اس تعراض نتاجئ املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر
يف منتصف مدة تنفيذها

املقدمة
طلب القرار " 10قوة الإنسانية" ،اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر ،من اللجنة ادلولية للصليب
ا ألمحر والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر أأن يرفعا تقريرا إاىل املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني ملتابعة تطبيق أأعضاء
املؤمتر ادلويل للقرارات اليت اعمتدها املؤمتر ادلويل الثاين والثالثون والتعهدات الصادرة عنه.
وليس املقصود أأن يقدم هذا التقرير وصفا مفصال مجليع ا ألنشطة املضطلع هبا يف اإطار تعزيز نتاجئ املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني ولكنه تقرير
موجز يعطي حملة عامة عن حاةل التنفيذ بيامن يسلط الضوء عىل أأمه الإجنازات والتحدايت ،وحيفز اهلمم من أأجل القيام ابملزيد من العمل
حىت حيني رفع التقرير الهنايئ اإىل املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني.
ويدور التقرير حول القرارات اخلسة التالية )1( :القرار  - 3العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي :العمل املشرتك ملنع حدوثه
ومواهجته؛ ( )2القرار  - 4الرعاية الصحية يف خطر :مواصةل حامية تقدمي خدمات الرعاية الصحية معا؛ ( )3القرار  - 5سالمة متطوعي
العمل الإنساين و أأمهنم؛ ( )4القرار  - 6تعزيز ا ألطر القانونية ملواهجة الكوارث واحلد من اخملاطر وتقدمي الإسعافات ا ألولية؛ ( )5القرار
 – 7تعزيز اس تجابة احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر لالحتياجات الإنسانية املزتايدة ،والتعهدات املقدمة يف املؤمتر ادلويل
الثاين والثالثني .وفامي يتعلق ابلقرارين  1و 2بشأأن "تعزيز القانون ادلويل الإنساين اذلي حيمي ا ألشخاص احملرومني من حريهتم" ،و"تعزيز
الامتثال للقانون ادلويل الإنساين" ،فقد شارك عدد من امجلعيات الوطنية يف التنفيذ من خالل عقد مشاورات دورية مع اللجنة ادلولية
للصليب ا ألمحر ،وتعزيز القرارات مع ادلول أأو املشاركة يف الفريق املرجعي املفتوح العضوية التابع للحركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل
ا ألمحر ( )2019 - 2017فامي يتعلق ابلعملية احلكومية ادلولية من أأجل تعزيز احرتام القانون ادلويل .وسوف حييط جملس املندوبني يف
عام  2017علام ابلتقدم احملرز بشلك عام بشأأن تنفيذ القرارين  1و 2يف قانون دويل اإنساين جامع وتقرير معلومات أأساس ية (البند 12
من جدول أأعامل جملس املندوبني) .وقد أأتيحت عىل ش بكة الإنرتنت صيغة ل إالبالغ من أأجل مجع املعلومات خالل الفرتة من أأبريل
 2017اإىل يوليو  2017مجليع أأعضاء املؤمتر .وطلبت هذه الاس تبياانت تقدمي تقارير موجزة عن التعهدات اليت قدمت وأأس ئةل مفصةل
بشأأن فقرات يف منطوق القرارات .وابلإضافة اإىل مناذج الإبالغ اليت اس تمكلت عرب الإنرتنت بشأأن مجيع اجملالت املواضيعية ،فقد
اس تنبطت معلومات اإضافية من املوجود من تقارير ونرشات اإخبارية ومواقع اإلكرتونية ووسائل اإعالم اجامتعية .وقد مت التصال مبارشة
مبجموعة خمتارة من امجلعيات الوطنية وادلول واملعنيني اب ألمر دلى الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ومراكز مرجعي ،وذكل بغرض مجع املزيد
من املعلومات عن التقدم احملرز خالل شهري يونيو ويوليو .2017
وقد قطعت امجلعيات الوطنية وادلول والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر خالل العامني املاضيني شوطا كبريا من العمل عىل
تنفيذ نتاجئ املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني ،وجتدون طي هذه الوثيقة تقريرا عن عدد خمتار من هذه الإجنازات .وعالوة عىل ذكل ،فاإن مجيع
التقارير املقدمة عرب الإنرتنت من امجلعيات الوطنية وادلول متاحة الآن عرب املوقع الإلكرتوين  .www.rcrcconference.orgوترد يف
املرفق  1قامئة ابمجلعيات الوطنية وادلول اليت قدمت تقارير عرب الإنرتنت و أأجرت مقابالت ثنائية.
ويطيب لنا أأن نتقدم خبالص الشكر اإىل مجيع امجلعيات الوطنية وادلول اليت قدمت ردودا عىل الاس تبياانت ،وشاركت يف اإجراء املقابالت
الثنائية ،وشاركت مبا أأعدته من تقارير ودراسات حاةل وصور وغري ذكل من املعلومات ذات الصةل ،معطية بذكل معلومات قيمة عن
هجودها و أأنشطهتا عىل مدى الس نتني املاضيتني.

القرار  - 3العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي :العمل املشرتك ملنع حدوثه ومواهجته
لقد أأعربت الواكلت الإنسانية عن قلقها املزتايد إازاء العنف اجلنيس يف الزناعات املسلحة والعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي يف
حالت الكوارث وحالت الطوارئ ا ألخرى يف الس نوات القليةل املاضية ،وذكل عىل النحو اذلي جتسد ابعامتد املؤمتر ادلويل الثاين
والثالثني يف عام  2015للقرار  3حلركة الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر.
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ا إلجنازات الرئيس ية
•
•
•
•
•

الالزتامات اليت تليب املعايري ادلنيا إازاء النوع الاجامتعي والتنوع ،مبا يف ذكل العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي يف برامج
الطوارئ؛
اإطالق برانمج التدريب عىل مراعاة النوع الاجامتعي والتنوع يف حالت الطوارئ؛
جلسة معل لإعداد منشورات وحلقات معل عىل املس توى ا إلقلميي يف لك من نريويب وغواتاميل؛
تنظمي أأول دورة لتدريب املدربني عىل معاجلة حالت العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي يف حالت الطوارئ يف
رسي لناك؛
العمل عىل التصدي للعنف اجلنيس من خالل توعية اجملمتعات احمللية يف مجهورية الكونغو ادلميقراطية ومجهورية أأفريقيا
الوسطى وجنوب السودان وكولومبيا والصومال واببوا غينيا اجلديدة

املؤمتر ادلويل عام .2015
قدم الاحتاد ادلويل يف عام  2015مجموعة من الالزتامات اليت تليب املعايري ادلنيا بشأأن النوع الاجامتعي والتنوع ،مبا يف ذكل العنف القامئ
عىل النوع الاجامتعي يف برامج الطوارئ املصممة ليك تس تخدهما احلركة يف املساعدة عىل التحليل وتلبية الاحتياجات اخلاصة ابلإانث
واذلكور من مجيع اخللفيات وفئات ا ألعامر .واكنت ا إلرشادات قيد التنقيح خالل الفرتة اليت يغطهيا التقرير ،لتعكس بشلك أأفضل التطورات
اخلارجية والتطورات دلى احلركة يف جمال العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي .واستنادا اإىل النجاح اذلي حققه تدريب الس بع
خطوات بشأأن التنوع الاجامتعي ،فقد ُأطلق يف عام  2015دورة تدريبية بشأأن النوع الاجامتعي والتنوع يف حالت الطوارئ .واكن
الإعداد لهذه ادلورة قد جرى ابلتعاون الوثيق بني الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر للقيام حتديدا مبعاجلة مسأأةل بناء القدرات
يف جمال منع العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ومواهجته من أأجل مجيع مكوانت احلركة واملوظفني واملتطوعني .وقد توىل مكتب
أأورواب ا إلقلميي التابع لالحتاد ادلويل تقدمي ادلمع التدرييب بشأأن قضااي امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء املتصةل اتصال مبارشا بعملية
الاس تجابة ألزمة الهجرة يف أأورواب .ونظمت أأول دورة تدريبية للمدربني خالل الفرتة  26-22مايو  2017يف رسي لناك مبشاركة 22
مشاراك من امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية .وسيس متر التوسع يف تنفيذ ادلورة التدريبية عىل العنف اجلنيس والقامئ عىل
النوع الاجامتعي يف حالت الطوارئ طيةل النصف الثاين من الفرتة اليت يغطهيا التقرير.
ويف الفرتة اليت س بقت املؤمتر ادلويل الثاين والثالثنيَ ،كف الاحتاد ادلويل ابإجراء دراسة عاملية بعنوان "العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي
يف حالت الكوارث :اخلفي اخلافت" لتعزيز املنارصة وملء الفجوة ادلامئة يف املعلومات حول أأفضل الس بل ملنع العنف اجلنيس والقامئ
عىل النوع الاجامتعي ومواهجته خالل الكوارث وبعدها .وقد حدد تقرير املتابعة املنشور يف عام  2016حتت عنوان ’اخلفي اخلافت‘
توصيات يف أأربعة جمالت خمتلفة )1 :الوعي والفهم بشأأن وقوع العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي أأثناء الكوارث؛  )2اإاتحة الوصول اإىل
اخلدمات؛  )3السالمة وا ألمن؛  )4مصادر الرزق والهجرة .وقد بد أأت ابلفعل لك مجعية وطنية من امجلعيات املشاركة يف دراسات احلاةل
هذه متابعة ادلروس املس تخلصة يف هذا الشأأن.
وخالل الفرتة اليت يغطهيا التقرير ،واصل الاحتاد ادلويل العمل مع احلكومة السويدية ،ومع املستشارين ا إلقلمييني املعنيني ابلعنف القامئ
عىل النوع الاجامتعي يف حالت الكوارث ،ومع احتاد (كونسورتيوم) برانمج بناء قدرات املس نني و أأحصاب الاحتياجات اخلاصة من أأجل
خلق بيئات أأكرث أأمنا واحتواء للنساء والفتيات أأثناء الكوارث وبعدها ،ومن أأجل من اجمتع دلهيم كرب السن والعجز ونقاط ضعف مرتبطة
ابلنوع الاجامتعي.
وقد دمع الاحتاد ادلويل تسهيل التدريب حول ادلمع النفيس الاجامتعي فامي يتعلق ابلعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي يف بلغراد
يف عام  2016حبضور  28مشاراك .وعالوة عىل ذكل ،فقد نظم الاحتاد ادلويل يف شهر أأبريل  2017حلقة العمل ا ألوروبية ا إلقلميية
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بشأأن امحلاية ومراعاة النوع الاجامتعي
والاحتواء ،ويه ا ألوىل من نوعها،
وحرضها  43مشاراك من  21مجعية
وطنية واللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر.
كام قام الاحتاد ادلويل بتجربة أأول
تدريب أأسايس يف جمال امحلاية ومراعاة
النوع الاجامتعي والاحتواء يف بريسو -
ميالنو ،حبضور  52مشاراك من مجيع
املناطق.

