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 املقدمة

للصليب  ادلولية اللجنة من الأمحر، والهالل الأمحر للصليبالثاين والثالثني  ادلويل املؤمتره اعمتد اذلي "،قوة الإنسانية" 10 قرارطلب ال

 أأعضاء تطبيقملتابعة  والثالثني الثالث ادلويل املؤمتر ىلاإ  ا  تقرير  يرفعا أأنمجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر  ادلويل حتادوالاالأمحر 

 . هعن الصادرة والتعهداتن ووالثالث الثاين ادلويل املؤمتراليت اعمتدها  للقرارات ادلويل املؤمتر

طار تعز ال مجليع الأنشطة املضطلع هبفص  م   وصفا  ليس املقصود أأن يقدم هذا التقرير و  تقرير ه نك ز نتاجئ املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني ول يا يف اإ

من العمل  القيام ابملزيدمن أأجل  حيفز اهلممو  ،الإجنازات والتحدايت أأمه سلط الضوء عىلبيامن ي  ذية عامة عن حاةل التنف موجز يعطي حمل

 .والثالثني الثالث ادلويل املؤمتر حىت حيني رفع التقرير الهنايئ اإىل

ملنع حدوثه العمل املشرتك  :القامئ عىل النوع الاجامتعيالعنف اجلنيس و  - 3( القرار 1: )التاليةسة القرارات اخل حول التقرير ويدور 

 سالمة متطوعي - 5القرار  (3) ؛الرعاية الصحية معا  تقدمي خدمات حامية مواصةل الرعاية الصحية يف خطر:  - 4( القرار 2) ؛ومواهجته

( القرار 5) الإسعافات الأولية؛تقدمي كوارث واحلد من اخملاطر و ملواهجة التعزيز الأطر القانونية  - 6( القرار 4) ؛وأأمهنم الإنساينالعمل 

املؤمتر ادلويل املقدمة يف ات تعهد، وال احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر لالحتياجات الإنسانية املزتايدة اس تجابة تعزيز – 7

الأشخاص احملرومني من حريهتم"، و"تعزيز اذلي حيمي الإنساين ادلويل بشأأن "تعزيز القانون  2و 1 ينوفامي يتعلق ابلقرار  الثاين والثالثني.

دورية مع اللجنة ادلولية  مشاورات عقد من امجلعيات الوطنية يف التنفيذ من خالل عددشارك فقد الإنساين"،  ادلويل الامتثال للقانون

هالل للصليب الأمحر، وتعزيز القرارات مع ادلول أأو املشاركة يف الفريق املرجعي املفتوح العضوية التابع للحركة ادلولية للصليب الأمحر وال 

يط جملس املندوبني يف وسوف حي  .ادلويلتعزيز احرتام القانون من أأجل ( فامي يتعلق ابلعملية احلكومية ادلولية 2019 - 2017الأمحر )

نساينقانون  يف 2و 1تنفيذ القرارين احملرز بشلك عام بشأأن ابلتقدم  علام   2017عام   12البند ) جامع وتقرير معلومات أأساس ية دويل اإ

نرتنتقد و جملس املندوبني(. من جدول أأعامل   بريلخالل الفرتة من أأ مجع املعلومات من أأجل  بالغلالإ صيغة  أأتيحت عىل ش بكة الإ

ىل يولي 2017 ةل فص  م  أأس ئةل و  متد   وطلبت هذه الاس تبياانت تقدمي تقارير موجزة عن التعهدات اليت ق   مجليع أأعضاء املؤمتر. 2017 واإ

ىل مناذج الإبالغ اليت اس ت مكلت وابلإضافة  منطوق القرارات.يف بشأأن فقرات  فقد مجيع اجملالت املواضيعية، بشأأن عرب الإنرتنت اإ

ضافية منمعلاس ت نبطت  خبارية ومواقع املوجود من  ومات اإ لكرتونية تقارير ونرشات اإ عالم اجامتعيةاإ وقد مت التصال مبارشة  .ووسائل اإ

د يمجع املز بغرض مرجعي، وذكل واللجنة ادلولية ومراكز  الاحتاد ادلويلاملعنيني ابلأمر دلى و  وادلول ات الوطنيةيمن امجلع  ةخمتار  جموعةمب

