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 2017-2015 شوكن الإمرباطورة اللجنة املشرتكة املعنية بصندوقتقرير 

 مقدمة -1

أألف ين ايابين وأأنشأأت  100حني تربعت صاحبة اجلالةل الإمرباطورة شوكن مببلغ  1912شئ صندوق الإمرباطورة شوكن يف عام ُأن لقد 

وتوس يع نطاق ادلور اذلي يضطلع به الصليب الأمحر والهالل الأمحر  ،ية وقت السملأأنشطة اكفة امجلعيات الوطن صندوقًا دوليًا لزايدة 

 ليتجاوز أأنشطته وقت احلرب.

مرباطورة الياابن السابقة، هبة تمييهالأم وصاحبة اجلالةل الإمرباطورة ، ، قدمت صاحبة اجلالةل الإمرباطورة كوجون1934ويف عام  ، اإ

ىل   أألف ين ايابين. 200اثنية، لرتتفع قمية الصندوق اإ

وبفضل الإسهامات الكرمية اليت قدمهتا الأرسة املالكة الياابنية ومجعية الصليب الأمحر الياابين عىل مر الس نني، أأخذت قمية رأأس مال 

جاميل رأأس مال الصندوق  (2017الآن )يونيو  حىتويبلغ  الصندوق تزتايد ابس مترار.  فرنك سويرسي. 16.225.287اإ

 س نوية لتنفيذ مشاريع امجلعيات الوطنية اليت تسهم يف تمنيهتا. منحاً صندوق للهبات حيث يوزع ويعمل الصندوق ك 

 ،والتربع ابدلم ،والش باب ،والصحة ،والغرض من الصندوق هو دمع أأنشطة امجلعيات الوطنية وقت السمل يف جمالت التأأهب للكوارث

نقاذ ،والإسعافات الأولية نسانية للصليب الأمحر والهالل الأمحر.العليا املثل  ونرش ،والرفاه الاجامتعي ،والإ  الإ

ختصيص منح للجمعيات الوطنية. ويتلقى كرى وفاة الإمرباطورة، تعلن اللجنة املشرتكة املوافق ذلاليوم أأبريل من لك عام، وهو  11ويف 

ىل توزيع  30الصندوق ما يقرب من  سويرسي س نواًي عىل امجلعيات الوطنية.  أألف فرنك 300طلبًا لك عام. وهتدف اللجنة املشرتكة اإ

تعزز اس تدامة املشاريع وتكون متسقة مع معايري حبيث جودة نوعية الطلبات وتقدميها بشلك جيد وتواصل اللجنة التشديد عىل أأمهية 

قلمي  ية لالحتاد ادلويل واللجنة الصندوق وأأنظمته. وتشجع اللجنة املشرتكة امجلعيات الوطنية عىل تتواصل مع البدل املعين ومع الوفود الإ

عداد   .طلباهتاادلولية للصليب الأمحر لتحظى ابدلمع الالزم دلى اإ

 

 اللجنة املشرتكة -2

دارة الصندوق اللجنة املشرتكة املعنية بصندوق الإمرباطورة شوكن، ويه اليت تقرر ختصيص املنح  وترشف عىل الإدارة  س نوايً تتوىل اإ

 املالية للصندوق.

دارهتا اليومية رئاسة اللجنة ادلولية للصليب الأمحر، وبدمع من الأمانة، ملشرتكة الاجامتع س نواًي حتت وتواصل اللجنة ا ويتوىل همام اإ

رو دالس يد ميلكيور دي مورات. ويضم الأعضاء الآخرون للجنة الس يد روجيه بريك والس يد أأن املشرتكة الاحتاد ادلويل. ويرأأس اللجنة

ميانيول س يت، والس يدة كريس تني زانينييت من اللجنة ادلولية للصليب الأمحر. رزق من الاحتاد ادلويل، والس   أأمانة  ويضطلع مبهمةيد اإ