من قصص النجاح

وقد واصلت اللجنة ادلولية للصليب
جمل
** يدمع الصليب ا ألمحر ا ألملاين مجعية الهالل ا ألمحر الرتيك يف املراكز ا متعية يف تركيا ا ألمحر السعي جاهدة لتحسني معلها
جمل
( أأضنا وإاسطنبول وإازمري) ،مقدما املشورة لالجئني السوريني وا متعات املضيفة .ومن ملواهجة العنف اجلنيس يف الزناعات
الالجئني اذلين يس تخدمون اخلدمات اليت تقدهما املراكز ،ل س امي النساء وا ألطفال ،العديد املسلحة من خالل تعزيز براجمها القامئة
ممن ترضروا من العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي .وتقدم هذه املراكز ادلمع اليت تشلك خدمات الصحة النفس ية
النفيس الاجامتعي ،مبا يف ذكل تقدمي املشورة ،والإحاةل اإىل مؤسسات أأخرى للحصول والاحتياجات النفس ية الاجامتعية
عىل مزيد من املساعدة .وجيري تدريب موظفي املركز واملتطوعني فيه عىل تقدمي مكوان رئيس يا فهيا ،والرتكزي عىل
ا إلسعافات ا ألولية النفس ية ،كام جتري توعيهتم بقضااي العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع التواصل مع اجملمتعات احمللية (عىل سبيل
الاجامتعي.
املثال يف مجهورية الكونغو ادلميقراطية،
** وينظم الهالل ا ألمحر الفلسطيين حلقات معل تنويرية ودورات تدريبية حول موضوع ومجهورية أأفريقيا الوسطى ،وجنوب
العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي ،اليت تأأيت حتت عدة برامج ترشف علهيا خمتلف أأقسام السودان ،وكولومبيا) والسعي اإىل وضع
امجلعية الوطنية .فعىل سبيل املثال ،يدير قسم النشاط اجملمتعي محالت بشأأن برامج ا ألمومة برامج جديدة (من خالل اإجراء تقياميت
الآمنة ،ويدمج قسم اإدارة الكوارث مسأأةل العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي يف برامج متعمقة يف العراق وبوروندي
خمتلفة ويف تقياميته لحتياجات اخلدمات .ويقوم قسم الش باب دلى امجلعية الوطنية بتنفيذ ونيجرياي) .ويف الصومال ،تقدم اللجنة
مبادرة الش باب كوسطاء لتغيري السلوك ومبادرات املهارات احلياتية اليت تتناول موضوع ادلولية ادلمع اإىل املراكز احمللية للرعاية
العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي بشلك مفصل استنادا اإىل تقياميت الاحتياجات اليت الصحية ا ألولية وتدريب القابالت
أأجريت يف عايم  2012و.2014
مبساعدة الهالل ا ألمحر الصومايل .ويف
** ودلى الصليب ا ألمحر ادلامنريك رشاكة مع امجلعيات الوطنية للصليب ا ألمحر يف لك اببوا غينيا اجلديدة ،قدمت اللجنة
من هنغاراي ورومانيا وبلغاراي من أأجل مرشوع مدته سنتان بعنوان "تعزيز ا ألساليب ادلولية تدريبا ملوظفي املراكز الصحية
واملامرسات النفس ية الاجامتعية لبناء قدرة حضااي العنف ا ألرسي من النساء عىل الصمود" الوطنية لتجهزيمه عىل حنو أأفضل ملواهجة
اذلي بفضهل وجدت  70من الناجيات من العنف ا ألرسي عزاء يف بعضهن البعض وتلقني العنف اجلنيس .وقد أأدجمت اللجنة
ادلولية هذه املسأأةل بصورة أأكرث انتظاما
مساعدة من متطوعي الصليب ا ألمحر املدربني خالل سنته ا ألوىل.
يف أأنشطهتا .وقد جرى تنفيذ ذكل يف
بعض احلالت لتغيري سلوك أأفراد القوات املسلحة وقوات ا ألمن ،عىل سبيل املثال يف ا ألردن ،حيث وضعت مناذج حمددة عن العنف
اجلنيس وسلمت اإىل حاميل السالح .ويف بنغالديش وابكس تان وموريتانيا والهند وغريها ،سامهت اللجنة ادلولية كذكل يف التوعية بشأأن
منع العنف اجلنيس يف دورات اليت تس بق نرش قوات حفظ السالم .ومشل ذكل حلقة معل إاقلميية أأجريت ابلرشاكة مع اإدارة معليات
حفظ السالم التابعة ل ألمم املتحدة يف الهند ،حيث انقش خاللها حنو  50من كبار املوظفني من  27بدلا من البدلان املسامهة يف قوات
حفظ السالم املسائل املتعلقة حبامية املدنيني من العنف ،مبا يف ذكل العنف اجلنيس.
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ويعمل لك من الصليب ا ألمحر البلجييك والصليب ا ألمحر الفنلندي مع حكومتهيام عىل تعزيز القوانني السارية بشأأن امحلاية من العنف
اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي .وتقوم مجعيات وطنية ودول عديدة بتنفيذ برامج توعية للجيش تركز عىل حامية النساء وا ألطفال يف
البدلان ومناطق الزناعات اليت جيري نرشمه فهيا.
وقد اختذ الصليب ا ألمحر ا ألملاين تدابري حمددة ملنع حوادث العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي فامي بني الالجئني ،مقدما توجهيات
حمددة بشأأن تصممي مرافق الرصف الصحي واختيار مواقعها ،وتيئة مساحات مالمئة ل ألطفال ،ووضع اإرشادات تتعلق ابإساكن ا ألرس
اليت تر أأسها نساء .ونفذت يف مراكز اس تقبال املهاجرين س ياسة محلاية الطفل وأآلية ملواهجة حالت العنف اجلنيس.
وكجزء من ش بكة احلركة املعنية ابلعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ،قدم الصليب ا ألمحر ادلامنريك ادلمع اإىل املركز املرجعي لدلمع
النفيس الاجامتعي التابع لالحتاد ادلويل من أأجل اإعداد منوذج تثقيفي عن العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي (ادلمع النفيس
الاجامتعي للمترضرين من العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي) ،فضال عن ا ألنشطة التثقيفية من أأجل الربامج النفس ية الاجامتعية
يف منطقة الرشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا .ودلى الصليب ا ألمحر ادلامنريك الآن  20من ش باكت ادلمع تتضمن  155متطوعا و503
من الضحااي/الناجيات و أأطفالهن ،وتقوم ش باكت ادلمع ،اليت تعمل منذ عام  ،2003بتوفري الرعاية الالحقة للنساء وا ألطفال مبجرد
مغادرتم للمأأوى.
ويدمع الصليب ا ألمحر الرنوجيي واللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر توس يع قاعدة ا ألنشطة القامئة عىل أأدةل املعنية مبنع العنف اجلنيس ،مع
الرتكزي بشلك خاص عىل القطاع العسكري ،إاكقامة حوار مع القوات املسلحة دلمج أأنشطة منع العنف اجلنيس يف برامج اجليش .كام
أأجرى الصليب ا ألمحر الرنوجيي حوارا ثنائيا مع السلطات الرنوجيية من أأجل تنفيذ جوانب القرار والرتوجي هل فامي بني ادلول ا ألخرى .وقد
سامه الصليب ا ألمحر الرنوجيي عالوة عىل ذكل يف اإعداد وجتريب التدريب اجلديد املعين ابلعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي من
أأجل الاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية ،ونظم وشارك يف تنظمي حمافل معنية ابلعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي يف لك من
أأفريقيا خالل ا ألعوام  2015و 2016و ،2017ويف حمفل معين ابلعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي يف ا ألمريكتني يف عام
 ،2017كام تر أأس فريق معل الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر املعين ابلعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ،املؤلف من اللجنة
ادلولية للصليب ا ألمحر والاحتاد ادلويل ومجعيات وطنية.
ويف مدغشقر ،أأفادت وزارة ادلفاع الوطين أأنه ابلإضافة اإىل التدابري الترشيعية املتخذة عىل الصعيد الوطينُ ،اختذت تدابري اإدارية للحفاظ
عىل حقوق املوظفات.
ويقدم الصليب ا ألمحر ا ألسرتايل ادلمع ،يف رشاكة مع الاحتاد ادلويل ،من أأجل تنفيذ القرار املعين ابلعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع
الاجامتعي يف منطقة أآس يا واحمليط الهادئ ،مبا يف ذكل اإجراء حبث عىل الصعيد القطري بعنوان ’العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع
الاجامتعي يف حالت الكوارث‘ ،وذكل ابلتعاون مع مجعيات وطنية ودول ومنظامت إاقلميية أأخرى (مثل رابطة الآس يان) من أأجل بناء
قاعدة قامئة عىل ا ألدةل ووضع توصيات حمددة ملنع العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي يف حالت الكوارث ،مبا يف ذكل برانمج
قانون الكوارث يف ميامنار وبنغالديش وساموا وإاندونيس يا ولوس والفلبني .ويعمل الصليب ا ألمحر ا ألسرتايل مع الاحتاد ادلويل من أأجل
دمع جتريب والبدء يف تنفيذ التدريب يف جمال العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي يف منطقة أآس يا واحمليط الهادئ ،وذكل من
خالل  3فعاليات تدريب إاقلميية فرعية (جنوب أآس يا وجنوب رشق أآس يا واحمليط الهادئ).
وقد دمعت "حكومة الياابن" منع العنف اجلنيس يف الزناعات املسلحة عرب املسامهة يف أأنشطة اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر يف أأفريقيا
جنوب الصحراء ويف الرشق ا ألوسط .كام نظم الصليب ا ألمحر الياابين ،للمرة ا ألوىل يف الياابن ،ندوة دراس ية بشأأن الش باب كوسطاء يف
تغيري السلوك ،ويه مبادرة الاحتاد ادلويل املعنية بتعزيز ثقافة نبذ العنف وتروجي السالم ،ووضع لواحئ داخلية ملنع التحرش اجلنيس
و أأشاكل التحرش ا ألخرى ،وقدم التدريب للموظفني من خالل التعمل الإلكرتوين.
وقدم الصليب ا ألمحر الربيطاين ادلمع اإىل برانمج اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر ،عرب توفري املساعدة اإىل حضااي العنف اجلنيس يف مجهورية
الكونغو ادلميقراطية بوضع س ياسة عامة وإاحاطة يف اإطار أأنشطة منارصة بشأأن مرشوع ش بكة ا ألمان الاجامتعي من أأجل الناجني من
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العنف اجلنيس وتقدمي توصيات لتحسني الاس تجاابت الربانجمية .والصليب ا ألمحر الربيطاين هو جزء من برانمج بقيادة ائتالف معين
ابلصحة واحلقوق اجلنس ية والإجنابية بواسطة مجعية الصليب ا ألمحر الغيين ،اذلي يعاجل بصفة خاصة ممارسة تشويه ا ألعضاء التناسلية
ل إالانث .ويف أأوائل يونيو  ،2016عقد الصليب ا ألمحر الربيطاين ندوة دراس ية مشرتكة حول قضااي القانون ادلويل الإنساين مع أأمانة
مجموعة الكومنولث ،مشلت جلسة حول معاجلة العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي يف حالت الكوارث والزناعات املسلحة.
ومبقتىض الزتام اس تعراض اململكة املتحدة رفيع املس توى ،تتلقى قوات اململكة املتحدة تدريبا يف هذا الشأأن قبل نرشها يف بعثات واسعة
النطاق اإىل اخلارج ،وميتد هذا التدريب اإىل الرشاكء ادلوليني أأيضا .ويوفر الفريق الربيطاين للتدريب عىل دمع السالم دورات تدريبية يف
رشق أأفريقيا بشأأن قضااي العنف اجلنيس اإىل أأكرث من  7.000من أأفراد قوات حفظ السالم ا ألفريقية لك س نة ،كام شهد عام 2016
تطوير محةل "فلنقض عىل الومصة" .واس تضافت السفارات الربيطانية واملفوضيات العليا يف لك من كوسوفو ونيبال ونيجرياي والصومال
وكولومبيا والعراق ورسي لناك وبورما حلقات معل ملعاجلة الومصة ،وسوف تعقد اجلوةل الثانية من حلقات العمل القطرية يف شهر سبمترب
س نة .2017
ويس تضيف الفريق املعين ابلقانون ادلويل الإنساين التابع للصليب ا ألمحر ا ألمرييك دورات تدريب عىل ا ألطر القانونية والس ياس ية اليت
حتظر العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي يف حالت الكوارث والزناعات املسلحة ،فضال عن دورات تدريب للعاملني يف
اجملال الإنساين.
ويف بلجياك ،هناك خطط وتعلاميت ملنع أأعامل العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ،ويشمل ذكل خطة معل دفاعية من أأجل
تنفيذ خطة العمل الوطنية املعنية ابلقرار  )2000( 1325الصادر عن جملس أأمن ا ألمم املتحدة بشأأن املر أأة والسالم وا ألمن .وتتضمن
خطط معل مراكز اس تقبال طاليب اللجوء التابعة للصليب ا ألمحر البلجييك (فالندرز) بندا دامئا معنيا بتنظمي مجموعات تأأمل تتحدث فهيا
نسوة عن جتارهبن يف املركز وتأأكيد قدرتن عىل الشعور اب ألمان.
وقد شارك الصليب ا ألمحر الفنلندي يف معلية التشاور اخلاصة خبطة العمل الوطنية الفنلندية للفرتة ( 2020-2017القرار 1325
الصادر عن جملس أأمن ا ألمم املتحدة بشأأن املر أأة والسالم وا ألمن) ،اليت تسهم يف املنع وادلمع وامحلاية فامي يتعلق ابلعنف اجلنيس والقامئ
عىل النوع الاجامتعي يف الس ياق الإنساين .واكنت تكل العملية بقيادة مسؤولني حكوميني ومشاركة من خمتلف منظامت اجملمتع املدين
والوطين .وعالوة عىل ذكل ،قدمت العيادات الصحية الفنلندية مضن واحدت الصليب ا ألمحر ملواهجة الطوارئ خدمات الرعاية الصحية
(مبا يف ذكل خدمات رعاية الصحة اجلنس ية والإجنابية) ،وخدمات الإحاةل وادلمع النفيس الاجامتعي لضحااي العنف اجلنيس والقامئ عىل
النوع الاجامتعي.
وقدم الصليب ا ألمحر السلوفيين تدابري خاصة ومساعدة لضحااي أأعامل العنف أأو الاعتداءات اجلنس ية والقامئة عىل النوع الاجامتعي ،ل
س امي النساء وا ألطفال يف س ياق الهجرة .وتواصل احلكومة السلوفينية اإاثرة مسأأةل العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ذات الصةل
ابلزناعات .وتعمل سلوفينيا عىل تعزيز التوعية والتدريب بشأأن حقوق الإنسان من أأجل القوات املسلحة ،ل س امي العاملني يف خمتلف
معليات حفظ السالم ،ويتضمن ذكل دورات تدريبية خاصة يف حامية ا ألطفال والنساء يف معليات حفظ السالم وحامية املدنيني ...اخل.
وجتدر الإشارة اإىل أأن مراعاة النوع الاجامتعي تشلك أأحد مكوانت املرشوع الاسرتاتيجي للصليب ا ألمحر السويرسي املعين "ابلإدماج
الاجامتعي" وخطة معهل احملددة املعنية "ابملهاجرين" .وقد طور الصليب ا ألمحر السويرسي املرشوع التجرييب "ش باب الالجئني املصابون
بصدمات" ووحدات تدريبية متقدمة ،مبا يف ذكل حمتوى خمتص ابلنوع الاجامتعي من أأجل املتطوعني وغريمه من الفئات املس هتدفة اذلين
يتعاملون يف سويرسا مع الالجئني من الش باب املصابني بصدمات .وتقدم العيادة اخلارجية التابعة للصليب ا ألمحر السويرسي املعنية
بضحااي التعذيب واحلروب مجموعات عالج خاصة ابلنساء ،يتحدثن فهيا أأيضا عن العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي.
وتلزتم الربتغال مبنع العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي يف حالت الكوارث والزناعات املسلحة ،كام تلزتم بتنفيذ أآليات موثوقة من
أأجل مواهجة ذكل .ويتصل بذكل س ياسات عامة مشلت اعامتد ترشيعات وطنية ودولية ،فضال عن اإعامل خطط خاصة عىل الصعيدين
احمليل وادلويل ،مثل التصديق عىل اتفاقية اجمللس ا ألورويب املتعلقة بدرء ومناهضة العنف ضد املر أأة والعنف ا ألرسي (اتفاقية إاسطنبول).
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وعىل الصعيد الوطين ،هناك مجموعة من الترشيعات تتنوع بني القانون ادلس توري والقانون اجلنايئ تعاجل العنف اجلنيس والقامئ عىل
النوع الاجامتعي.
أأما الصليب ا ألمحر الفرنيس ،فقد شارك يف مبادرات رعاية حصة ا ألم والطفل يف لك من مجهورية أأفريقيا الوسطى والاكمريون وكوت
ديفوار ،للعمل عىل تقليل اخملاطر النفس ية الاجامتعية ل ألهمات احلوامل واملرضعات وا ألطفال ،وذكل كجزء من برانمج ملاكحفة سوء
التغذية ابلتعاون مع مجعيات وطنية أأخرى ،معين مبراعاة النوع الاجامتعي والتنوع.
وابعتباره ’قانوان خاصا‘ ،اعمتد برملان مجهورية كرواتيا قانون حقوق حضااي العنف اجلنيس يف "حرب الوطن" ،اذلي دخل حزي النفاذ
اعتبارا من  18يونيو عام  .2015ويستند هذا القانون اإىل نتاجئ البحوث اليت أأجراها برانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ يف عام  2013ابلتعاون
مع احلكومة الكرواتية بشأأن العدد املمكن لضحااي العنف اجلنيس أأثناء "حرب الوطن" ( ،)1996 - 1990املقدر بنحو  2.200خشص.
وقد قدم اإىل الضحااي املزيد من املساعدة النفس ية الاجامتعية واخلدمات الطبية وإاعادة التأأهيل ومنحهم تعويضات مالية لقاء ما عانوه من
اعتداءات .ويوفر الصليب ا ألمحر الكروايت مساعدة مبارشة لضحااي الاجتار ابلبرش اذلين يغلب أأن يكون من بيهنم أأيضا من مه حضااي
لالس تغالل اجلنيس أأو حضااي/انجون من نزاعات مسلحة.
وتشمل اسرتاتيجية العمليات ادلولية اجلديدة حىت عام  2020اخلاصة ابلصليب ا ألمحر الكندي مواضيع امحلاية ومراعاة النوع الاجامتعي
واملشاركة اجملمتعية مكواضيع شامةل ،فضال عن منع العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ومواهجته .والصليب ا ألمحر الكندي بصدد
وضع س ياسة جديدة معنية ابلنوع الاجامتعي والتنوع ،وذكل عرب اإجراء معلية تدقيق بشأأن النوع الاجامتعي هبدف اعامتد وتنفيذ س ياسات
ومعايري مؤسس ية من أأجل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومنع العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي .وتصل الربامج املعنية مبنع العنف
يف املدارس بتغطيهتا يف أأحناء البالد اإىل ما يزيد عىل  700أألف من ا ألطفال واملراهقني والبالغني س نواي.
وقد اس تحدث الهالل ا ألمحر املالزيي منصب منسق اتصال معين ابلنوع الاجامتعي والتنوع لقيادة العمل يف هذا اجملال .ونظمت امجلعية
الوطنية يف عام  2016أأول دورة تدريبية لتدريب املدربني بشأأن مراعاة النوع الاجامتعي والتنوع ،ونتيجة لهذا التدريب ،أأصبح هناك
مدرب متاح معين ابلنوع الاجامتعي والتنوع يف لك ولية مالزيية .وس يقوم هؤلء املدربون بنرش املعارف بشأأن العنف اجلنيس والقامئ عىل
النوع الاجامتعي عىل مس توى الولايت.
ويقوم الصليب ا ألمحر الهولندي بمتويل وتنفيذ برانجمني معنيني ابلعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي يف بوروندي ويف جنوب
السودان بدمع من مجعيات وطنية .وتتضمن ا ألنشطة املضطلع هبا يف جنوب السودان التوعية فامي بني الساكن كلك ،مبا يف ذكل القادة
احملليني وجامعات الرجال ،بشأأن منع العنف اجلنيس ورضورة منع هذا العنف ،ورضورة مساعدة وحامية حضااي العنف والناجني منه،
واملنارصة من أأجل الوصول اإىل نظم العداةل للناجني من العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي (يف جنوب السودان بشلك أأسايس).
وابلتعاون مع اللجنة ادلولية الصليب ا ألمحر يف بوروندي ،يكفل الصليب ا ألمحر الهولندي والصليب ا ألمحر البوروندي توفري س بل
الوصول اإىل املرافق الصحية وتوفري العالج املالمئ بعد التعرض لالغتصاب اجلنيس ،و أأن هذه املرافق توفر الوصول بطريقة سهةل وودودة
اإىل خدمات أأخرى مثل ادلمع النفيس واملايل ،وفقا لحتياجات ورغبات الناجيات ،وهذه اخلدمات مكفوةل يف جنوب السودان من
خالل نظام ل إالحاةل.
ويعمل الصليب ا ألمحر السويدي بنشاط مضن فريق العمل التابع للحكومة السويدية عىل تنفيذ القرار  1325الصادر عن جملس ا ألمن
التابع ل ألمم املتحدة ،حيث متكن الصليب ا ألمحر السويدي من خالل هذا الفريق من تسليط الضوء عىل املسائل الرئيس ية ذات الصةل
اليت يتناولها قرار املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني .ويقدم الصليب ا ألمحر السويدي خدمات اإعادة التأأهيل للناجني من معليات التعذيب
وا ألشخاص املصابني بصدمات نتيجة للزناعات املسلحة أأو لتعرضهم لتجارب مماثةل .وتقدم هذه املراكز العالج لضحااي العنف اجلنيس
والقامئ عىل النوع الاجامتعي .كام يقوم الصليب ا ألمحر السويدي ابملنارصة من أأجل حتسني اإماكنية احلصول عىل اخلدمات الصحية
املتخصصة للمترضرين من الرجال والنساء والصبيان والفتيات.
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التحدايت
•
•
•
•