 .2017و يول يو و يون ي ير هلتقدم احملرز خالل ش من املعلومات عن ا

 عىلمن العمل  كبريا  شوطا  امجلعيات الوطنية وادلول والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية للصليب الأمحر خالل العامني املاضيني  قطعتوقد 

، فاإن مجيع عالوة عىل ذكلو  من هذه الإجنازات. عن عدد خمتاروجتدون طي هذه الوثيقة تقريرا  تنفيذ نتاجئ املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني، 

يف  وترد .www.rcrcconference.orgعرب املوقع الإلكرتوين  الآنمتاحة من امجلعيات الوطنية وادلول عرب الإنرتنت ملقدمة االتقارير 

 مقابالت ثنائية.أأجرت الإنرتنت و رب  قدمت تقارير عقامئة ابمجلعيات الوطنية وادلول اليت 1املرفق 

ىل الشكر خبالص يطيب لنا أأن نتقدم و  جراء املعىل الاس تبياانت، وشاركت يف  ا  مجيع امجلعيات الوطنية وادلول اليت قدمت ردوداإ قابالت اإ

مة عن معلومات قي  معطية بذكل  صةل،من املعلومات ذات الذكل  قارير ودراسات حاةل وصور وغريت مبا أأعدته من الثنائية، وشاركت

 .عىل مدى الس نتني املاضيتنيهجودها وأأنشطهتا 

 ملنع حدوثه ومواهجتهالعمل املشرتك  :القامئ عىل النوع الاجامتعيالعنف اجلنيس و  - 3القرار 

زاء العنف اجلنيس يف الزناعات املسلحة و ل يف  جلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعيالعنف اقد أأعربت الواكلت الإنسانية عن قلقها املزتايد اإ

املؤمتر ادلويل الثاين عامتد جتسد ابوذكل عىل النحو اذلي ، القليةل املاضيةحالت الكوارث وحالت الطوارئ الأخرى يف الس نوات 

 ركة الصليب الأمحر والهالل الأمحر.حل 3قرار لل 2015والثالثني يف عام 

  

http://www.rcrcconference.org/
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 .2015عام املؤمتر ادلويل 

بشأأن النوع الاجامتعي والتنوع، مبا يف ذكل العنف القامئ املعايري ادلنيا  اليت تليب مجموعة من الالزتامات 2015يف عام الاحتاد ادلويل قدم 

مة ليك تس تخدهما احلركة يف ا  برامج الطوارئالاجامتعي يفنوع  ال عىل لإانث اباجات اخلاصة يالاحت تلبية ل و يتحل ال عىل ملساعدة امل صم 

تطورات ال التقرير، لتعكس بشلك أأفضل اليت يغطهيا ل الفرتة الخرشادات قيد التنقيح لإ اكنت او  الأعامر.اخللفيات وفئات كور من مجيع واذل

ىل النجاح اذلي حققه تدريب الس بع  واستنادا   جامتعي.نيس والقامئ عىل النوع الاجل يف جمال العنف ااحلركة دلى تطورات ال اخلارجية و  اإ

واكن  التنوع يف حالت الطوارئ.الاجامتعي و نوع بشأأن ال دورة تدريبية  2015فقد ُأطلق يف عام ، التنوع الاجامتعي بشأأن خطوات

عاجلة مسأأةل بناء القدرات للقيام حتديدا  مبابلتعاون الوثيق بني الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية للصليب الأمحر الإعداد لهذه ادلورة قد جرى 

ومواهجته من أأجل مجيع مكوانت احلركة واملوظفني واملتطوعني. وقد توىل مكتب  ف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعيالعنيف جمال منع 

قلميي أأورواب  ا  بعملية مبارش اتصال  ملتصةل النوع الاجامتعي والاحتواء اادلمع التدرييب بشأأن قضااي امحلاية و التابع لالحتاد ادلويل تقدمي الإ

 22يف رسي لناك مبشاركة  2017مايو  26-22خالل الفرتة بني دورة تدريبية للمدر   أأول مت ظ   ون   الهجرة يف أأورواب.زمة الاس تجابة لأ 