 ابلبتاكر العاملي، اذلي يرأأسه الس يد شون هازدلين.لجنة املشرتكة الفريق املعين ال 
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 الوضع املايل للصندوق -3

يراداتلغت القمية الإجاملية وبمليون فرنك سويرسي.  16.3 2017أأغسطس  1بلغت قمية الصندوق يف  واملاكسب الصافية  لفوائد الإ

 .2016فرنك سويرسي يف عام  481.489و  2015فرنك سويرسي يف عام  143.401من الاستامثرات املتأأتية 

 

 2015و 2014تقارير عن املنح اخملصصة يف عايم  -4

 بذ عن املشاريع اخملتارة:ن  . وفامي ييل وهندوراس أأيرلندا وجزر القمر وش ييل ورصبيا ومرصصصت منح للك من خ  ، 2014يف عام 

ىل جسن لميرييك؛ عىل مس توى اجملمتع احمليلأأيرلندا: س يجري توس يع نطاق برانمج الصحة والإسعافات الأولية  •  لميتد اإ

نوادي  املتطوعني عىل نطاق البدل ) عرب ثالث جزر(، عن طريق تدريب قادة ومنسقي الش باب لإنشاء تعبئةجزر القمر: دمع  •

 قادرة عىل الاس مترار ابجلهود اذلاتية.ش باب حملية وتنظمي أأنشطة ش بابية 

عاقة عن طريق لبناء همارات ا املوظفنيو ش ييل: التعاون مع املراكز املهنية  • نشاء لأشخاص ذوي الإ تقدمي الطعام ل خدمات اإ

 مدرة لدلخل؛

تفاعلية يف عدة  من أأجل تنظمي اجامتعات وحلقات معل مقاطعة 20املتطوعني من الصليب الأمحر يف  معلميرصبيًا: تدريب  •

 من دور رايض الأطفال وحىت املدارس الثانوية، وذكل ملنع الأطفال من أأن يصبحوا حضااي لالجتار ابلبرش؛ بدءاً  مراحل

ىل تدريب املتطوعني • سعافات ا يف مرص مرص: هيدف املرشوع اإ ىل لأولية عىل اس تخدام لغة الإشارة وتقدمي التدريب عىل الإ اإ

عاقة ا  من الصم والبمك.لأشخاص ذوي الإ

فامي بني الفئات املس تضعفة عن طريق تعزيز احرتام الكرامة الإنسانية وتغيري السلوك هبدف  زايدة الآاثر املرجوةهندوراس:  •

 احلد من عوامل اخلطر بني الفئات املس تضعفة من الش باب.

 

 يع:أأمثةل من الإجنازات اليت متت من خالل املشار 

 ،املدارس الآمنةو  ،الوصول الآمنو  ،واملعايري التعلميية ،والقيادة ،متطوعًا يف جمالت التعمل من الأقران 264 جرى تدريب •

 الهندورايس وذكل للحد من عنف الش باب؛من خالل الصليب الأمحر الوقاية من اخملدرات، و  ،والصحة اجلنس ية والإجنابية

ضافيني ليشمليرلندي اخلاص ابلسجناء الأ الأمحر برانمج متطوعي الصليب جرى متديد  •  وأأصبح الآن مدرجًا بنجاح ،جسنني اإ

 يف أأنشطة الرعاية الصحية والتعلمي داخل السجون؛

من معلمي الش باب  100فذ بنجاح مرشوع وطين ملاكحفة الاجتار من خالل الصليب الأمحر الرصيب، حيث جرى تدريب ن   •

 يت تس هتدف الأطفال والش باب.فرعًا حمليًا من الفروع ال 35يف 
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تميور ليش يت واجلبل الأسود والرأأس الأخرض وسورينام وكوس تارياك ولوس لك من صصت منح ملشاريع يف خ  ، 2015ويف عام 

 بذ عن املشاريع اليت حظيت ابدلمع:ن  . وفامي ييل ومودلوفا ونيجرياي

 تمنية مجع الأموال؛ناء منظمة مس تدامة عن طريق لب تميور ليش يت: دمع الصليب الأمحر يف تميور ليش يت  •