حساس ية املوضوع ،والافتقار اإىل ا إلرادة الس ياس ية والالزتام من جانب ادلول؛ وابلتايل ،فاإن ذكل ل يعترب دامئا مصدرا
للقلق يف مجيع املناطق؛
الافتقار العام اإىل الكفاءة يف مراعاة النوع الاجامتعي والتنوع أكساس يف احلركة؛
يلزم بذل قدر كبري من العمل التحضريي والوقت واملوارد لتطوير مواهجات فعاةل عالية اجلودة للعنف اجلنيس؛
ا ألعراف الاجامتعية والومصة تؤدي اإىل تردد مجموعات الش باب يف التحدث عن موضوع العنف والتحرش اجلنس يني.

القرار  - 4الرعاية الصحية يف خطر :مواصةل حامية تقدمي خدمات الرعاية الصحية معا
ا إلجنازات الرئيس ية
• عقد اجامتعات موائد مس تديرة إاقلميية يف رشق أأفريقيا وغرب أأفريقيا وأآس يا مع وفود اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر وممثيل
الاحتاد ادلويل لربط الوصول الآمن من أأجل العاملني يف اجملال الإنساين مبوضوع الرعاية الصحية يف خطر؛
• اس تعرضت ولية امجلعيات الوطنية املؤازرة (الفريق املرجعي للحركة) ومددَت حىت هناية عام 2019؛
• عقدت اجامتعات س نوية يف مايو  2016و 2017لتبادل ادلروس املس تخلصة من عدة مبادرات وطنية؛
• اإنشاء "جامعة معل" من أأجل مقديم خدمات الإسعاف ومقديم خدمات الرعاية الطارئة قبل الوصول اإىل املستشفى يف
حالت اخلطر؛
• جعل معليات التقيمي الرسيع ملس توى التأأهب متاحة لالس تخدام ادلاخيل واخلاريج؛
• اإعداد دورة اإلكرتونية مكثفة مفتوحة حول العنف ضد مقديم الرعاية الصحية؛
• اإبقاء القضية عىل ر أأس جدول ا ألعامل العاملي.
اضطلع عدد من امجلعيات الوطنية يف أأفريقيا ،مثل مجعيات لك من كينيا ونيجرياي والس نغال والصومال وجنوب السودان والسودان بتنفيذ
برامج نرش وتشاور اإعالمية حول موضوع الرعاية الصحية يف خطر .وتقوم كينيا حاليا بصياغة خطة معل اإمنائية لتضطلع هبا احلكومة
و أأحصاب املصلحة الآخرين .ويف نيجرياي ،أأعادت مجعية الصليب ا ألمحر النيجريي طبع ملصقات اس تعارتا من الصليب ا ألمحر جلنوب
السودان لتوزيعها يف اكدوان من أأجل تدريب  37من منسقي التصال دلى الفروع .ويف الس نغال ،قامت ثالث جامعات ،ويه حتديدا
جامعات  UGBو Bambeyو ،Thiesبتوزيع نرشات حصفية وتنظمي معارض للصور الفوتوغرافية ،فضال عن عقد دورات توعية
حول موضوع الرعاية الصحية يف خطر .ويف الصومال ،عقدت جلسات تشاور ألمناء فروع مجعية الهالل ا ألمحر الصومايل ومسؤويل
الصحة والعاملني يف املستشفيات الرئيس ية املعنيني ابلإبالغ عن احلوادث .ويف الصليب ا ألمحر جلنوب السودان ،نظمت لقاءات مع
ا ألطراف املعنية حول موضوع الرعاية الصحية يف خطر ،بيامن عقد الصليب ا ألمحر السوداين جلسات حول موضوع الرعاية الصحية يف
خطر من أأجل أأفرقة التأأهب حلالت الطوارئ ومواهجهتا .وتضطلع مجعيتا الصليب ا ألمحر امللغيش والصليب ا ألمحر الكندي بربامج للتوعية
ابلقانون ادلويل الإنساين .ويف مدغشقر ،حظرت وزارة ادلفاع محل ا ألسلحة يف املراكز الصحية واس تخدام س يارات الإسعاف ألي
غرض أآخر خالف حالت الطوارئ الصحية ،وجتدر الإشارة اإىل أأن حامية اجلرىح واملرىض وخدمات الرعاية الصحية مدرجة يف املناجه
ادلراس ية العسكرية .وقد أأطلق الصليب ا ألمحر الكندي وحدة تدريبية بعنوان "كندا يف الزناعات" ،كجزء من مهنج "اس تكشاف القانون
ادلويل الإنساين" من أأجل املعلمني لتدريس القانون ادلويل الإنساين لطلبة املدارس الثانوية (ابللغتني الإجنلزيية والفرنس ية) ،متضمنا
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موضوع الرعاية الصحية يف خطر .ويف عام  ،2016عقد الصليب ا ألمحر الكندي مثانية مؤمترات ركزت بشلك مبارش أأو غري مبارش عىل
زايدة الوعي مبوضوع الرعاية الصحية يف خطر وابلقانون ادلويل الإنساين.

من قصص النجاح

** وقعت السلفادور عىل الربوتوكول املشرتك بني املؤسسات لتنس يق وحامية خدمات
الرعاية الصحية يف  30مايو  ،2016مما أأدى اإىل اخنفاض عدد الهجامت اليت يتعرض لها
موظفو الصليب ا ألمحر والعاملون الصحيون يف املنظامت ا ألخرى .ويعمل بروتوكول حامية
خدمات الرعاية الصحية عىل ثالثة مس توايت :اإعطاء مجعية الصليب ا ألمحر السلفادوري
ا ألدوات الالزمة لضامن تنفيذ مجيع خدمات الرعاية الصحية والعمل الإنساين بأأمان؛ ومتكني
الصليب ا ألمحر السلفادوري من مواصةل العمل مع الآخرين لرصد سالمة العاملني يف
جمال الصحة واملساعدة عىل حتسني سالمهتم؛ وحشد ادلمع إلعداد دليل جديد لسالمة
خدمات الرعاية الصحية ليك تس تخدمه بدلان املنطقة اليت تعاين من قالقل اجامتعية مماثةل.
وقد قام مقدمو الرعاية الصحية الوطنيون بتحسني السالمة من خالل العمل معا من أأجل
نرش التوعية وتطبيق بروتوكولت وإاجراءات السالمة .ودلى الصليب ا ألمحر السلفادوري
الآن دليل للسالمة من أأجل خدمات الرعاية الصحية جيري اس تخدامه عىل نطاق واسع.
** معل الصليب ا ألمحر ا ألسرتايل مع أأحصاب املصلحة املعنيني عىل تضمني معلومات عن
الرعاية الصحية يف خطر يف املناجه ادلراس ية خملتلف ادلورات الأاكدميية و أأعد دورة تدريبية
خمصصة يف جمال القانون ادلويل ا إلنساين من أأجل طلبة الطب ابلتعاون مع الرابطة
ا ألسرتالية لطلبة الطب يف تسامنيا ) .(IMPACTكام عزز املهنج الرمسي مجليع برامج
تدريب العاملني يف جمال الصحة اذلي تديره املدرسة العسكرية للعمليات اللوجستية يف
ابندايان ،وقدم دورة تدريبية بشأأن الرعاية الصحية يف خطر اإىل أأفراد قوات ادلفاع
ا ألسرتالية يف الإقلمي الشاميل ونيو ساوث ويلز وكويزنلند .وقد أأدى ذكل اإىل خلق دور
متخصص لتعزيز مشاركة الصليب ا ألمحر ا ألسرتايل يف قضااي القانون ادلويل ا إلنساين ،مبا
يف ذكل الرعاية الصحية يف خطر ،والقطاعات ا إلنسانية والطبية ،والعمل مع الرابطة
ا ألسرتالية لطلبة الطب لوضع س ياسة بشأأن الرعاية الصحية يف خطر .ويتعني عىل مندويب
الصليب ا ألمحر ا ألسرتايل اذلين جيري نرشمه عىل الصعيد ادلويل اجتياز برانمج التدريب
عىل احلشد ادلويل والتأأهب للعمل ) ،(IMPACTاذلي يتضمن رشط اجتياز ادلورة
التدريبية "توخوا السالمة" قبل السفر ،فضال عن دورات التعمل الإلكرتوين يف جمال
الرعاية الصحية يف خطر.
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وقد ركزت مكبوداي عىل برامج توعية
متعددة ا ألوجه فامي يتعلق ابلرعاية
الصحية يف خطر ،بيامن تعمل عىل ا ألطر
القانونية احمللية من أأجل اإجراء تغيريات
يف الس ياسة العامة .وقد حشدت مجعية
الصليب ا ألمحر الكولوميب مخسة
منتدايت إاقلميية متعددة ا ألطراف املعنية
من أأجل وضع أآليات للتصدي
للمخالفات والوقائع اليت ترتكب حبق
البعثات الطبية ،وذكل وفقا دلليل
املدربني عىل البعثات الطبية واملواد
الإعالمية ،اليت مشلت دورة لتدريب
املدربني من أأجل الفروع احمللية للصليب
ا ألمحر المكبودي .ويف أأفغانس تان اكن
تركزي اجلانب القانوين عىل اإعداد قانون
أأقرته احلكومة لتنظمي شؤون امجلعية
الوطنية واس تخدام الشارة .ووزعت
ملصقات ونرشات وكتيبات ومواد
تروجيية أأخرى كجزء من برامج التوعية
دلى الهالل ا ألمحر ا ألفغاين .وعقدت
جلسات مائدة مس تديرة مع الزعامء
والعلامء ادلينيني كجزء من برانمج
التشاور.
وقد انهتىى الصليب ا ألمحر ا ألسرتايل من
اس تعراض الترشيعات احمللية املتعلقة
حبامية العاملني يف جمال الرعاية الصحية
وانهتىى من اإعداد تقرير لتحليل الفجوات
املتعلقة بدمج التوصيات بشأأن موضوع
الرعاية الصحية يف خطر يف أأسرتاليا،
اليت س تطلع عليه احلكومة وتناقشه من
خالل اللجنة الوطنية املعنية ابلقانون
ادلويل الإنساين .وعالوة عىل ذكل ،فقد
دمعت احلكومة ا ألسرتالية هجود
الصليب ا ألمحر ا ألسرتايل يف جمال نرش
القانون ادلويل الإنساين.