العنف اجلنيس والقامئ عىل عىل  يةورة التدريب ادل تنفيذالتوسع يف وسيس متر  من امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية. مشاراك  

 .اليت يغطهيا التقريرالنصف الثاين من الفرتة طيةل يف حالت الطوارئ  يالنوع الاجامتع

جراء دراسة عاملية بعنوان "العنف القامئ عىل ويف الفرتة اليت س بقت املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني، َك   جامتعي نوع الاال ف الاحتاد ادلويل ابإ

العنف اجلنيس والقامئ ملنع الس بل يف املعلومات حول أأفضل ادلامئة ء الفجوة لتعزيز املنارصة ومل اخلفي اخلافت" : حالت الكوارثيف

‘ اخلفي اخلافت’عنوان  حتت 2016املنشور يف عام  تابعةامل تقرير وقد حدد  .هاوبعد خالل الكوارثمواهجته و  عىل النوع الاجامتعي

اتحة الوصول اإىل ( 2 ؛أأثناء الكوارثالاجامتعي نوع ال عنف القامئ عىل ال وقوع بشأأن والفهم  ( الوعي1أأربعة جمالت خمتلفة:  توصيات يف اإ

يف دراسات احلاةل  ةشاركعيات امل من امجل وقد بدأأت ابلفعل لك مجعية وطنية  والهجرة.مصادر الرزق ( 4 ؛( السالمة والأمن3 ؛اخلدمات

 .املس تخلصة يف هذا الشأأنهذه متابعة ادلروس 

قلمييياملستشار مع و ة، يديومة السو كواصل الاحتاد ادلويل العمل مع احلاليت يغطهيا التقرير، وخالل الفرتة   ابلعنف القامئ ني املعنينين الإ

أأجل  منورتيوم( برانمج بناء قدرات املس نني وأأحصاب الاحتياجات اخلاصة احتاد )كونسيف حالت الكوارث، ومع  عىل النوع الاجامتعي

مرتبطة  ومن أأجل من اجمتع دلهيم كرب السن والعجز ونقاط ضعف ها،وبعدالكوارث للنساء والفتيات أأثناء احتواء  رث أأمنا و كات أأ خلق بيئ

 لنوع الاجامتعي.اب

يف بلغراد  لعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي يتعلق ابالاجامتعي فامي نفيستدريب حول ادلمع ال ال تسهيل الاحتاد ادلويل  وقد دمع

قلميية الأوروبية الإ حلقة العمل  2017 ليأأبر شهر  م الاحتاد ادلويل يفنظ  فقد ذكل،  وعالوة عىل .مشاراك   28ضور حب 2016يف عام 

 جنازات الرئيس يةالإ 

زاء لزتامات الا • جامتعي يف برامج جامتعي والتنوع، مبا يف ذكل العنف القامئ عىل النوع الاالنوع الااليت تليب املعايري ادلنيا اإ

 ؛الطوارئ

 ؛ت الطوارئلي والتنوع يف حاجامتعالنوع الامراعاة ق برانمج التدريب عىل الاإط •

عداد منشورات وحلقات  • قلميي يف لك من معل جلسة معل لإ  ؛نريويب وغواتاميلعىل املس توى الإ

حالت الطوارئ يف يف  العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعيمعاجلة حالت بني عىل ملدر   التدريب تنظمي أأول دورة  •

 ؛رسي لناك

اجملمتعات احمللية يف مجهورية الكونغو ادلميقراطية ومجهورية أأفريقيا توعية اجلنيس من خالل  العمل عىل التصدي للعنف •

 الوسطى وجنوب السودان وكولومبيا والصومال واببوا غينيا اجلديدة

http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201511/1297700_GBV_in_Disasters_EN_LR2.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201511/1297700_GBV_in_Disasters_EN_LR2.pdf
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امحلاية ومراعاة النوع الاجامتعي بشأأن 

من نوعها، والاحتواء، ويه الأوىل 

ة يمجع  21مشاراك  من  43وحرضها 

للصليب الأمحر.  ةيادلول لجنة ال ة و يوطن 

قام الاحتاد ادلويل بتجربة أأول كام 

امحلاية ومراعاة يف جمال  ب أأسايسيتدر 

 - سوي بر يف  النوع الاجامتعي والاحتواء

من مجيع  اك  مشار  52حبضور ميالنو، 

 املناطق.

