اوال  :اللجنة الدولية للصليب االحمر :هي منظمة محايدة مستقلة على
المستوى السياسي والديني وااليدلوجي  ،تقوم بدور الوسيط في حالة
النزاعات المسلحة وفقا لقواعد القانون الدولي واالنساني وتعمل
المنظمة على نشر الحماية والمساعدة للضحايا من اسرى الحرب او
المعتقلين المدنيين تم تأسيس اللجنة الدولية للصليب األحمرعام
. 1863وتسعى هذه المنظمة إلى الحفاظ على قدر من اإلنسانية في
خضم الحروب  ،ويسترشد عملها بالمبدأ القائل بوضع حدود للحرب
نفسها ،أي حدود لتسيير األعمال الحربية وحدود لسلوك الجنود .

 -1زيارة اسرى الحرب والمحتجزين المدنيون والمعتقلين السباب امنية،
وزيارة مراكز االعتقال والسجون والمعسكرات للتاكد من ظروف
االعتقال من الناحية المادية والنفسية.
 -2اغاثة الضحايا بمنحهم مساعدة طبية  ،كتقديم العالج الطبي وانشاء
المستشفيات ومراكز التاهيل.
 -3البحث عن المفقودين الذين انقطعت اخبارهم عن اهلهم ،ونقل
المراسالت العائلية عندما تكون وسائل االتصاالت مقطوعة  ،واعادة
االشخاص الى اوطانهم ،
 -4جمع شمل العائالت التي انفصلت بسبب الحرب.
 -5اغاثة المقعدين بسبب الحرب في مختلف انحاء العالم.

تقوم اللجنة الدولية للصليب االحمر والهالل االحمر على سبع مبادى
اساسية هي :
 -1مبدأ االنسانية .
 -2مبدأ عدم التحيز .
 -3مبدأ الحياد .
 -4مبدأ االستقالل .
 -5مبدأ الطوعية .
 -6مبدأ الوحدة .
 -7مبدأ العالمية .

انشئت منظمة العفو الدولية في لندن عام  1961وهي حركة عالمية
يناضل اعضاؤها من اجل تعزيز حقوق االنسان  ،وتتقيد المنظمة بمبدا
الحياد وعدم التحيز  ،فهي مستقلة عن جميع الحكومات ،
وااليدلوجيات السياسية  ،والمصالح االقتصادية  ،والمعتقدات الدينية ،
وتحشد منظمة العفو الدولية في اطار عملها نشطاء متطوعين من
مختلف انحاء العالم  ،ويكرس هوالء وقتهم وجهدهم طواعية للتضامن
مع انتهاكات حقوق االنسان .

 -1اطالق سراح جميع سجناء الرأي  ،الذين يتم اعتقالهم بسبب
معتقداتهم السياسية او الدينية او اراءهم او أي وضع اخر  ،دون ان
يكونوا قد استخدموا العنف او دعوا الى استخدامه .
 -2ضمان اتاحة محاكمة عادلة لجميع السجناء السياسيين على وجه
السرعة .
 -3وضع حد لعمليات االغتيال لدوافع سياسية  ،وحوادث االختطاف
والقتل السباب عقائدية او فكرية او دينية .
 -4الغاء عقوبة االعدام والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
التي يلقاها السجناء .
 -5مساعدة طالبي اللجوء الذين يهددهم خطر اعادتهم الى بلد يصبحون
فيه عرضة النتهاك حقوقهم االنسانية .

 -6معارضة االنتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة  ،من اعمال قتل
وتعذيب واحتجاز الرهائن  ،وحث هذه الجماعات على احترام حقوق
االنسان .
 -7التعاون مع المنظمات غير الحكومية واالمم المتحدة والمنظمات
الدولية واالقليمية من اجل اعالء شأن حقوق االنسان .
 -8تنظيم برامج لتعليم حقوق االنسان وتعزيزالوعي بها .
 -9حث الرأي العام على ممارسة ضغوط على من بيدهم مقاليد الحكم
وغيرهم من ذوي النفوذ من اجل وضع حد لالنتهاكات

بدأت هذه المنظمة نشاطها عام  1978وكانت تسمى انذاك باسم منظمة
هلسنكي لمراقبة حقوق االنسان  ،وكانت مهمتها رصد اوضاع حقوق
االنسان في دول الكتلة السوفيتية وفقا لالحكام المتعلقة بحقوق االنسان في
اتفاقيات هلسنكي  .وفي الثمانينات من القرن الماضي تم انشأ لجنة مراقبة
االمريكيتين لبيان انتهاكات حقوق االنسان التي يقترفها حلفاء الواليات
المتحدة في اميركا الوسطى  ،وتم توحيد كل لجان المراقبة في عام 1988
ليصبح اسمها منظمة مراقبة حقوق االنسان .
يقع مقر المنظمة في نيويورك ولها مكاتب في معظم دول العالم  ،وتشمل
المنظمة ثالثة اقسام تتعلق بنقل االسلحة وحقوق الطفل وحقوق المرأة،
وهي منظمة غير حكومية مستقلة تدعمها مساهمات االفراد والمؤسسات
الخاصة في شتى انحاء العالم وال تقبل المنظمة اي اموال من الحكومات
سواء بشكل مباشر او غير مباشر  .وتسعى المنظمة الى منع انتهاكات
حقوق االنسان بما تنشره من معلومات  ،مما جعلها مصدرا اساسيا
للمعلومات للمعنيين بحقوق االنسان .

سؤال  :ماهي ابرز اهداف منظمة الصليب االحمر ؟
سؤال  :ماهي أهم اهداف منظمة العفو الدولي ؟

سؤال  :كيف تعمل منظمة مراقبة حقوق االنسان على منع االنتهاكات ؟