وقد أأجرت مجعية الصليب ا ألمحر الياابين سلسةل من احملارضات حول موضوع الرعاية الصحية يف خطر يف مدارس المتريض التابعة
للصليب ا ألمحر ويف اجلامعات .ويف نيبال ،يضطلع الصليب ا ألمحر النيبايل بأأنشطة منارصة ومناشدة مع ا ألطراف املتنازعة لضامن نقل
أأكرث أأماان للمصابني واملرىض كام تقدم جلسات توجهيية ملوظفي احلكومة حول موضوع الرعاية الصحية يف خطر .ويقوم الصليب ا ألمحر
ا ألمرييك بتدريب ش باب موظفي التوعية واملتطوعني عىل الالزتامات القانونية بشأأن موضوع الرعاية الصحية يف خطر .وينظم الفريق املعين
ابلقانون ادلويل الإنساين مناقشات منتظمة حول القضااي املتعلقة مبوضوع الرعاية الصحية يف خطر مع وزارة ادلفاع ا ألمريكية.
ويف ابكس تان ،طو َرت أأدوات مجلع البياانت يف ادلراسات الاس تقصائية املعنية بتحديد خط ا ألساس اخلاص مبوضوع الرعاية الصحية يف
خطر ،مع الرتكزي عىل الفئات ا ألربع التالية :ا ألطباء واملمرضات وسائقي مركبات الإسعاف وحرس ا ألمن .ومت اإعداد دليل تدرييب للعاملني
يف جمال الرعاية الصحية ،اإىل جانب مواد الإعالم والتثقيف والتصال ذات الصةل ،فضال عن دليل تغيري املواقف.
ويف اإندونيس يا ،أأجرى املركز احمليل يف جاكرات التابع للصليب ا ألمحر الإندونييس (ابلنغ مرياه اإندونيس يا) ممارسات لس تخالص ادلروس
املتصةل بعملياته لتقدمي اخلدمات الصحية أأثناء التجمعات احلاشدة املرتبطة ابنتخاابت حكومة املقاطعة اليت اكن من املقرر اإجراؤها يف
شهر فرباير عام .2017
وهناك عدة مجعيات وطنية أأخرى ،مثل الصليب ا ألمحر السويرسي والصليب ا ألمحر السلوفيين والصليب ا ألمحر ا ألملاين والهالل ا ألمحر
الاكزاخس تاين والصليب ا ألمحر السويدي والصليب ا ألمحر البلجييك ،تعمل اإىل جانب حكوماتا للوفاء مبتطلبات هذا القرار.
ويعمل الصليب ا ألمحر البلجييك والربملانيون املهمتون معا من أأجل تنظمي ندوة يف الربملان البلجييك (جملس الش يوخ) حول موضوع الرعاية
الصحية يف خطر والإطار القانوين ادلويل محلاية البعثات الطبية يف حالت الزناعات املسلحة .ووفقا لتفاق ثنايئ بني وزارة ادلفاع
البلجيكية والصليب ا ألمحر البلجييك يف شهر يونيو عام  ،2016من املقرر أأن تتعاون امجلعية الوطنية وإادارة الشؤون الطبية دلى وزارة
ادلفاع من أأجل تنفيذ القرار  4الصادر عن املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني.
وقد مرر الربملان ا ألملاين مؤخرا قانوان لتعزيز التدابري الرامية اإىل حامية مسؤويل اإنفاذ القوانني وموظفي الرعاية الصحية وخدمات الإسعاف،
واكن ذكل بدمع من الصليب ا ألمحر ا ألملاين .وقد قامت السلطات العامة اخملتصة املسؤوةل جبمع وختزين البياانت املتعلقة بأأعامل العنف
ضد العاملني يف جمال الرعاية الصحية وختزيهنا.
ويف مرشوع الصحة اذلي ينفذه الصليب ا ألمحر السويرسي يف هندوراس ،مت حتليل مواقف وسلوك العاملني يف جمال الصحة ،و ُاختذت
تدابري لضامن تبين مواقف أأكرث تعاطفا من أأجل العاملني يف جمال الصحة .وتقوم سويرسا ابنتظام ابلرتوجي ملوضوع حامية البعثات الطبية
عىل املس توى املتعدد ا ألطراف (مثل امجلعية العامة وجملس ا ألمن واجمللس الاقتصادي والاجامتعي ل ألمم املتحدة) وكذكل يف اجامتعات
خمصصة (مثل الاجامتع العاملي للجان الوطنية للقانون ادلويل الإنساين اذلي عقد يف جنيف خالل شهري نومفرب  -ديسمرب .)2016
وجيري الهالل ا ألمحر الاكزاخس تاين سلسةل من ادلورات التدريبية و أأنتج فيلمني ابللغة الروس ية حول القرارات املتعلقة مبوضوع الرعاية
الصحية يف خطر ،وميكن الاطالع علهيام عرب املوقع الإلكرتوين .www.redcrescent.kz
وقد أأنشأأت وزارة الشؤون اخلارجية السويدية فريق معل معىن حبامية الرعاية الصحية يف الزناعات املسلحة .ويعمل الصليب ا ألمحر
السويدي بشلك وثيق مع مجموعة من الربملانيني عىل اإعداد قامئة حتقق مرجعية بشأأن حامية الرعاية الصحية من أأجل أأعضاء الربملان
السويدي .كام شارك مع منظمة أأطباء بال حدود واللجنة السويدية لشؤون أأفغانس تان يف تنظمي ندوة دراس ية يف الربملان السويدي بعنوان
"ما اذلي ميكن ألعضاء الربملان القيام به للمساعدة عىل حامية الرعاية الصحية؟" .وقد أأعد الصليب ا ألمحر السويدي محةل توعية خاصة
به ،تشمل القيام حبمةل توعية تطوف بأأرجاء السويد بس يارة اإسعاف حمطمة مصحوبة حبمةل اإعالمية موضوعها الرعاية الصحية يف خطر.
ومنذ املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني ،قام الصليب ا ألمحر الرنوجيي بدمع التنفيذ عىل الصعيد الوطين لتوصيات القرار املعين مبوضوع الرعاية
الصحية يف خطر يف لك من كولومبيا والسلفادور وهندوراس ولبنان وليبيا وجنوب السودان ،فقام بتشكيل وقيادة "جامعة معل" من
أأجل مقديم خدمات الإسعاف ومقديم خدمات الرعاية الطارئة قبل الوصول اإىل املستشفى يف حالت اخلطر ،واضطلع بأأنشطة منارصة
يف هذا الصدد عىل الصعيد الوطين ،مبا يف ذكل من خالل القنوات الثنائية وتنظمي ندوات دراس ية .وقد أأرشك الصليب ا ألمحر الرنوجيي
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قطاع الإسعاف الرنوجيي يف ندوة دراس ية ودعا العاملني يف القطاع اإىل "جامعة العمل" .ويف كولومبيا والسلفادور وهندوراس ،دمع
الصليب ا ألمحر الرنوجيي امجلعيات الوطنية يف مجع البياانت عن الهجامت ضد العاملني يف جمال الرعاية الصحية واملرافق التابعة لها واملرىض
ووسائل النقل الطيب ،كام قام بتسهيل تبادل أأفضل املامرسات من خالل ادلورات التدريبية الإلكرتونية عرب الإنرتنت اليت جسل فهيا ما
يقرب من  1.500مشارك يف عايم  2016و .2017ويف عام  ،2016اشرتك لك من الصليب ا ألمحر الرنوجيي والصليب ا ألمحر
السويدي يف اس تضافة ندوة دراس ية يف أأوسلو حيث عرض فهيا قطاع الإسعاف عرضا موجزا لنطاق املشلكة يف الرنوجي والسويد،
ودعيت السلطات املعنية ابلشؤون الصحية يف الك البدلين لالس تجابة للتوصيات .ويف السلفادور ،قامت امجلعية الوطنية بتحسني مظهر
املركبات والزي الرمسي ،ووضعت اإرشادات بشأأن ما يتعني القيام به يف احلالت شديدة اخلطورة ،وغريت لوحات ا ألرقام للحد من خماطر
الهجامت اليت تس هتدف املركبات.
واعمتد الصليب ا ألمحر ادلامنريك اسرتاتيجية اتصالت خافتة يف العيادات الصحية التابعة هل ،تس هتدف غري حاميل أأوراق الهوية ادلامنركية،
والغرض مهنا اإاتحة العمل دون اإاثرة جدل بيامن ينبغي املنارصة من أأجل أأن تكون الرعاية الصحية ملن ل حيملون أأوراق ثبوت للهوية خدمة
تقدهما ادلوةل ادلامنركية.
وقد نظمت مجعية الهالل ا ألمحر املرصي حمارضات وجلسات تبادل للمعلومات مع طلبة اجلامعات حول لك من موضوع الرعاية الصحية
يف خطر والقانون ادلويل الإنساين ،كام نظمت حمارضة س نوية من أأجل طلبة دورة دبلوم الطب يف حالت الزناع والكوارث دلى مجعية
" "Worshipful Company of Apothecariesعن القانون ادلويل الإنساين مع الإشارة اإىل منشورات ذات صةل مبوضوع
الرعاية الصحية يف خطر ،و أأجرت أأيضا جلسات توعية بشأأن موضوع الرعاية الصحية يف خطر وبشأأن القانون ادلويل الإنساين لطلبة
الطب يف جامعتني يف القاهرة .وعقدت حلقة معل تدريبية مدتا ثالثة أأايم حول موضوع الرعاية الصحية يف خطر والقانون ادلويل الإنساين
يف امجلعية الوطنية من أأجل طالب طب غري مرصيني من سورية والعراق والمين.
ونظمت مجعية ماجن دافيد أأدوم يف إارسائيل حلقة معل يف تل أأبيب لس تخالص ادلروس من حادث أأسفر عن اإصاابت جامعية،
وتضمنت احللقة جزءا خمصصا محلاية الرعاية الصحية .وحرض حلقة العمل اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر والاحتاد ادلويل والصليب ا ألمحر
الرنوجيي ،فضال عن  19مجعية وطنية ،وخدمة بدلية مدريد للمساعدة يف حالت الطوارئ والإنقاذ ) ،(SAMUR Madridووزارة
الصحة ا إلرسائيلية.
ويف فلسطني ،وضعت ونفذت بروتوكولت وإارشادات بشأأن الرعاية الصحية يف خطر للعمل عىل احلد من عدد الإصاابت .وقد طورت
مجعية الهالل ا ألمحر الفلسطيين مع وزارة الصحة أ آلية لتنظمي ا ألنشطة والقيام حبمالت للتوعية.
ويف الربتغال ،أأجرى املنرب الوطين للحد من أأخطار الكوارث تقيامي وطنيا لسالمة املنشأآت يف املستشفيات العامة يف عام  .2016واتفقت
احلكومة وامجلعية الوطنية عىل اإعداد خطة معل مشرتكة تشمل ا ألهجزة احلكومية املعنية (مثل وزارة الصحة ووزارة التعلمي ووزارة الإدارة
ادلاخلية) لتقيمي الترشيعات ذات الصةل ابس تخدام الشارات املمزية وإانشاء نظام رصد وطين ملنع اإساءة اس تعاملها.
وتواصل زارة الصحة يف امجلهورية التش يكية والصليب ا ألمحر التش ييك التعاون بشأأن ادلورات التدريبية ملديري ا ألزمات من خالل
"رابطة خدمات الإنقاذ الطبية".
كام نظمت مجعية الصليب ا ألمحر الإس باين دورة تدريبية حول مسأأةل الهجامت ضد العاملني يف جمال الرعاية الصحية ،وحرضها ممثلون
عن وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون ،ودائرة الصحة العسكرية ،والرابطة الطبية الإس بانية ،واللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر وامجلعية
الوطنية .ويعمل الصليب ا ألمحر الإس باين عىل اإدراج عدم حامية العاملني يف اجملال الطيب واملرافق الطبية يف حالت الزناع املسلح يف
القانون اجلنايئ العسكري كجرمية من جرامئ احلرب.
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التحدايت
•
•
•
•

حشد ادلول واجلهات الفاعةل اخلارجية ا ألخرى (غري اتبعة للحركة) عىل املس توى الوطين؛
تعقيد وحساس ية معلية مجع وحتليل البياانت النوعية والمكية املتعلقة ابلعنف ضد الرعاية الصحية؛
تتبع مجيع املبادرات ذات الصةل مبوضوع الرعاية الصحية يف خطر ،اليت تنفذها مجعيات وطنية ليست مضن الفريق املرجعي
التابع للحركة املعين ابلرعاية الصحية يف خطر (دراسة حتديدية شامةل)
تعزيز حامية الرعاية الصحية عىل الصعيد الوطين (مثل التحليل املشرتك للمشالك وخطة العمل املشرتكة) متثل هنجا غري
مأألوف للحركة ولكنه حصيح (اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر – امجلعية الوطنية  -الاحتاد ادلويل).

القرار  - 5سالمة متطوعي العمل الإنساين وأأمهنم )(32IC/15/R5

الإجنازات الرئيس ية
•
•
•
•

تدريب املوظفني واملتطوعني يف جمايل السالمة وا ألمن؛
الرغبة القوية يف مجع وإادارة معلومات املتطوعني ،مبا يف ذكل املعلومات ادلميوغرافية؛
وجود خمططات تأأمينية للمتطوعني يف مجيع أأحناء العامل أأو ميل قوي لوضع هذه اخملططات؛
صياغة س ياسات التطوع دلى العديد من امجلعيات الوطنية.