 مساعدة الصليب الأمحر يف اجلبل الأسود عىل تعزيز براجمه لتقدمي ادلمع النفيس عقب وقوع الكوارث؛اجلبل الأسود:  •

انفجار براكن فوغو من خالل مجعية الصليب الأمحر يف الرأأس الأخرض: دمع الأطفال الصغار املترضرين من جراء  •

 الأخرض؛ الرأأس

 السورينايم؛سورينام: دمع برانمج سالمة الطرق اذلي وضعه الصليب الأمحر  •

والتدريب  تقويهتا يف ترياسيس، مع الرتكزي عىل تمنية املهارات الاجامتعية للش بابتعزيز التمنية اجملمتعية و كوس تارياك:  •

 اجملمتعي يف جمال الصحة من خالل الصليب الأمحر يف كوس تارياك؛

تطوير اس تجابة س يارات الإسعاف يف حالت الطوارئ من خالل لتدريب يف جمال الإسعافات الأولية و الوس:  •

 يف لوس؛الصليب الأمحر 

 مودلوفا: دمع مجعية الصليب الأمحر يف مودلوفا بشأأن الربامج اليت تركز عىل منع العنف ضد الأطفال؛ •

سنيجرياي:  •  املرور.املعرضة حلوادث عافات الأولية للمجمتعات العمل مع الصليب الأمحر النيجريي لتقدمي الإ

 

 2017-2016خمصصات املنح يف عايم  -5

مجعية  19عىل فرنك سويرسي  582.546منحًا بلغت قميهتا الإجاملية صندوق الإمرباطور شوكن  وزع، 2017و 2016خالل عايم 

 عىل النحو املفصل أأدانه:وذكل يع السادسة والتسعون( التوز جوةلالتوزيع اخلامسة والتسعون و  جوةلوهام )يف س ياق جولتني وطنية 

  2016-التوزيع اخلامسة والتسعون جوةل

 ابلفرنك السويرسي قمية املنحة اخملصصة الربانمج/املرشوع املنطقة/امجلعية الوطنية

 أأفريقيامنطقة 

 من خالل برانمج جممتعي نياملتطوع تشغيل غابون 

سعافات الأولية لتحسني  للصحة والإ

ساكن الريف عىل الرعاية الصحية حصول 

 مقاطعات. 5يف 

13.747 

دمع مشاركة الش باب يف اختاذ القرار عن  كينيا

طريق تعزيز فهم دور جلان الش باب 

ومسؤوليهتا ومتكيهنا من الاضطالع بدور 

27.608 
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يف الصليب الأمحر كرث فعالية وجدوى أأ 

 الكيين

 منطقة الأمريكتني

كوادور للوقاية من الأمراض املنقوةل تنظمي محةل  اإ

ابلتصال اجلنيس فامي بني الش باب من 

كيتو  مدينيتطالب اجلامعات يف 

 .غواايكيلو 

28.840 

بداع املزيد معًا": حتسني القدرات "برانمج  ابراغاوي اإ

دارية  عن  الش باب متطوعنيلل التنظميية والإ

طريق تدريهبم عىل مس توى الفروع 

 ومس توى الفروع الثانوية.

27.010 

عن احلد من خماطر الكوارث الطبيعية  كولومبيا

بناء القدرة عىل الصمود والتكيف مع  طريق

جممتع حميل مترضر من  14تغري املناخ يف 

 ظاهرة النينيو

29.940 

 أأوروابمنطقة 

باين عن ل تعزيز القمي الإنسانية يف اجملمتع الأ  أألبانيا

طريق زايدة املعرفة بشأأن الصليب الأمحر 

قادرين عىل حشد الش باب ابعتبارمه و 

 التواصل مع اجملمتع.

