
جمعية الصليب األحمر األوغندي
أهم التجارب
الموارد العملية

مقدمة

تعـد جمـعية الصـليب األحـمر األوغـندي أكـبر منظـمة إنسـانية في 
أوغـندا، وهي ُمعـترف بهـا بمـوجب قـانون صـادر عن البرلمان في 
عام 1964 لتعمل كجهة مساعدة للسلطات العامة. ولدينا 51 فرًعا 
في مختلف أنحاء البالد، تضم أكثر من 300000 عضو ومتطوع.

برامج  خالل  من  السيما  والتنمية  الطوارئ  أنشطة  في  ونشارك 
الصحة والرعاية وإدارة الكوارث.

مستوى القبول واألمن والقدرة على الوصول إلى المحتاجين

اعترضت الجماعات المعارضة على نتائج االنتخابات العامة التي 
عدة  في  الشغب  أعمال  اشتعال  إلى  أدى  مما   ،2011 في  أجريت 
أجزاء بالبالد. وبلغت ذروتها في العاصمة »كامباال« حيث اشتبك 

المتظاهرون مع قوات الشرطة واألمن.

وتمثل دورنا في تقديم اإلسعافات األولية للمصابين في أعمال العنف، 
وعند الضرورة إجالئهم بواسطة مركبات اإلسعاف.

يوفر الصليب األحمر األوغندي خدمات اإلسعافات األولية وسيارات اإلسعاف أثناء االضطرابات المدنية »المشي إلى العمل« حملة بعد االنتخابات العامة في عام 2011.
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ألقى مثيرو الشغب بالحجارة على إحدى مركبات اإلسعاف التابعة للصليب 
األحــمر األوغــندي أثناء األحـداث، ظـنًّا منهم خـطًأ أنها تابعة للحكـومة. 
تستخدم الجمعية الوطنية بطبيعة الحال نوًعا معيًنا من المركبات لسيارات 
اإلسعـاف والنـقل الخـاصة بها، إال أن مـركبة اإلسعـاف التي اسُتهــدفت 
بالهجوم كانت مشابهة للمركبات التي تستخدمها المستشفيات الحكومية.

األنشطة الميدانية والدروس المستفادة

ســارع الصـليب األحـمر األوغـندي إلى التراجـع عن استخـدام مركبات 
اإلسعــاف غير المعـتادة وتوسيـع نطـاق أسـاليب رفـع مسـتوى الـوعي 
)االتصال الميداني( لمعـالجة المشكـلة فوًرا، بما في ذلك استخدام اإلذاعة 
والتليفزيون لمخاطبة أكبر عدد ممكن من السكان، والسيما من يشاركون 

في االشتباكات.

وكانت العناصر التالية الخاصة بإطار الوصول اآلمن ذات أهمية خاصة 
بالنسبة لحالتنا:

إبراز هوية الجمعية

تعلمنا ضرورة إبراز هوية مركباتنا وموظفينا ومعداتنا بوضوح، وسهولة 
معــرفة السـكان أنهـا تنتمي إلى الصــليب األحـمر وُتستخـدم في نشـاطه 

اإلنساني.

تعلمنا أيًضا ضرورة إبراز هوية موظفينا ومتطوعينا بطريقة واضحة 
وعلى نطاق واسع. وهم لذلك يرتدون اآلن سترات تحمل شعارنا من 
أرقاًما مسلسلة بحيث يسهل  السترات  الخلف. وتحمل هذه  األمام ومن 

التعرف على الشخص صاحب السترة والفرع الذي ينتمي.

االتصاالت الخارجية/ قبول المنظمة

يكون من الضروري إقرار استراتيجية لالتصال أو النشر الميداني تصل 
من  أكبر  قدر  نشر  بغية  اإلعالم  وسائل  باستخدام  السكان،  جميع  إلى 
المتفرد  باستخدامها  والتوعية  الوطنية ودورها  الجمعية  بمهمة  التوعية 
للشعــار والشــارة، وذلك في مثل هذه الحـاالت التي يصـعب فيـها تمييز 

أشخاص أو جماعات معينة للحوار معها.

وتمكنـا منذ اتخــاذ تلك التـدابـير من العمل بدون وقـوع حـوادث أخـرى، 
مع زيادة مستوى القبول وزيادة فرص الوصول إلى من يحتاجون إلى 

المساعدة.

الوطنية ومتطوعيها ومعداتها مثل المركبات من تمييز أنفسهم بوضوح عن موظفي األطراف “إن تحديد الهوية من العناصر الرئيسية إلطار الوصول اآلمن، وهو يمّكن موظفي الجمعيات 
لهم  نقدم  الذين  المستفيدين  إلى  أكبر  بشكل  الوصول  تحقيق  من  هذا  ويمّكننا  الفاعلة.  األخرى 
خدماتنا، بجانب عوامل أخرى، السيما الجمع بين شارة الصليب األحمر والهالل األحمر وبين 

تقديم الخدمات اإلنسانية.”
الدكتور »بيلدارد باغوما«، نائب األمين العام للبرامج والمشاريع
بجمعية الصليب األحمر األوغندي
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