أأقر جملس اإدارة الاحتاد ادلويل يف شهر يونيو عام  2016اإطار معل من أأجل التطوع ،مدعوما بتحالف للجمعيات الوطنية يف مجيع
املناطق اخلس .وخلطة معهل هدفان :ا ألول هو حتديد ممارسات التطوع الناحجة وتشاطرها وتكييفها من أأجل نسخها أأو تطبيقها عىل نطاق
أأوسع؛ والثاين هو ضامن سالمة ورفاه املتطوعني ومواصةل تطوير نظم لضامن سالمهتم ورفاههم يف حالت اخلطر .حفامية سالمة ورفاه
املتطوعني دون املساس ابملهمة هو واجب أأخاليق لالحتاد ادلويل .وذلكل ،فاإن الاحتاد ادلويل يدمع امجلعيات الوطنية من أأجل توفري
القدر الاكيف من امحلاية والتدريب واملعدات والتغطية التأأمينية وادلمع النفيس الاجامتعي بشلك اعتيادي للمتطوعني فهيا .وقد وضع الاحتاد
ادلويل خمططا تأأمينيا عامليا للتأأمني عىل املتطوعني يس هتدف امجلعيات الوطنية اليت ليس دلهيا ابلفعل خمطط تأأميين ،وسوف يغطي هذا
اخملطط التأأميين املتطوعني اذلين يضطلعون بأأنشطة ابمس مجعيهتم الوطنية .وهناك اليوم  76مجعية وطنية تس تخدم هذا اخملطط التأأميين،
ويس تفيد العديد من املتطوعني من ش بكة ا ألمان هذه .اإذ أأهنا توفر شيئا من التغطية لتاكليف العالج الطيب يف حاةل وقوع حوادث،
ابلإضافة اإىل تغطية الوفاة والإعاقة .ويف شهر ديسمرب عام  ،2016دعيت امجلعيات الوطنية لالنضامم اإىل حتالف امجلعيات الوطنية للعمل
بشلك جامعي بشأأن مجيع القضااي املعنية بتمنية العمل التطوعي ،وذكل من أأجل مناقشة وتبادل أأفضل املامرسات وا ألدوات و أأنظمة
البياانت وا ألفاكر املفيدة ا ألخرى حول كيفية حتسني معلية اس تقطاب املتطوعني وتدريهبم وإارشاكهم ،واملساءةل أأمام املتطوعني عن سالمهتم
ورفاههم ،ووضع ميثاق التطوع لتعزيز العمل التطوعي وحتديد املامرسات التطوعية الواعدة اليت جيري نرشها ابلفعل أأو ذات الإماكانت
الاكفية اليت جتعلها جديرة بأأن جترهبا امجلعيات الوطنية .وتشمل املامرسات مواضيع حمددة مثل نظم بياانت املتطوعني وهنوج مبتكرة
لس تقطاب املتطوعني ،فضال عن تثقيف ا ألقران .وس يجري تقيمي بعض هذه املامرسات كدراسات حاةل لفهم وتبادل ا ألدةل بشأأن ما يصلح
للتطبيق ومعرفة الظروف والس ياقات املناس بة ذلكل .وس يجري عىل هذا ا ألساس حتديد مناذج املشاركة الناحجة للمتطوعني بغرض نسخها
وتطبيقها عىل نطاقات خمتلفة .وقد عرض املرشوع ا ألول مليثاق التطوع عىل  23متطوعا من مجعيات وطنية يف منطقة البحر املتوسط
خالل خممي للش باب عقد يف قربص يف  20يوليو عام  .2017كام عرض يف يوم  13يوليو يف الغابون عىل امجلعيات الوطنية لدلول
ا ألفريقية الناطقة ابللغات الفرنس ية والإس بانية والربتغالية.
ودلى اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر نظام تأأميين ،ويه توفر التدريب فضال عن توفري املعدات الواقية لضامن سالمة و أأمن املتطوعني يف
امجلعيات الوطنية اليت تتعاون مع اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر .وعالوة عىل ذكل ،فاإن اللجنة ادلولية جتري تقيامي للوصول الأكرث أأماان
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وتنظم حلقات معل للجمعيات الوطنية املنفذة وامجلعيات الوطنية الرشيكة ،وتشجع رشاكء احلركة وحتشدمه من أأجل دمع خطط معل
امجلعيات الوطنية الرامية اإىل حتقيق وصول أأكرث أأماان للعاملني يف اجملال الإنساين .وقد ُأصدرت تعلاميت ميدانية للوفود بشأأن الكيفية اليت
ميكن هبا للجنة ادلولية أأن تدمع امجلعيات الوطنية بشأأن التأأمني عىل املتطوعني فهيا إاما من خالل اخملطط التأأميين دلى الاحتاد ادلويل وإاما
من خالل رشاكت التأأمني احمللية.
وجتدر الإشارة اإىل أأن برامج التدريب من السامت املشرتكة اليت تتبعها عدة مجعيات وطنية يف الرتوجي لهذا القرار .وقد اضطلع الهالل
ا ألمحر الفلسطيين والصليب ا ألمحر ا ألملاين بتدريبات يف جمال سالمة املوظفني واملتطوعني و أأمهنم بشأأن املبادئ ا ألساس ية حلركة الصليب
ا ألمحر والهالل ا ألمحر ،ابس تخدام اإطار الوصول الأكرث أأماان ،ومبادرة ’توخوا السالمة‘ ،و’حافظ عىل حياتك‘ واملعدات الواقية كأدوات
لتوجيه معلية صنع القرار .وقد مشلت
من قصص النجاح
هذه التدريبات معلومات عن ادلمع
** يف مدغشقر ،اعتمد ترشيع وطين محلاية املتطوعني .اإذ تعمل احلكومة عىل وضع أأحاكم النفيس فضال عن التغطية التأأمينية.
تتعلق بسالمة املتطوعني و أأمهنم مضن القوانني الوطنية والس ياسات الوطنية ،واخلطط ويتوىل الهالل ا ألمحر الفلسطيين
الرصد بشلك وثيق للتأأمني
والربامج املتعلقة ابإدارة الكوارث.
الاعتيادي عىل املتطوعني .كام قدما
** ويف أأواخر عام  2017قررت اإدارة خدمات املتطوعني دلى الصليب ا ألمحر ا ألمرييك أأنه
أأنشطة منارصة وبرامج تدريب
من الرضوري اإعداد جلنة متعددة الوظائف لس تعراض السالمة .والهدف من ذكل هو
مجلعيات وطنية أأخرى ،ودعام صياغة
اس تعراض فتنقيح فتنفيذ خلطط سالمة تشمل السالمة يف ماكن العمل وبرامج التدريب
س ياسة التطوع ووضعا اإرشادات
والتوعية ،فضال عن حتديد اخملاطر احملمتةل عىل السالمة يف العمل ،والتلطيف من حدتا.
بشأأن هذا املوضوع .ويس تخدم
ودلى الصليب ا ألمحر ا ألمرييك قاعدة بياانت وطنية مجلع وإادارة املعلومات عن املتطوعني مبا
الصليب ا ألمحر ا ألملاين "الصندوق
يف ذكل املعلومات ادلميوغرافية .وهناك أأيضا نظم منفصةل (ولكهنا متاكمةل) مطبقة من أأجل
الاحتادي للت أأمني ضد احلوادث"
اإدارة همام املتطوعني واملعلومات اخلاصة ابخلدمات املقدمة .ويعمل الصليب ا ألمحر مع احلكومة
اململوك لدلوةل ،ويغطي مجيع
والرشاكء غري احلكوميني عىل تبادل املعلومات ذات الصةل بأأفضل املامرسات وادلروس
الإصاابت اليت تقع للمتطوعني أأثناء
أ أ
املس
اخل
تخلصة .كام يشرتط الصليب المحر المرييك التقيص عن لفية اجلنائية مجليع املتطوعني الاضطالع بواجهبم مكتطوعني أأو
اخل اجل
أ ع
فاإذا أو ندما تشري نتاجئ حفص اخللفية اجلنائية (يتوقف ذكل عىل نوع لفية نائية ،وإال أأثناء اذلهاب اإىل معلهم مكتطوعني أأو
فسوف يعترب ذكل متيزيا ،ل س امي يف س ياق اليوم؟ هل ينبغي استبعاد ذكل؟) اإىل تديد
العودة منه .وعادة ل يوفد الصليب
قانوين أأو أأمين للمنظمة ،مبا يف ذكل املوظفني واملتطوعني ،جيري استبعاد مقدم طلب التطوع
ا ألمحر ا ألملاين متطوعني يف العمليات
من املنظمة.
ادلولية ،وابلتايل فاإهنم يكونون
مشمولون ابلتغطية التأأمينية يف حاةل الوفاة أأو الإصابة أأو املرض أأثناء تنفيذ واجباتم .وابلإضافة اإىل ذكل ،فقد يلزم توفري ادلمع النفيس
ملعاجلة الصدمات اليت قد يعانون مهنا أأثناء قياهمم مبهاهمم.
وقد قام الصليب ا ألمحر السلوفيين ابإعداد وتنفيذ برانمج تدرييب خاص ،يشمل سالمة و أأمن املتطوعني املشاركني يف معليات الاس تجابة
ألزمة الهجرة يف سلوفينيا ،اذلين طبقت علهيم قواعد سالمة خاصة .كام قدم الصليب ا ألمحر السلوفيين مجيع املعدات الواقية الالزمة ودعا
املتطوعني إاىل أأخذ التحصينات املوىص هبا اليت تقدهما سلطات ادلوةل ابجملان .وجتدر الإشارة اإىل أأن املبادئ ا ألساس ية للعمل التطوعي
والرشوط احملددة لعمل املتطوعني منصوص علهيا يف "قانون التطوع" ،ومن مث ،فقد اعتمدت ترشيعات وطنية تتعلق حبامية املتطوعني،
والتدريبات والتدابري الرامية اإىل تشجيع امجلهور عىل فهم وقبول دور املتطوعني الإنسانيني ،ودمج تدابري حامية أأمن وسالمة املتطوعني يف
القوانني الوطنية.
ويتعاون الصليب ا ألمحر البلجييك مع السلطات بشلك عارض ،من أأجل تعزيز وتنفيذ القانون البلجييك الصادر يف  3يوليو  2005بشأأن
حقوق املتطوعني .فعىل املس توى الترشيعي ،حيمك القانون البلجييك املتعلق حبقوق املتطوعني اخلدمة الطوعية يف ا ألرايض البلجيكية،
وكذكل اخلدمة الطوعية خارج بلجياك عىل أأن يكون تنظميها من داخل بلجياك و أأن تكون بلجياك يه مقر الإقامة الرئييس للمتطوع .وهو
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ينشئ الزتاما بتوفري املعلومات للمنظمة اليت تدعو املتطوعني ،واملسؤولية التنظميية عن التأأمني عىل املتطوعني .وقد اس تقرت العالقات
مع السلطات ،ل س امي وزارة الصحة العامة ،نظرا ألهنا أالكرث ارتباطا بقضية ا ألمن.
ونفذت مجعيات الصليب ا ألمحر ا ألمرييك وا ألسرتايل والكندي والفرنيس والسلفادوري والرنوجيي ومجعية الهالل ا ألمحر ا ألفغاين برامج
تدريبية بشأأن املبادئ ا ألساس ية حلركة الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر ،وبشأأن أأطر السالمة وامحلاية .كام يعمل الصليب ا ألمحر ا ألمرييك،
عالوة عىل ذكل ،عىل تطوير أأدوات أأمنية اإلكرتونية تس تخدم عرب الإنرتنت أأو دون التصال ابلإنرتنت ،وتنفيذها كجزء من اجامتع منسقي
ا ألمن يف جنيف اذلي اس تضافه الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر .وجتدر الإشارة اإىل أأن متطوعي الصليب ا ألمحر ا ألمرييك
املوفدين يف بعثات دولية يكونون مشمولني بتغطية تأأمينية مساوية لتكل اليت ملوظفي الطوارئ الطبية العاملية والإجالء ا ألمين ،وذكل من
خالل خدمات  .ISOSويقوم الصليب ا ألمحر المنساوي بتدريب املتطوعني دوراي ابلتعاون مع الرشطة المنساوية (التدريب عىل التدخل
بدنيا لكف أأذى خشص ما) .ومبقتىض القانون المنساوي ،جيب أأن يكون لك متطوع مشمول بتغطية تأأمينية اكفية توفرها هل امجلعية الوطنية.
ومن التدابري ا ألمنية املتبعة من أأجل املتطوعني املوفدين يف بعثات دولية :تأأمني السفر ،وإاماكن الوصول اإىل خدمات  ISOSومعل
التأأمني الطيب الاكمل قبل املغادرة ،والتدريب عىل السالمة وا ألمن قبل السفر ،والإحاطات قبل السفر وبعد النرش بشأأن الصحة
والسالمة وا ألمن واخلطط ا ألمنية مبا يف ذكل املنسق ا ألمين اخملصص ،ومعلومات تعقب مسار السفر اليت توفر أأحدث املعلومات عن
أأماكن وجود املتطوعني و أأي خماطر بشأأن السالمة وا ألمن يف هذه املناطق .ويطبق الصليب ا ألمحر ا ألسرتايل من أأجل املتطوعني احملليني
هنج و أأدوات تقيمي خماطر العمل والصحة والسالمة واخملاطر التنظميية .كام أأنه يشجع احلكومة والطراف املعنية ا ألخرى عىل تطوير أأو
حتديث نظم وطنية مجلع ونرش بياانت شامةل ،تتضمن بياانت مصنفة حسب نوع اجلنس والعمر ،ذات صةل بسالمة و أأمن املتطوعني
الإنسانيني ،وذكل متش يا مع القوانني الوطنية.
وقد وضعت امجلعيات الوطنية ا ألسرتالية والربتغالية والربيطانية والإس بانية الترشيعات و أأطر الس ياسة احمللية اخلاصة هبا من أأجل حامية
املتطوعني .فدلى الصليب ا ألمحر ا ألسرتايل س ياسة احلوادث الشخصية للعاملني الطوعيني من أأجل مجيع املتطوعني احملليني ،اليت تشمل
بتغطيهتا مجيع ا ألعضاء واملتطوعني يف حاةل ا إلصاابت أأثناء القيام بواجباتم ابمس الصليب ا ألمحر ،مبا يف ذكل العالج الطبيعي وإاعادة
التأأهيل وحامية ادلخل وإاصالح النظارات الطبية التالفة .ويتعني اس تعراض هذه الس ياسة س نواي للحفاظ عىل فعاليهتا وحتديد ما اإذا اكن
جيب حتسني التغطية .ويف الربتغال ،يعرتف لك من القانون اذلي حيدد ا ألساس القانوين للعمل التطوعي (القانون  71/98الصادر يف 3
نومفرب عام  )1998والقانون اذلي ينظم رشوط العمل التطوعي (مرسوم-القانون  389/99الصادر يف  30سبمترب  )1999حبقوق
املتطوعني يف بيئة أآمنة حصية ،ويف تغطية تأأمينية واحلصول عىل تعويض مناسب عن أأي حادث أأو مرض يصيبه أأثناء اضطالعه بأأنشطة
التطوع ،أأو بسبهبا .وعىل الرمغ من أأن الصليب ا ألمحر الربيطاين ل مييل اإىل اإرسال متطوعني مكندوبني اإىل اخلارج ،اإل أأن دليه ’دورة
تدريبية عىل ا ألمن الشخيص‘ متاحة مجليع املوظفني واملتطوعني اذلين تقتيض أأدوارمه السفر اإىل وهجات عالية أأو ابلغة اخملاطر .وقد طور
الصليب ا ألمحر الربيطاين اإطار  ،CALMERوهو ميثل الهنج اذلي يتبعه لتقدمي ادلمع النفيس الاجامتعي للناس يف ا ألزمات وكذكل
من أأجل موظفيه واملتطوعني فيه .وكجزء من س ياس ته املعنية ابلتطوع ،يقدم الصليب ا ألمحر الربيطاين ادلمع عرب خط الهاتف ،ويه
خدمة متاحة مجليع املتطوعني يف اململكة املتحدة .وكجزء أأيضا من س ياس ته املعنية ابلتطوع ،فاإن الصليب ا ألمحر الربيطاين مشمول بغطاء
تأأميين ،حبيث اإنه يف حاةل حدوث أأي تقاعس أأو تقصري من جانب املنظمة ،حيق للمتطوعني واملوظفني وا ألعضاء من امجلهور التقدم
مبطالبات ضدها .وجتدر الإشارة اإىل أأن قسم التطوع دلى الصليب ا ألمحر الربيطاين عضو يف الفريق الاستشاري للعمل التطوعي دلى
خدمات الصحة الوطنية ) ،(NHSحيث يسدي املشورة بشأأن كيفية حتسني الاس تفادة من املتطوعني يف خدمات الصحة الوطنية.
ووفقا للترشيعات اليت حتمك التطوع يف اإس بانيا ،فدلى دوةل اإس بانيا هجاز لرصد العمل التطوعي ،يديره حاليا منرب املتطوعني يف اإس بانيا.
وقد ابرش الصليب ا ألمحر ادلامنريك اإجراء دراسة بشأأن سالمة و أأمن املتطوعني مع الرتكزي بوجه خاص عىل املتطوعني يف املناطق احلرضية
يف أأفريقيا .وذكل كجزء من حتالف املتطوعني واملسامهة يف خطة معل الاحتاد ادلويل املعنية ابلتطوع ،وذكل نظرا ألن غالبية املشاريع
ادلولية دلى الصليب ا ألمحر ادلامنريك تتضمن عنرص التمنية التنظميية اذلي هيدف اإىل دمع اإدارة املتطوعني .وجيري تنفيذ ذكل اإىل جانب
املركز املرجعي لدلمع النفيس الاجامتعي.
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التحدايت
•
•
•
•
•
•

فقدان املتطوعني بسبب الافتقار ملامرسات التطوع املناس بة؛
يفقد الكثري جدا من املتطوعني حياتم بسبب الافتقار اإىل امحلاية وادلمع؛
الافتقار اإىل همارات ومرافق اإدارة البياانت بشأأن املتطوعني؛
العوائق اللغوية؛
حمدودية اإاتحة املوارد؛
الثغرات ادلاخلية ،ل س امي بني القيادة وا ألشخاص الفنيني املسؤولني عن املتطوعني.

القرار  - 6تعزيز ا ألطر القانونية ملواهجة الكوارث واحلد من اخملاطر وتقدمي الإسعافات ا ألولية )(32IC/15/R6

تشلك ا ألطر القانونية واملعيارية القوية ملواهجة الكوارث واحلد من اخملاطر والإسعافات ا ألولية أأدوات ل غىن عهنا جلعل اجملمتعات احمللية
أأكرث أأماان عرب تنفيذ الإغاثة الرسيعة وضامن الانتعاش من الكوارث بشلك اكمل ومنصف.
الإجنازات الرئيس ية
•

الانهتاء من  17من القوانني الوطنية وادلولية وواثئق الس ياسة ذات الصةل ،اليت تشمل أأحاكما أأثرت فهيا مجعيات وطنية
بدمع من الاحتاد ادلويل ،ويشمل ذكل منغوليا ،اتيلند ،انورو ،اإكوادور ،كوس تارياك ،مجموعة دول ا ألنديز ،ا ألرجنتني؛

•

 26من مرشوعات القوانني الوطنية وواثئق الس ياسة اليت تشمل أأحاكما أأثرت فهيا مجعيات وطنية بدمع من الاحتاد
ادلويل ،ويشمل ذكل غواتاميل ،مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ،لبنان ،مدغشقر ،منغوليا ،نيبال ،فلسطني ،بامن،
ابراغواي ،الفلبني ،جنوب السودان ،فانواتو ،تونغا ،ساموا ،قريغزيس تان ،فنلندا؛

•

تدريب  1.545خشصا بواسطة الاحتاد ادلويل بشأأن ادلور املعاون وقانون الكوارث واملنارصة الترشيعية؛

•

تقدمي ادلمع للمشاريع اجلارية يف جمال املساعدة الفنية للجمعيات الوطنية بشأأن قانون الكوارث يف  41بدلا ،مبا يف ذكل
القانون ادلويل ملواهجة الكوارث ومشاريع جتريبية تتعلق بقامئة التحقق املرجعية بشأأن القانون واحلد من خماطر الكوارث
بواسطة الاحتاد ادلويل؛