ليب للص واصلت اللجنة ادلولية قد و  

لتحسني معلها الأمحر السعي جاهدة 

عنف اجلنيس يف الزناعات واهجة ال مل

املسلحة من خالل تعزيز براجمها القامئة 

الصحة النفس ية خدمات اليت تشلك 

 ةجامتعية الاالنفس يالاحتياجات و

، والرتكزي عىل مكوان  رئيس يا  فهيا

التواصل مع اجملمتعات احمللية )عىل سبيل 

ية الكونغو ادلميقراطية، املثال يف مجهور

ومجهورية أأفريقيا الوسطى، وجنوب 

السودان، وكولومبيا( والسعي اإىل وضع 

جراء تقياميت  برامج جديدة )من خالل اإ

متعمقة يف العراق وبوروندي 

ويف الصومال، تقدم اللجنة  ونيجرياي(.

لرعاية احمللية لراكز املادلولية ادلمع اإىل 

الت تدريب القابالصحية الأولية و 

ويف  مبساعدة الهالل الأمحر الصومايل.

اببوا غينيا اجلديدة، قدمت اللجنة 

ملوظفي املراكز الصحية  ادلولية تدريبا  

ملواهجة ىل حنو أأفضل لتجهزيمه ع الوطنية

وقد أأدجمت اللجنة  عنف اجلنيس.ال 

 ادلولية هذه املسأأةل بصورة أأكرث انتظاما  

يف وقد جرى تنفيذ ذكل  يف أأنشطهتا.

القوات املسلحة وقوات الأمن، عىل سبيل املثال يف الأردن، حيث وضعت مناذج حمددة عن العنف  أأفراد تغيري سلوكل  احلالت بعض

ىل حاميل السالح. بشأأن التوعية  كذكل يفويف بنغالديش وابكس تان وموريتانيا والهند وغريها، سامهت اللجنة ادلولية  اجلنيس وسلمت اإ

دارة معليات  نرش قوات حفظ السالم.اليت تس بق ات العنف اجلنيس يف دورمنع  قلميية أأجريت ابلرشاكة مع اإ ومشل ذكل حلقة معل اإ

قوات يف من البدلان املسامهة  بدلا   27من كبار املوظفني من  50انقش خاللها حنو حيث حفظ السالم التابعة للأمم املتحدة يف الهند، 

  من العنف، مبا يف ذكل العنف اجلنيس.امية املدنينياملسائل املتعلقة حبحفظ السالم 

  

 نجاحال قصص من 
 

 
                          

راكز اجملمتعية يف تركيا ** يدمع الصليب الأمحر الأملاين مجعية الهالل الأمحر الرتيك يف امل

زمري(،  ا)أأضن سطنبول واإ ومن واجملمتعات املضيفة. السوريني ملشورة لالجئني مقدما  اواإ

العديد ، ل س امي النساء والأطفال، يس تخدمون اخلدمات اليت تقدهما املراكزالالجئني اذلين 

املراكز ادلمع وتقدم هذه . العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعيترضروا من ن مم

ىل مؤسسات أأخرى للحصول والإحاةل النفيس الاجامتعي، مبا يف ذكل تقدمي املشورة،  اإ

 تقدمي عىلني فيه تطوعامل تدريب موظفي املركز و ري عىل مزيد من املساعدة. وجي

بقضااي العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع هتم توعيجتري ولية النفس ية، كام لأ سعافات الإ ا

 الاجامتعي.

ودورات تدريبية حول موضوع تنويرية ل حلقات معمحر الفلسطيين لأ ل االينظم الهو * *

أأقسام عدة برامج ترشف علهيا خمتلف تأأيت حتت  اليتجامتعي، العنف القامئ عىل النوع الا

اجملمتعي محالت بشأأن برامج الأمومة النشاط قسم دير يمجلعية الوطنية. فعىل سبيل املثال، ا

دارة الكوارث مسأأةل العنف سم ق دمج يالآمنة، و  يف برامج القامئ عىل النوع الاجامتعي اإ