17.281 

آس يا  احمليط الهادئ-منطقة أ

معاجلة ضعف اجملمتعات احمللية يف جمالت  ساموا

والرفاه  ،وس بل املعيشة ،الصحة

 ،واحلد من تأأثري تغري املناخ ،الاجامتعي

ذاكء الوعي، واستيعاب  عن طريق برامج اإ

وتعزيز  ،ع الاجامتعيالعنف القامئ عىل النو 

ثقافة نبذ العنف ، و الاجامتعي  الاحتواء

 ونرش السالم. 

*رفضت امجلعية الوطنية املنحة بسبب عدم 

 القدرة عىل تنفيذ املرشوع

29.998 

تعزيز قدرة مجعية الهالل الأمحر املالزيي يف  مالزياي

جمال التأأهب حلالت الطوارئ والاس تجابة 

28.290 
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لالنتشار  تدريب مجموعةلها عن طريق 

 الرسيع وعن طريق رشاء املعدات املناس بة

الوقاية من احلوادث املزنلية واحلد من  مونغوليا

خماطر الكوارث، ابلرتكزي عىل أأرس 

 .مالش باب وأأطفاهل

31.850 

 منطقة الرشق الأوسط وشامل أأفريقيا

للمرشدين تلبية الاحتياجات الأساس ية  املغرب

الاجامتعي عن طريق  احتواهئمالإسهام يف و 

الأمحر ابملعدات  الهاللتزويد مركز 

 الالزمة لس تضافهتم.

23.936 

 258.500 2016القمية الإجاملية لعام 

 

 2017 -التوزيع السادسة والتسعون جوةل

 قمية املنحة اخملصصة ابلفرنك السويرسي الربانمج/املرشوع املنطقة/امجلعية الوطنية

 منطقة أأفريقيا

ز القدرة عىل الصمود من خالل هنج تعزي تشاد

 ضوايح مدينة جنامينا."اندي الأهمات" يف 

19.574 

لتعزيز التربع ابدلم  أأوساط الش بابحشد  توغو

 يف توغو.

27.964 

خدمات املاء والرصف الصحي يف توفري  سوازيالند

 اجملمتعات احمللية املترضرة من اجلفاف

27.431 

ات العملية الس تفادة من اخلرب لمرشوع  غينيا

وابء ماكحفة للصليب الأمحر الغيين يف 

 فريوس الإيبول يف غينيا.

30.000 

 منطقة الأمريكتني

نشاء  الأرجنتني سعافات الأوليةلإ منصة اإ  28.380 دارة دورة الإ

عادة تشييد الأساس: توس يع  أأنتيغوا وبربودا نطاق امجلعية اإ

الوطنية وتعزيز العالقات مع اجملمتع احمليل 

23.723 
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 تقويهتاو 

البالغني الزتام متطوعي اجملمتع احمليل ملساعدة  نياكراغوا

المتتع و احلياة النشطة الأكرب س نًا لتعزيز 

ختفيف العزةل بصحة جيدة مع تقدم العمر و 

  والوحدة

22.264 

آس يا  احمليط الهادئ-منطقة أ

: الأمحريف الصليب  143برانمج تطوع  الفلبني

بناء القدرة اجملمتعية  تمنية املتطوع من أأجل

 عىل الصمود

26.670 

أأنشطة ش باب الصليب الأمحر المكبودي  مكبوداي

عاقة احتواءبشأأن   الأشخاص ذوي الإ

 وتعزيز سالمة الطرق

25.093 

 أأوروابمنطقة 

 28.210 ممارسة الش باب للمواطنة الفعاةل جورجيا

تعزيز السلوك السلمي فامي بني املشاة  قريغزيس تان 

 ئقنيوالسا

20.265 

املساعدات  توفريبدون فوائد ل قرض تقدمي  كرواتيا

 أأهجزة جراحة العظامالطبية و 

22.522 

 منطقة الرشق الأوسط وشامل أأفريقيا

 27.950 نرش القمي واملبادئ الإنسانية لبنان

 324.046 2017القمية الإجاملية لعام 
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