•

اس تكامل ونرش  14حبثا بشأأن قانون الكوارث يف مجموعة من ادلول تشمل اإكوادور ،هندوراس ،سانت فنسنت وجزر
غرينادين ،غرينادا ،مكبوداي ،اإندونيس يا ،نيبال ،فضال عن وضع خرائط خملططات ا ألرايض السكنية وقضااي امللكية يف 14
بدلا يف أآس يا واحمليط الهادئ؛
ادلمع املس متر من الاحتاد ادلويل لعمليات قانون الكوارث مع  5منظامت إاقلميية تشمل مركز تنس يق الوقاية من الكوارث
الطبيعية يف أأمرياك الوسطى ) ،(CEPREDENACواحتاد دول أأمرياك اجلنوبية ) ،(UNASURوالواكةل الاكريبية
لإدارة الطوارئ يف حالت الكوارث ) ،(CDEMAومنتدى جزر احمليط الهادئ ) ،(PIFورابطة الآس يان
).(ASEAN

•
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من قصص النجاح
نفذت إاكوادور التوصيات الواردة يف ادلراسة بشأأن "التأأهب القانوين التأأهب للمساعدة ادلولية يف حالت الكوارث يف اإكوادور" أأثناء
مواهجة أآاثر الزلزال اذلي رضب البالد يف شهر أأبريل عام  .2016ومشل ذكل اعامتد قرار الطوارئ ( 17أأبريل  )2016لتفعيل
بروتوكولت التعاون ادلويل وطلب ادلمع ادلويل .كام اعمتدت السلطات قرارا لتنظمي أأوضاع املنظامت غري احلكومية عىل الرمغ من
وجود وضع قانوين يف البالد ( ،SETECI ،R031أأمانة التعاون الفين) ،وقرار منح ماكفأأة خلدمات التصالت السلكية والالسلكية
يف املنطقة املترضرة من الزلزال من أأجل أأفرقة الطوارئ الوطنية وادلولية ( ،ARCOTEL ،R0437مايو  .)2016وابلإضافة
اإىل ذكل ،فقد اعتمدت أأيضا لحئة جتعل املس تأأجرين غري الرمسيني مؤهلني لتلقي مساعدة دولية (اتفاق  16-022 MIDUVIيف
 16أأبريل .)2016

مجعية الصليب ا ألمحر الغاميب مدعومة مبشاورات مع أأطراف معنية متعددة بشأأن القانون ادلويل
ملواهجة الكوارث ،و إاطالق تقرير جديد يف شهر فرباير  2016بش أأن القانون ادلويل ملواهجة الكوارث

وقد اعمتدت كولومبيا أأسلواب يستند اإىل التوصيات املقدمة من برانمج الاحتاد ادلويل املعين بقانون الكوارث يف مرسوهما اخملصص اجلديد
) ،(1390/2016ومرسوم اعامتد اخلطة الوطنية لإدارة خماطر الكوارث ) .(308/2016كام أأدرجت توصيات من الإرشادات اخلاصة
ابلقانون ادلويل ملواهجة الكوارث يف الإجراءات اجلديدة املعنية ابلهجرة (يناير .)2016
ومثة هجود ملحوظة يف الفلبني بشأأن تنقيح قانون اإدارة خماطر الكوارث وتنفيذ اللواحئ (’اس تعراض الغروب‘ للقانون امجلهوري )10121
وتطوير الإرشادات الفلبينية املعنية ابملساعدة الإنسانية ادلولية .وهناك رشاكة بني الصليب ا ألمحر الفلبيين والاحتاد ادلويل مع مكتب
ادلفاع املدين لتوفري ادلمع الفين لتنقيح وصياغة القانون واللواحئ .كام يعمل الصليب ا ألمحر الفلبيين بشلك وثيق مع مكتب ا ألمم املتحدة
لنس يق الشؤون الإنسانية والفريق الإنساين القطري من أأجل توفري مدخالت اإىل اإدارة الشؤون اخلارجية يف صياغة الإرشادات الفلبينية
اجلديدة املعنية ابملساعدة الإنسانية ادلولية.
وتشارك العديد من امجلعيات الوطنية ،بدمع من الاحتاد ادلويل ،مع حكوماتا يف تطوير س ياسات وطنية إلدارة خماطر الكوارث مع
الالزتام ابملعايري ادلولية .ففي كينيا ،تعكف السلطات الوطنية عىل اس تعراض مرشوع القانون الوطين إلدارة خماطر الكوارث وإاعداد
س ياسة وطنية لإدارة خماطر الكوارث خالل عام  .2016واكن الصليب ا ألمحر الكيين ،بعد أأن قدم اإىل احلكومة تقريرا وتوصيات بشأأن
القانون ادلويل ملواهجة الكوارث ،قد دعي اإىل الربملان لالجامتع بأأحصاب املصلحة حيث طرح مرشوع قانون اإدارة خماطر الكوارث
للمناقشة .وقد اخنرط الصليب ا ألمحر امللغيش مع سلطاته بشأأن التأأهب القانوين للكوارث منذ عام  ،2014وذكل من خالل مرشوع
هيدف اإىل تعزيز دور ادلور امجلعية الوطنية ابعتبارها املس تجيب ا ألول .ويف عام  ،2016تلقى الصليب ا ألمحر املالوي والاحتاد ادلويل
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طلبا من قسم اإدارة شؤون الكوارث دلى مالوي من أأجل املساعدة عىل صياغة مرشوع قانون مالوي لإدارة خماطر الكوارث والإرشادات
التشغيلية املعنية ابإدارة خماطر الكوارث ،وإاعداد اإجراءات تشغيل موحدة من أأجل معليات الاس تجابة .ويف كوس تارياك ،اخنرطت امجلعية
الوطنية بفعالية مع سلطاتا الوطنية لوضع اتفاق ثنايئ حكويم من شأأنه تسهيل دمع الصليب ا ألمحر يف توفري خدمات الرعاية قبل دخول
املستشفى عىل احلدود مع بامن .كام تلقت امجلعية الوطنية يف غواتاميل طلبا من الواكةل الوطنية إلدارة الكوارث الوطنية من أأجل دمع تنقيح
قانون شامل لإدارة اخملاطر يف البالد .وقد بد أأ العمل خالل عام  2016بعد قبول الطلب .ويف بامن ،شلكت احلكومة فرقة معل معنية
ابإعداد قانون دويل ملاكحفة الكوارث بدمع فين من الاحتاد ادلويل .ويف غرينادا ،وسانت فنسنت وجزر غرينادين ُأجريت اس تعراضات
ترشيعية بشأأن القانون ادلويل ملواهجة الكوارث بدمع من امجلعيات الوطنية املعنية وحتديد الثغرات الرئيس ية وإاصدار توصيات لتحسني
ترشيعاتا لتسهيل املساعدة الإنسانية ادلولية يف حالت الكوارث عىل حنو أأفضل .ويف ابراغواي ،جرى اس تعراض ملرشوع قانون دويل
ملواهجة الكوارث ومت اإعداد صيغته الهنائية متهيدا لعرضه عىل ا ألمانة الوطنية للطوارئ يف فرباير عام .2016
وعند قيام امجلعيات الوطنية املشار اإلهيا أأعاله بصياغة أأطر ترشيعية واس تعراض القوانني الوطنية ،وإاعداد توصيات لإدراج اإدارة خماطر
الكوارث مضن الس ياسة الوطنية ،تعاونت امجلعية الوطنية الكولومبية مع السلطة الوطنية املسؤوةل عن اإدارة خماطر الكوارث عىل مواصةل
تقيمي القوانني الوطنية املتعلقة ابحلد من خماطر الكوارث وتنفيذها ،واس تخدام قامئة التحقق املرجعية من أأجل قانون احلد من خماطر
الكوارث مكرجع .ويف هندوراس ،مت تشكيل الفريق الاستشاري اذلي أأجرى اس تعراضا ل إالطار القانوين دلخول املساعدة ادلولية‘ وعقدت
ثالث حلقات معل تشاورية وطنية عىل مدى عام  2016توصلت يف هناية املطاف اإىل اإصدار تقرير مشفوع بتوصيات .وجيري يف
الوقت الراهن اإعداد مرشوعات قوانني وواثئق س ياسات بتأأثري من امجلعيات الوطنية املدعومة من الاحتاد ادلويل يف لك من غواتاميل،
مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ،لبنان ،مدغشقر ،نيبال ،فلسطني ،بامن ،ابراغواي ،الفلبني ،جنوب السودان ،فانواتو ،تونغا ،ساموا،
قريغزيس تان ،فنلندا .وجتدر الإشارة اإىل ادلمع املكثف املقدم يف عام  2016اإىل ثالثة بدلان من أأجل صياغة أأطر وطنية لإدارة خماطر
الكوارث ،ويه فانواتو والفلبني ونيبال .ومن انحية أأخرى ،فقد مت التوصل اإىل اتفاقات بني السلطات احلكومية وامجلعيات الوطنية
والاحتاد ادلويل من أأجل إاجراء حبوث بشأأن مواضيع متعلقة بقانون الكوارث يف بنغالديش ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية والصني.
ويف أأرمينيا ،نرش الصليب ا ألمحر اﻷرميين "قانون ولحئة للحد من خماطر الكوارث يف املناطق احلرضية يف يريفان" ،وواصلت قريغزيس تان
العمل عىل وضع قانون جديد لتسهيل وتنظمي املساعدات ادلولية يف حالت الكوارث استنادا اإىل القانون المنوذيج لكومنولث ادلول
املس تقةل بشأأن املساعدة ادلولية يف حالت الكوارث.
كام يواصل الصليب ا ألمحر الربيطاين تعزيز الإرشادات املعنية ابلقانون ادلويل ملواهجة الكوارث ،حسب الاقتضاء ،مع املسؤولني احلكوميني
و أأحصاب املصلحة الآخرين عىل حد السواء .كام يشارك الصليب ا ألمحر الربيطاين يف معليات تبادل ا ألقران بشأأن القانون ادلويل ملواهجة
الكوارث وغري ذكل من القضااي ذات الصةل بقوانني الكوارث ،وذكل رهنا ابلقدرة ،داخل البدل ،فضال عن البدلان ا ألخرى .وعىل الصعيد
احمليل ،يشلك الصليب ا ألمحر الربيطاين جزءا من اإطار الطوارئ املدنية يف اململكة املتحدة ،ويؤدي وظائف معينة يف جمال التأأهب
حلالت الطوارئ واملواهجة اليت تشمل؛ التوعية العامة والتثقيف العام ،وتقيمي اخملاطر ومواطن الضعف ،وتقيمي مواطن الضعف والقدرات
عىل املس توى اجملمتعي ،وعدة مقاييس أأخرى.
وينخرط الصليب ا ألمحر ادلامنريك مساهام يف منصات وطنية للحد من خماطر الكوارث مقدما ادلمع من أأجل اإعداد وتنفيذ خطة التكيف
الوطنية واملنارصة وادلمع النفيس الاجامتعي وخدمات الصحة العقلية .ومن خالل معلية مشرتكة بني واكلت متعددة برئاسة الواكةل ادلامنركية
إلدارة الطوارئ ،مت وضع اسرتاتيجية جديدة للتأأهب واحلد من اخملاطر عىل الصعيد الوطين و ُأقرت س ياس يا .ومن خالل المتثيل يف اجمللس
ادلامنريك للمصاحلة واجمللس ادلامنريك ل إالسعافات ا ألولية ،يشارك الصليب ا ألمحر ادلامنريك يف الوقت الراهن يف تقيمي ا ألطر القانونية القامئة
بشأأن الإسعافات ا ألولية يف الس ياق الوطين ادلامنريك ،ودمع السلطات من أأجل تعزيز ا ألطر املتعلقة ابلإسعافات ا ألولية ابلتعاون الوثيق
مع اجلهات الفاعةل ذات الصةل .ويقوم الصليب ا ألمحر ادلامنريك بدمع وتعديل ا ألطر القانونية القامئة لضامن اإدراج  8ساعات من التدريب
الإلزايم عىل الإسعافات ا ألولية رشطا للحصول عىل رخصة قيادة املركبات يف ادلامنرك ،وإادراج  12ساعة من التدريب الإلزايم مضن مجيع
ا ألطر العامة للتدريب املهين.
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وتعمل امجلعيات الوطنية يف لك من مرص ولبنان وفلسطني مع أأحصاب املصلحة الآخرين عىل وضع ترشيعات تتعلق ابإدارة خماطر الكوارث.
ويتعاون الهالل ا ألمحر املرصي مع الاحتاد ادلويل بشأأن مرشوع هيدف اإىل تنفيذ الاسرتاتيجية العربية للحد من خماطر الكوارث ،وإادراج
توصيات اإطار سينداي للحد من خماطر الكوارث يف الترشيعات واملؤسسات املرصية املتعلقة ابإدارة خماطر الكوارث .ويواصل الربملان
اللبناين العمل عىل اإعداد مرشوع قانون جديد إلدارة الكوارث حبيث يمكل أ آلية امحلاية املدنية املوجودة حاليا .ويف فلسطني ،جتري
السلطات الوطنية ابلشرتاك مع برانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ معلية اس تعراض للنظام الوطين لإدارة خماطر الكوارث ،والنظر يف حتويهل
من هجاز تقليدي حتت قيادة ادلفاع املدين اإىل كيان مؤسيس مكمتل ملعاجلة مجيع دورات اإدارة خماطر الكوارث.
ويضطلع الصليب ا ألمحر الإيطايل بأأنشطة لزايدة النرش والإملام ابلإرشادات اخلاصة ابلقانون ادلويل ملواهجة الكوارث بني الساكن ،وذكل
عن طريق قنوات الإعالم والتصال القامئة .وإاىل جانب ذكل ،فقد نظمت عدة حلقات معل من أأجل اإعداد املواطنني ليكونوا أأول
املس تجيبني عند وقوع نكبات طبيعية اكلزلزل أأو احلرائق .وبسبب معلية اإعادة تنظمي مجعية الصليب ا ألمحر الإيطايل يف عام 2016
(الانتقال من القطاع العام اإىل اخلاص) ،مل تكن هناك مناس بة لس تعراض الإطار القانوين مع السلطات العامة.
ويقدم الهالل ا ألمحر املالزيي ادلمع للحكومة من أأجل صياغة قانون الكوارث ،وقد نظمت احلكومة يف عام  2017فعالية "شهر التأأهب
للكوارث" بيامن نظمت امجلعية الوطنية حلقة معل لتبادل املعارف بشأأن قانون الكوارث.
أأما الصليب ا ألمحر الكندي ،فقد انهتىى ،بدمع حكويم ،من اإعداد مرشوع حبيث بشأأن العقبات القانونية أأمام التدخل الإنساين يف حالت
الكوارث الوطنية ،وذكل هبدف اإعداد املنظامت الإنسانية قبل التدخل الإنساين يف أأي اكرثة طبيعية ،فضال عن العمل مكوجه للحكومات
واجلهات القضائية بشأأن اخلطوات اليت ميكن اختاذها لتحسني التدخالت يف جمال الصحة .ويف شهر مايو عام  ،2016وقع الوزير الكندي
للسالمة العامة والتأأهب حلالت الطوارئ ،والصليب ا ألمحر الكندي ،مذكرة تفامه توحض بشلك مفصل الكيفية اليت س تواصل هبا املنظامت
العمل معا بشأأن املسائل املتعلقة ابإدارة حالت الطوارئ واحلد من خماطر الكوارث.
واستنادا اإىل الاجامتع الثنايئ لالحتاد ادلويل مع ممثيل املكتب الاحتادي للحامية املدنية يف شهر مايو عام  ،2017قدم الصليب ا ألمحر
السويرسي الإرشادات املعنية ابلقانون ادلويل ملواهجة الكوارث نظرا ألن املكتب بصدد الرشوع يف معلية تنقيح للقانون الوطين للحامية
املدنية.
وتدمج حكومتا لك من المنسا والربتغال احلد من خماطر الكوارث عرب س ياقات وقطاعات ،مع الاخنراط واملسامهة يف منابر وطنية/حملية
للحد من خماطر الكوارث ،ودمع اإعداد و /أأو تنفيذ خطة/اسرتاتيجية وطنية للحد من خماطر الكوارث ،والتوعية العامة والتثقيف امجلاهريي.
ومن ا ألمثةل عىل ا ألنشطة الرئيس ية تنفيذ توجيه الاحتاد ا ألورويب املعين ابلفيضاانت .كام تدير المنسا ش بكة وطنية ملراكز معلومات
السالمة عىل مس توى البدلايت ،حيث تقدم دورات تدريبية عن امحلاية اذلاتية ملن يرغب من عامة امجلهور .ولهذه ا ألنشطة اإطار قانوين
يوفره قانون وطين اثنوي (قوانني خدمات الإنقاذ ،وقوانني اإدارة الكوارث) كترشيع يتباين من مقاطعة ألخرى.
وجتدر الإشارة اإىل أأن الصليب ا ألمحر البلجييك-الفالندرز يشارك بفعالية يف فرقة العمل املعنية ابلإسعافات ا ألولية لزتويد أأطفال املدارس
ابحلد ا ألدىن من املعارف املتعلقة ابلإجراءات املنقذة للحياة .وقد مت اإنشاء موقع اإلكرتوين جديد لإعالم معلمي املدارس بشأأن املشاريع
القامئة يف جمال الإسعافات ا ألولية.https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ehbo-op-school :
وقد وقع الهالل ا ألمحر ا ألفغاين ،كرشيك ،مذكرة تفامه مع وزارة الصحة للعمل معا عىل مساعدة العاملني يف جمال الصحة اجملمتعية دلى
وزارة الصحة العامة عىل التدريب عىل الإسعافات ا ألولية.
وتواصل القضااي املتعلقة بقانون الكوارث  -ومسامهة الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر ورشاكئه – كسب اهامتم املنظامت احلكومية ادلولية
واملنظامت الإنسانية واحملافل الأاكدميية .وقد ظهر القانون ادلويل ملواهجة الكوارث كرساةل منارصة رئيس ية والزتام أأسايس من جانب احلركة
ادلولية الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر مكوقف إازاء القمة العاملية للعمل الإنساين ،عىل النحو املنصوص عليه يف املنشور ’اإسطنبول وما
بعدها‘ .وفامي يتعلق جبامعة رشق أأفريقيا ،قدم برانمج الاحتاد ادلويل املعين بقانون الكوارث ادلمع الفين من أأجل صياغة القانون ا إلقلميي
للحد من خماطر الكوارث وإادارة الكوارث من أأجل جامعة رشق أأفريقيا ،واعمتدته امجلعية الترشيعية لرشق أأفريقيا يف مارس عام .2016
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وقد عقدت امجلعيات الوطنية من منطقة البحر الاكرييب اجامتعا تشاوراي بشأأن خيارات التعجيل ابإحراز تقدم يف حل املشالك التنظميية
يف العمليات ادلولية ملواهجة الكوارث ،واكن ذكل أأثناء اجامتع اللجنة الاستشارية الفنية التابعة للواكةل الاكريبية لإدارة الطوارئ يف حالت
الكوارث ) (CDEMAيف أأبريل عام  .2016وشاركت ست مجعيات وطنية من أأمرياك الوسطى يف حلقيت معل للتشاور وساعدت
مركز تنس يق الوقاية من الكوارث الطبيعية يف أأمرياك الوسطى ) (CEPREDENACعىل تنقيح الآلية ا إلقلميية للمساعدة الثنائية
املتبادةل يف حالت الكوارث والإجراءات امجلركية اخلاصة ابلسلع الإغاثية .وسيشمل هذان املوثقان ا إلقلمييان التوصيات الواردة يف
الإرشادات اخلاصة ابلقانون ادلويل ملواهجة الكوارث وقامئة التحقق املرجعية بشأأن القانون واحلد من خماطر الكوارث عىل التوايل .ويف
أآس يا واحمليط الهادئ ،روج برانمج الاحتاد ادلويل املعين بقانون الكوارث لرسائل يف عدة حمافل إاقلميية وحكومية دولية .وقد مشل ذكل
املؤمتر ا إلقلميي ل آس يا واحمليط الهادئ املعين ابلنوع الاجامتعي واحلد من خماطر الكوارث ،اذلي عقد يف هانوي بفيتنام ،واملؤمتر الوزاري
الآس يوي للحد من خماطر الكوارث ،اذلي عقد يف نيودلهىي ابلهند .و أأطلق جملس التعاون اخلليجي والهالل ا ألمحر القَطري دليل جملس
التعاون اخلليجي اإىل القانون ادلويل ملواهجة الكوارث أأثناء اجامتع خرباء قانون الكوارث اذلي عقد يف ادلوحة يف ديسمرب عام .2016
ويوفر هذا ادلليل ،اذلي اس تغرق اإعداده عدة س نوات ،توجهيات بشأأن تسهيل وتنظمي املساعدة الإنسانية ادلولية اإىل ادلول ا ألعضاء يف
جملس التعاون اخلليجي.
وتدمج حكومتا لك من الياابن وسلوفينيا احلد من خماطر الكوارث عرب س ياقات وقطاعات ،مع زايدة الاخنراط واملسامهة يف منابر وطنية
للحد من خماطر الكوارث ،ودمع اإعداد و /أأو تنفيذ خطة وطنية للحد من خماطر الكوارث .وجنحت سلوفينيا يف اعامتد ترشيع جديد للحد
من خماطر الكوارث ،وتشجيع اإعداد وتنفيذ اخلطة الوطنية للتكيف ونظم جممتعية ل إالنذار املبكر وتوفري ادلمع النفيس الاجامتعي وخدمات
الصحة العقلية .ويتنامغ اإطار احلد من خماطر الكوارث تناغام اكمال مع النظام القانوين السلوفيين ،اإذ أأنه مدرج يف القرار املتعلق ابلربانمج
الوطين للحامية من الكوارث الطبيعية والكوارث ا ألخرى للفرتة  ،2022 – 2016اذلي اعمتدته امجلعية الوطنية يوم  22نومفرب .2016
ويف معل مشرتك مع الاحتاد ادلويل والصليب ا ألمحر ادلامنريك ،اخنرط مركز املناخ التابع للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (مركز املناخ)
يف مرشوع خطة التكيف الوطنية اذلي هيدف اإىل تأأكيد رضورة اخنراط امجلعيات الوطنية مع احلكومات يف الرتكزي عىل التكيف مع تغري
املناخ .وقد نظمت ( أأو جيري تنظمي) دورات تدريبية للموظفني واملتطوعني يف مالوي وكينيا ،وكذكل يف أأرمينيا وجورجيا ونيبال ،و ُأعدت
خطط معل للمشاركة مع احلكومات تنص عىل تشكيل أأفرقة معل خمصصة من أأجل خطط التكيف الوطنية .ووقعت رشاكة اسرتاتيجية
جديدة مدتا مخس س نوات ،يف اإطار املرحةل الثانية من برانمج رشاكء من أأجل الصمود ) ،(PfR IIبني وزارة الشؤون اخلارجية ومخس
واكلت تتضمن الصليب ا ألمحر الهولندي ،ويعمل مركز املناخ عىل تعزيز القدرة عىل الصمود للمجمتعات احمللية يف البدلان النامية املعرضة
للكوارث .وقد انتقل برانمج رشاكء من أأجل الصمود يف مرحلته الثانية ( )2020 – 2016من تنفيذ املرشوع حنو بناء القدرات من
أأجل احلوار الإنساين والرشااكت واملعارف .ويدمع هذا الربانمج تنفيذ اإطار معل سينداي عن طريق الرتكزي عىل قدرة اجملمتع املدين عىل
احلوار بشأأن الإدارة املتاكمةل للمخاطر يف جمالت الس ياسة والاستامثر واملامرسة .ومن خالل العمل عىل احلد من اخملاطر املستندة اإىل
النظم الإيكولوجية واملناخ ،بلغت تغطية برانمج رشاكء من أأجل الصمود حىت الآن أأكرث من نصف مليون خشص يف تسعة بدلان.
وحيتفظ الصليب ا ألمحر ا ألملاين بعالقة وثيقة وتبادل دامئ مع املكتب الاحتادي للحامية املدنية واملساعدة يف حالت الكوارث ،فضال عن
وزارة ادلاخلية الاحتادية .وفامي يتعلق بربانمج التعاون ادلويل ،جيري اإحراز تطورات رئيس ية عرب وضع اإطار الصمود والتحول من الربجمة
القطاعية اإىل الربجمة املتاكمةل .كام انبثق مبد أأ المتويل القامئ عىل أأساس التوقعات ) (FbFمن عنرص طويل ا ألجل يف معل مركز املناخ،
ما يساعد عىل دمج منوذج الإنذار املبكر والعمل املبكر يف اإدارة الكوارث دلى الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر يف مجيع أأحناء العامل .وقد
بد أأ عقد منابر احلوار مرتني س نواي يف جنيف يف شهر يوليو عام  2015حتت مظةل الاحتاد ادلويل كجزء من خطة العمل املعنية ابملناخ
دلى املكتب الاحتادي ا ألملاين للشؤون اخلارجية ،وذكل ابلتنس يق مع الصليب ا ألمحر ا ألملاين ،ومتحور ذكل حول مشاريع جتريبية وتشغيلية
تعمتد مبد أأ المتويل القامئ عىل أأساس التوقعات جترهيا مجعيات وطنية وبرانمج ا ألغذية العاملي .ويس تخدم مبد أأ المتويل القامئ عىل أأساس
توقعات الآن بشلك معيل بواسطة حركة الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر يف بريو ومرتني يف أأوغندا .كام تتضمن خطة معل املكتب
الاحتادي للشؤون اخلارجية مشاريع جتريبية للمتويل القامئ عىل أأساس التوقعات جيرهيا برانمج ا ألغذية العاملي أأو مجعيات وطنية يف
بنغالديش وامجلهورية ادلومينيكية وهاييت وموزمبيق ونيبال والفلبني .وقد تشاطر لك من الصليب ا ألمحر التوغوي والصليب ا ألمحر
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ا ألملاين ومركز املناخ ورشاكء أآخرون يف فرباير عام  2017جائزة ' 'Edge of Government Awardاملمنوحة اإىل وزارة البيئة
التوغوية يف مؤمتر القمة العاملية للحكومات اذلي عقد يف ديب ،وذكل تقديرا للعمل الرائد املشرتك بشأأن المتويل القامئ عىل أأساس التوقعات.
ويدمع املركز املرجعي العاملي ل إالسعافات ا ألولية التابع لالحتاد ادلويل مجعيات وطنية بأأدوات تعيهنا عىل التباحث مع دولها بشأأن ا ألطر
القانونية املتعلقة ابلإسعافات ا ألولية ،وخالل الفرتة اليت يغطهيا هذا التقريرُ ،أتيحت ا ألدوات التالية للمنارصة من أأجل تعزيز الترشيعات
املتعلقة ابلإسعافات ا ألولية :البياانت املتعلقة ابلقانون واللواحئ يف  116بدلا؛ أأمثةل عىل القوانني اليت جعلت التدريب عىل الإسعافات
ا ألولية أأمرا اإلزاميا يف املدارس ولطاليب احلصول عىل رخص قيادة املركبات؛ الإحصاءات تثبت رضورة تدريس الإسعافات ا ألولية ل ألفراد
واجملمتعات احمللية لتحسني معدلت البقاء عىل قيد احلياة.
التحدايت:
•
•
•
•
•

