

Christian Solidarity 
Worldwide

Church of England 
International Office

CIDSE

Citizens for Peace and 
Justice - South Sudan

Civicus

Clingendael – Netherlands 
Institute of International 

Relations

Coalition Humanitaire

Action Centre la Faim (ACF)

Aegis Trust

منتدى أفريقيا للسالم

  المركز األفريقي لدراسات العدل
ACJPS - والسالم

  منتدى أفريقيا للبحوث والموارد 
)ARRF) 

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  

Centre for Civilians in Conflict

Centre for Conflict Resolution 
(CECORE)

Centre for Democracy and 
Development (CDD)

Christian Aid

Concordis International

Conectas

Cordaid

Diakonia

Finn Church Aid

 المركز العالمي لمسؤولية الحماية
)GGCR2P)

 مركز تأهيل ومعلومات حقوق
)HRITC) اإلنسان  

 )HRW) هيومن رايتس ووتش 

Humanitarian Aid Relief Trust 
(HART)

(IIS) معهد األمن الشامل  

(ISS) معهد الدراسات األمنية

 المركز الدولي للسياسات والنزاع
)ICPC)

(ICG( 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

NRC - المجلس النرويجي لالجئين

أوكسفام الدولية

PAX

حركة السالم الدائم

أطباء من أجل حقوق اإلنسان

Refugees International

Saferworld

 هيئة إنقاذ الطفولة – المملكة
المتحدة

 هيئة إنقاذ الطفولة – الواليات
المتحدة

Stichting Vluchteling 
(Netherlands Refugee 

Foundation)

Support to Life

Tearfund

The Elders

Trocaire

War Child

  شبكة غرب أفريقيا لبناء السالم
)WANEP)

World Vision International

Americares

Amicus/Unite section

Andalus Association for 
Human Rights - Egypt

Anglican Alliance

Anglican Church of Southern 
Africa

Anti-Slavery International

Arab Coalition for Sudan

Arab Forum for Alternatives

Arab Institute for Democracy

Arab NGO Network for 
Development

Arab Organisation for 
Human Rights - Lybia

Arab Organisation for 
Human Rights - Mauritania

Arab Reform Institute

Article 36

Assistance Mission for 
Africa

Global Giving

Global Partnership for the

Prevention of Armed Conflict

Global Witness

Governance Bureau Sudan

Greenpeace

Hand in Hand for Syria

Handicap International

Heinrich Boll Foundation

Help Age International

Héritiers de la Justice

Hindu Council UK

Hivos International

Holocaust Museum

Human Appeal (UK)

Human Care Syria

Human Rights Development 
Organisation

Human Rights First Society 
(Saudi Arabia)

Human Rights Now

Humanity United

Institute of Public Policy 
Research

InterAction

Internal Displacement 
Monitoring Centre

International Action Network 
for Small Arms

International Catholic 
Migration Commission

International Center for 
Transitional Justice

International Alert

International Coalition for 
the ICC

International Development 
Research Centre

International Media Support

International Organisation 
for Cooperation and 

Emergency Aid - Lybia

International Peace Institute

International Physicians for 
the Prevention of Nuclear 

War

International Relief and 
Development

Intrahealth International

Jesuit Refugee Service

Community Empowerment 
for Progress Organisation – 

South Sudan

Coordination Sud

Council for Arab British 
Understanding

Damascus Centre for 
Human Rights Studies

Darfur Bar Association

Darfur Relief and 
Documentation Centre

Doctors of the World USA

Doctors Worldwide

East and Horn of Africa 
Human Rights Defenders 

Project

Ecumenical Network Central 
Africa

Egyptian Foundation for 
Refugee Rights

Egyptian Initiative for 
Personal Rights

Enough Project

Episcopal Church of the 
Sudan

Euro-Mediterranean 
Network for Human Rights

European Council on 
Foreign Relations

European Network for 
Central Africa

EVE Organisation for 
Women Development - 

South Sudan

Every Casualty

Film Aid International

FN-forbundet

Foreign Policy Centre - UK

Forum pour le Renforcement 
de la Société Civile - Burundi

Friends Committee on 
National Legislation

Funj Youth Development 
Association - Sudan

Genocide Alert

German Institute for 
International and Security 

Affairs

Global Call to Action Against 
Poverty

Global Cause Consultancy

Global Forum on Migration 
and Development

Jewish World Watch

Justice Africa Sudan

Kamma Organization for 
Development Initiatives - 

Sudan

Karam Foundation - Syria

Kush Incorporated - South 
Sudan

Kuwait Transparency 
Society

Lambeth Palace

Le comité Catholique 
contre la faim et pour le 
développement (CCFD-

Terre Solidaire)

Ligue burundaise de 
défense des droits de 

l’homme

MADE in Europe

MEDACT

Medical Aid for Palestinians

Medical Teams International

Methodist Relief and 
Development Fund

Medicins Sans Frontieres

Minority Rights Group 
International

Montreal Institute for 
Genocide and Human 

Rights Studies

Mosaic Syria

Mothers’ Union

Muslim Agency for 
Development Education

Muslim Council of Britain 
(MCB)

Nairobi Peace Initiative – 
Africa

National Union of Students

National Union of Teachers

Network of Arab American 
Professionals

New Israel Fund

Norwegian Church Aid

Nuba Relief, Rehabilitation 
and Development 

Organization - Sudan

Nuba Water Project - Sudan

NuDay Syria

Open Doors

Oxford Research Group

Pan-African Lawyers Union

Parliamentarians Network 
for Conflict Prevention

Partnership for Justice - 
Nigeria

Pax Christi (Flanders)

Peace Direct - UK

People & Planet

People in Need

Purpose

Quaker Council for 
European Affairs

Quaker Peace and Social 
Witness - UK

Relief International

René Cassin

Reporters without Borders

Responding to Conflict - UK

Roots Project South Sudan

Sawa for Development and 
Aid

Search for Common Ground

Secours Islamique France

Shelter Box

Society for Threatened 
Peoples - Germany

Solidarites Internationale

South African Alliance Office

South African Forum for 
International Solidarity

South Sudan Domestic 
Election

Monitoring and Observation 
Programme

South Sudan Human Rights 
Defenders Network

South Sudan Law Society

South Sudan Women

Empowerment Network

STAND (Students Take 
Action Now for Darfur) - 

USA

Sudan Center for Conflict 
Resolution and Development

Sudan Consortium

Sudan Democracy First 
Group

Sudan Development 
Initiative

Sudan Human Rights 
Monitor
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Sudan Sensitisation Project

Sudan Social Development 
Organisation - UK

Sudanese Association for 
the Defence of Freedom of 

Opinion and Conscience

Sudd Institute - South Sudan

Syria Non Violence 
Movement

Syria Relief and 
Development

The Church of Scotland

The Human Rights League 
of France

The International Center for 
Transitional Justice

The Leprosy Mission 
International

The Syria Campaign

The Syrian American 
Medical Society

Three Faiths Forum - UK

Trade Union Congress

UNISON

UNITE

United Methodist Committee 
on Relief

United Nations Association 
(UK)

United Reform Church

United to End Genocide

Vague Blanche Pour la Syrie

Verification Research, 
Training and Information 

Centre

Vision Gram International

Voice for Change - South 
Sudan

Waging Peace

War on Want - UK

Welfare Association

Women in Alternative Action 
- Cameroon

Women’s International 
League for Peace and 

Freedom

Women’s Institute

World Jewish Relief

World Organisation Against 
Torture
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