العوامل الس ياس ية ادلخيةل عىل مضمون الترشيعات والقواعد املعنية مبواهجة الكوارث غالبا ما تؤدي اإىل تعطل أأو اإبطاء
سن قوانني جديدة للكوارث؛
الاستامثرات يف التدريب وبناء القدرات ل يسفر يف كثري من ا ألحيان عن اإحراز نتاجئ مبارشة لفرتة طويةل من الزمن؛
أأحياان ما تشعر امجلعيات الوطنية ابلنزعاج إازاء الاضطالع مبسائل "قانونية" فنية؛
الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر ل يقمي رشااكت مع كياانت غري تقليدية ،مثل مصارف التمنية؛
جيري الكثري من التخطيط حول ا ألطر العاملية عىل الصعيدين الوطين وادلويل ،بيد أأن الروابط بني الرشاكء العامليني
والوطنيني وا إلقلمييني ل تزال ضعيفة جدا وجيب تعهدها مبزيد من التطوير.

القرار  :7تعزيز اس تجابة احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر لالحتياجات الإنسانية املزتايدة
الإجنازات الرئيس ية
•
•
•

مت اإرسال وثيقة مبادئ وقواعد الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر لتقدمي املساعدة الإنسانية (املبادئ والقواعد) اإىل مجيع ماكتب
الاحتاد ادلويل يف املناطق ،ويه متاحة عىل ش بكة الإنرتنت ابللغات الست؛
اإدراج املبادئ والقواعد يف مجيع تدريبات الاحتاد ادلويل عىل اإدارة الكوارث (عىل سبيل املثال :وحدات مواهجة الطوارئ،
أأفرقة احلرص والتنس يق يف امليدان ،قائد الفريق) ويه متاحة يف شلك دورة تعمل اإلكرتوين؛
قيام أأكرث من  1.600خشص ابلتسجيل يف دورة التعمل ا إللكرتوين ،وهناك أأكرث من  850ممن أأمتوا هذه ادلورة.

يف عام  ،2015انعقد فريق العمل العاملي املعين ابلتدخل الرسيع يف نريويب حيث وافقت أأكرث من  25مجعية وطنية و 5مناطق عىل
اإدراج التدريب عىل املبادئ والقواعد عرب الإنرتنت يف لك تدريب لوحدة مواهجة الطوارئ/فريق للحرص والتنس يق يف امليدان وفريق
إاقلميي ملواهجة الكوارث .ويف عام  ،2016عقد تدريبان ألفرقة احلرص والتنس يق يف امليدان يف قطر وفنلندا ،فضال عن تدريبني لوحدات
مواهجة الطوارئ يف كرواتيا ومدريد ،وذكل مبشاركة أأكرث من  110أأشخاص ممن أأمتوا التدريب عىل املبادئ والقواعد ودورات دراس ية
حول املبادئ والقواعد .ويف عام  ،2017عقد تدريب ألفرقة احلرص والتنس يق يف امليدان يف زمبابوي وتدريب لوحدات مواهجة الطوارئ
يف بامن وتدريب عىل اإدارة العمليات يف مالزياي ،وذكل مبشاركة اإجاملية من  100خشص عن طريق التعمل الإلكرتوين وحضوراي .ومت تذكري
لك فريق معل فين ووحدة ملواهجة الطوارئ وكذكل لك فريق معل معين ابلتدخل الرسيع ابللزتام اذلي قطعوه يف عام .2015
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وقد ُأعدت حلقة معل خاصة مبهنجية التدريب ،وقام الاحتاد ادلويل بتجريهبا يف منطقة أآس يا واحمليط الهادئ من أأجل املبادئ والقواعد،
ويشمل التدريب مناذج حمااكة تساعد عىل ممارسة التنفيذ والاس تفادة من املبادئ والقواعد يف حالت التشغيلية .وقد طورت أأس ئةل تقيمي
معيارية بشأأن الالزتام ابملبادئ والقواعد من أأجل تقياميت الاحتاد ادلويل يف وقت وقوع احلدث ومت اس تخداهما يف تقياميت أأجريت يف
وقت وقوع احلدث (عىل سبيل املثال ،يف تقيمي الاس تجابة لزلزايل نيبال وإاكوادور).
وقد أأجرت امجلعيات الوطنية المنساوية وا ألملانية والسويرسية والفلسطينية والرنوجيية والبلجيكية والسلفادورية وا ألسرتالية برامج تدريبية
للتوعية ابملبادئ والقواعد فامي بني العاملني واملتطوعني .ويشلك الصليب ا ألمحر المنساوي جزءا من اللجنة التوجهيية ملؤمتر فيينا الإنساين،
اذلي انقش املساعدة الإنسانية مع املعنيني ابجملال الإنساين وا ألوساط الأاكدميية واملسؤولني احلكوميني والقطاع اخلاص ،بيامن شارك بنشاط
يف معلية التخطيط للتعاون المنساوي الإمنايئ الرمسي .و أأجرت مجعيتا الصليب ا ألمحر ا ألملاين والسويرسي معلية تبادل ا ألقران مع مجعيات
وطنية أأخرى يف ختطيط وتنفيذ برامج تعاون ثنائية تتعلق إابدارة الكوارث ،مع مناقشة احلكومة حول مبادئ وقواعد جديدة للصليب
ا ألمحر والهالل ا ألمحر لتقدمي املساعدة الإنسانية .وقد أأقر الصليب ا ألمحر السويرسي بأأنه من الرضوري التوضيح بشلك أأفضل للمفاهمي
اخملتلفة للمسؤولية عن كف ا ألذى .ويتوىل الصليب ا ألمحر السويرسي التنس يق مع مجموعة برملانيي الصليب ا ألمحر السويرسي املؤلفة من
 94عضوا وإاخطارمه بصورة منتظمة حول املواضيع ذات الصةل ،اليت يشارك فهيا الصليب ا ألمحر السويرسي وحيتاج اإىل دمع برملاين
بشأأهنا .وتتضمن مجيع ادلورات التدريبية دلى الهالل ا ألمحر الفلسطيين جلسات حول تعزيز صورة ومبادئ مجعية الهالل ا ألمحر
الفلسطيين .ويدعو الصليب ا ألمحر ا ألسرتايل احلكومات وغريها من أأحصاب املصلحة املعنيني اإىل وضع و /أأو حتديث نظم وطنية مجلع
ونرش البياانت الشامةل ذات الصةل بسالمة و أأمن املتطوعني الإنسانيني مبا يتنامغ مع القوانني الوطنية-
ومن انحية أأخرى ،فقد اس تحدث الصليب ا ألمحر ا ألمرييك منصب مسؤول اتصال معين ابخلدمات الإنسانية يف س بعة قطاعات جغرافية،
اإىل جانب توظيف مديري عالقات الولايت املعنيني ابلكوارث عىل مس توى القطاعات امللكفني ابلعمل مع املسؤولني احلكوميني (عىل
املس توى احمليل ومس توى الولية واملس توى الاحتادي (الفيدرايل)) لضامن أأن تكون احلكومة عىل دراية ابملبادئ ا ألساس ية وطرائق معلية
الصليب ا ألمحر.
وهناك حوار بني حكومة مدغشقر وامجلعية الوطنية حول نرش وتطبيق املبادئ والقواعد يف مواضيع الإسعافات ا ألولية والتمنية التنظميية
والصحة اجملمتعية واحلد من خماطر الكوارث والتوعية بشأأن املبادئ والقمي الإنسانية.
وقام الصليب ا ألمحر الكندي بطباعة ونرش املبادئ والقواعد من أأجل موظفي العمليات ادلولية دليه ،مسلطا الضوء علهيا كوثيقة أأساس ية
لعملهم .ويف مايو عام  ،2017عقد الصليب ا ألمحر الكندي حلقة معل بشأأن املبادئ والقواعد لكبار املمثلني امليدانيني من العمليات عرب
س ياقات دولية.
وطور الصليب ا ألمحر الإس باين وحدة تدريبية بشأأن املبادئ ا ألساس ية والقواعد ا ألخرى املطبقة يف امجلعية الوطنية ،وذكل كجزء من
التدريب ا ألسايس املقدم اإىل املتطوعني .وتدرس هذه الوحدة التدريبية اإما داخل قاعة دراسة وإاما عرب الإنرتنت ،وتس تخدم كجزء من
التدريب ا ألسايس للش باب.
التحدايت:
•
•
•

نرش املعلومات ورصد العمليات؛
معظم الواثئق الرئيس ية متاحة يف اللغة الإجنلزيية فقط؛
الافتقار اإىل المتويل الاكيف.
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التعهدات
قدمت امجلعيات الوطنية وادلول  251تعهدا أأثناء املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني وبعده ،وقد ُأحرز تقدم عظمي أأيضا حول عدد التعهدات
وفقا للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من ادلول وامجلعيات الوطنية عرب الإنرتنت.
ويدور معظم العمل املنجز حول اجملالت مواضيعية التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الهجرة؛
الاجتار ابلبرش؛
القانون ادلويل الإنساين ادلويل واملبادئ الإنسانية؛
مواهجة الكوارث واحلد من اخملاطر؛
العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي يف س ياقات الزناعات املسلحة؛
الرعاية الصحية يف خطر؛
مشاركة الش باب؛
املبادئ ا ألساس ية للحركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر؛
حتالف املليار من أأجل الصمود :بناء قدرة اجملمتعات احمللية عىل الصمود واملسامهة يف التمنية املس تدامة؛
معاهدة جتارة ا ألسلحة؛
اتفاقية حظر ا أللغام املضادة ل ألفراد؛
تغري املناخ؛
الآاثر النفس ية للزناعات املسلحة والعنف؛
اإنقاذ احلياة عن طريق تعزيز التدريب عىل الإسعافات ا ألولية؛
تفعيل املبادئ الإنسانية يف العمل  -الابتاكرات يف التثقيف الإنساين؛
تقدمي ادلمع للجنة الإنسانية ادلولية لتقيص احلقائق؛
بناء القدرة عىل الصمود يف مشهد متغري اخملاطر؛
حامية املمتلاكت الثقافية يف حاةل الزناعات املسلحة؛

وقد اختري يف هذا التقرير عدد قليل من املواضيع املذكورة أأعاله .وجرى هذا الاختيار بناء عىل أأمهية هذه التعهدات يف الس ياق العاملي
والهنوج املبتكرة املس تخدمة يف تنفيذه ،ولكن ل يعترب ذكل اإشارة بأأي حال من ا ألحوال اإىل تراجع أأولوية التعهدات اليت مل يقع علهيا
الاختيار يف هذا التقرير .وتتأألف لك التقارير املقدمة من ادلول ومن امجلعيات الوطنية من فيض من املعلومات ،ومجيعها متاح الآن عىل
موقع .www.rcrcconference.org
الهجرة
أأسرتاليا  -امحلاية ا إلقلميية للمهاجرين الضعفاء
•
•

مناقشة مائدة مس تديرة حول الاجتاهات وا ألدةل من ش بكة الهجرة املعنية بأآس يا واحمليط الهادئ (الصليب ا ألمحر ا ألسرتايل
رئيس مشارك فهيا) ،دلمع املهاجرين الضعفاء؛
تواصل اإدارة الهجرة وحراسة احلدود تسهيل الوصول املس متر للصليب ا ألمحر ا ألسرتايل اإىل مجيع مرافق احتجاز املهاجرين.
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اململكة املتحدة  -املهاجرون املتوفون وإابالغ أأرسمه
• أأنشأأ الصليب ا ألمحر الربيطاين فريق معل معىن ابملهاجرين املتوفني وإابالغ أأرسمه.
كرواتيا  -تقدمي املساعدة وامحلاية للمهاجرين
• يقدم الصليب ا ألمحر الكروايت ادلمع النفيس الاجامتعي واخلدمات الاجامتعية لطاليب اللجوء.
اإس بانيا  -تقدمي املساعدة وامحلاية للمهاجرين
• اإدماج طاليب اللجوء يف اجملمتع املضيف.
القانون ادلويل الإنساين
كندا  -تعزيز القانون ادلويل الإنساين واملبادئ الإنسانية
•

التدريب عىل اس تكشاف القانون الإنساين عىل نطاق كندا ،ل س امي يف املدارس الثانوية.

نيوزيلندا  -حتسني الامتثال للقانون ادلويل الإنساين
•

طور الصليب ا ألمحر النيوزيلندي برانجما للمدارس الثانوية حتت عنوان ’املر أأة واحلرب‘ لتعزيز الوعي ابلقانون ادلويل الإنساين
والتبعات اجلنسانية للزناعات.

المنسا  -تروجي ونرش القانون ادلويل الإنساين
•

دورة فيينا عن القانون ادلويل املوهجة اإىل املستشارين القانونيني العسكريني يف عايم .2018 / 2017

فرنسا  -تروجي ونرش القانون ادلويل الإنساين
•

يقدم الصليب ا ألمحر الفرنيس دورات تدريبية للتوعية من أأجل اجليش الفرنيس.

سلوفينيا  -تروجي ونرش القانون ادلويل الإنساين
•

تقدم القوات املسلحة السلوفينية التدريب ا ألسايس واملتقدم يف جمال القانون ادلويل الإنساين عىل عدة مس توايت خمتلفة من
التعلمي العسكري.

العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي يف س ياقات الزناعات املسلحة
اململكة املتحدة – منع العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي يف س ياقات الزناعات املسلحة
•

حتقق احلكومة اإجنازات بشأأن مبادرة منع العنف اجلنيس عرب تشجيع املزيد من التدريب عىل الربوتوكول ادلويل املتعلق ابلتوثيق
والتحقيق.

بلجياك  -العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي أأثناء أأو عقب الزناعات وحالت الطوارئ ا ألخرى
•

خطة العمل الوطنية ملاكحفة مجيع أأشاكل العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي للفرتة .2019 - 2015

23/26

الرعاية الصحية يف خطر
السويد  -الرعاية الصحية يف خطر :تعزيز التنفيذ عىل املس تويني احمليل والعاملي
•

طورت قامئة حتقق مرجعية بشأأن موضوع الرعاية الصحية يف خطر من أأجل أأعضاء الربملان السويدي ،ومبشاركة من أأعضاء
يف الربملان السويدي.

أأفغانس تان – التعهد املعين مبوضوع الرعاية الصحية يف خطر
•

وقعت مذكرة تفامه بشأأن القضاء عىل شلل ا ألطفال بني الهالل ا ألمحر ا ألفغاين ووزارة الصحة العامة يف املناطق النائية وغري
الآمنة يف أأفغانس تان.

إارشاك الش باب من أأجل مس تقبل أأفضل
اململكة املتحدة  -إارشاك الش باب وا إلدماج الاسرتاتيجي
•

تتضمن اسرتاتيجية إارشاك الش باب دمج الش باب يف التطوع العام واملوظفني و أأنشطة ادلامعني ،مع ضامن الاحتياجات احملددة
للش باب.

موانكو  -برامج التوعية وإارشاك الش باب
•

أأجرى الصليب ا ألمحر يف موانكو برامج توعية للش باب محلاية حقوق ا ألطفال ،واحلفاظ عىل البيئة ،والصحة ...اإخل.

اجلبل ا ألسود  -إارشاك الش باب يف العمل التطوعي
•

الصليب ا ألمحر يف اجلبل ا ألسود معروف بأأنه مجعية وطنية دلهيا موظفون من قاعدة املتطوعني الش باب.

الاحتاد ادلويل  -إارشاك الش باب من أأجل عامل أأفضل
•

جرى يف عام  2017اإعداد مقرتح مرشوع س ياسة الاحتاد ادلويل املعنية ابلش باب بناء عىل س ياسات الش باب السابقة اليت
متثل اإسهاما ابرزا أآخر يف تطوير اخلربات العاملية يف إارشاك الش باب.

للحصول عىل مزيد من املعلومات خبصوص أأنشطة حمددة
ليس املقصود أأن يقدم هذا التقرير وصفا مفصال مجليع ا ألنشطة املضطلع هبا يف اإطار تعزيز نتاجئ املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني ولكنه تقرير
موجز يعطي حملة عامة عن حاةل التنفيذ بيامن يسلط الضوء عىل أأمه الإجنازات والتحدايت .وحتمل مجيع التقارير املقدمة من امجلعيات الوطنية
وادلول واللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر والاحتاد ادلويل فيضا من املعلومات حول أأنشطهتا والتقدم احملرز بشأأن التنفيذ ،وهذه التقارير
متاحة الآن عىل موقع .www.rcrcconference.org
س يقدم تقرير هنايئ مفصل يف املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني.
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املرفق 1
ادلول واجملمتعات الوطنية اليت سامهت يف التقرير

ادلول

عدد التقارير
املقدمة
5
1
5
5
5
5
5
5
2
1

أأسرتاليا
المنسا
بلجياك
الياابن
مدغشقر
الرنوجي
الربتغال
سلوفينيا
سويرسا
اململكة املتحدة

اجملموع

9

تقارير بشأأن القرارات
امجلعيات الوطنية
عدد التقارير
املقدمة
الهالل ا ألمحر ا ألفغاين
5
الصليب ا ألمحر ا ألمرييك
5
الصليب ا ألمحر ا ألسرتايل
6
الصليب ا ألمحر المنساوي
5
الصليب ا ألمحر البلجييك
6
الصليب ا ألمحر الربيطاين
4
الصليب ا ألمحر الكندي
5
الصليب ا ألمحر الكروايت
5
الصليب ا ألمحر ادلامنريك
6
الصليب ا ألمحر الهولندي
4
الصليب ا ألمحر الفنلندي
4
الصليب ا ألمحر الفرنيس
6
الصليب ا ألمحر الإيطايل
3
الصليب ا ألمحر ا ألملاين
5
الصليب ا ألمحر الياابين
4
الصليب ا ألمحر الرنوجيي
5
الهالل ا ألمحر الفلسطيين
3
الصليب ا ألمحر السلفادوري
5
الصليب ا ألمحر السلوفيين
6
الصليب ا ألمحر الإس باين
5
الصليب ا ألمحر السويدي
3
الصليب ا ألمحر السويرسي
4
22
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عدد التقارير
بشأأن التعهدات
املقدمة
13
17
25
3
10
14
2
2
1
3
10
8
14
6
12

ادلول
أأسرتاليا
المنسا
بلجياك
اإكوادور
فنلندا
فرنسا
الياابن
ليختنش تاين
مدغشقر
موانكو
الربتغال
سلوفينيا
اإس بانيا
سويرسا
اململكة املتحدة

اجملموع15 :

تقارير بشأأن التعهدات
امجلعيات الوطنية
عدد التقارير
بشأأن التعهدات
املقدمة
الهالل ا ألمحر ا ألفغاين
1
الصليب ا ألمحر ا ألمرييك
3
الصليب ا ألمحر ا ألسرتايل
15
الصليب ا ألمحر البلجييك
17
الصليب ا ألمحر الربيطاين
11
الصليب ا ألمحر الكندي
6
الصليب ا ألمحر الكوس تارييك
1
الصليب ا ألمحر الكروايت
3
الصليب ا ألمحر ادلامنريك
9
الصليب ا ألمحر الفنلندي
2
الصليب ا ألمحر الفرنيس
5
الصليب ا ألمحر الإيطايل
1
الصليب ا ألمحر الياابين
12
الصليب ا ألمحر املوانيك
2
الصليب ا ألمحر للجبل ا ألسود
1
الصليب ا ألمحر النيوزيلندي
7
الصليب ا ألمحر الإس باين
22
الصليب ا ألمحر السويدي
6
الصليب ا ألمحر السويرسي
5
اجملموع18 :
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