بتنفيذ امجلعية الوطنية دلى الش باب يقوم قسم تقياميته لحتياجات اخلدمات. و يف خمتلفة و

تغيري السلوك ومبادرات املهارات احلياتية اليت تتناول موضوع كوسطاء ل مبادرة الش باب 

ل الاجامتنوع ال العنف القامئ عىل  فص  ىل تقياميت الاحتياجات اليت  استنادا  عي بشلك م  اإ

 .2014و 2012أأجريت يف عايم 

يف لك محر لأ صليب اوطنية لل عيات الامجل محر ادلامنريك رشاكة مع لأ دلى الصليب او** 

ساليب لأ هنغاراي ورومانيا وبلغاراي من أأجل مرشوع مدته سنتان بعنوان "تعزيز امن 

لصمود" االنساء عىل من رسي لأ حضااي العنف اجامتعية لبناء قدرة واملامرسات النفس ية الا

عزاء يف بعضهن البعض وتلقني رسي من الناجيات من العنف الأ  70وجدت اذلي بفضهل 

 الأوىل. تهبني خالل سن مساعدة من متطوعي الصليب الأمحر املدر  
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العنف بشأأن امحلاية من السارية تعزيز القوانني عىل  امهيمع حكومت يفنلندالصليب الأمحر ال و  بلجييكل لك من الصليب الأمحر ال ميعو 

عىل حامية النساء والأطفال يف بتنفيذ برامج توعية للجيش تركز عديدة  وطنية ودولمجعيات وتقوم . اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي

 اليت جيري نرشمه فهيا. اتالزناعالبدلان ومناطق 

مقدما  توجهيات الجئني، لبني افامي  العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعيملاين تدابري حمددة ملنع حوادث لأ محر الأ اختذ الصليب اقد و 

رشادات لأطفالمالمئة لمساحات يئة ، وت هاقع امو اختيار و  حمددة بشأأن تصممي مرافق الرصف الصحي ساكن الأرس ، ووضع اإ تتعلق ابإ

آلية ملف   ون   اليت ترأأسها نساء.  حالت العنف اجلنيس.واهجة ذت يف مراكز اس تقبال املهاجرين س ياسة محلاية الطفل وأ

ىل  محر ادلامنريكالصليب الأ ، قدم لعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعياحلركة املعنية ابكجزء من ش بكة و  لدلمع  املركز املرجعيادلمع اإ

عداد منوذج تثقيفيمن أأجل الحتاد ادلويل النفيس الاجامتعي التابع ل )ادلمع النفيس  العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعيعن  اإ

الربامج النفس ية الاجامتعية من أأجل قيفية التث  عن الأنشطة (، فضال  العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعيللمترضرين من الاجامتعي 

 503ومتطوعا   155تتضمن  معادلمن ش باكت  20منريك الآن االصليب الأمحر ادلودلى . وشامل أأفريقيا يف منطقة الرشق الأوسط

 الأطفال مبجردنساء و ل ل  الحقةالرعاية الوفري ، بت2003اليت تعمل منذ عام  ،معادل ش باكتتقوم ، و نالضحااي/الناجيات وأأطفاله من

 .للمأأوىمغادرتم 

نع العنف اجلنيس، مع الأنشطة القامئة عىل أأدةل املعنية مب  لصليب الأمحر توس يع قاعدةواللجنة ادلولية ل  ويدمع الصليب الأمحر الرنوجيي

كام اجليش. رامج بالعنف اجلنيس يف دلمج أأنشطة منع حوار مع القوات املسلحة قامة اكإ رتكزي بشلك خاص عىل القطاع العسكري، ال

وقد  بني ادلول الأخرى. فامي تنفيذ جوانب القرار والرتوجي هلمن أأجل مع السلطات الرنوجيية  ا  ثنائي ا  الصليب الأمحر الرنوجيي حوار أأجرى 

عداد يف سامه الصليب الأمحر الرنوجيي عالوة عىل ذكل  من  الاجامتعي لعنف اجلنيس والقامئ عىل النوعاملعين اباجلديد  وجتريب التدريباإ

يف لك من  لعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعيحمافل معنية ابشارك يف تنظمي نظم و حتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية، و أأجل الا

يف عام الأمريكتني  يف معين ابلعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعيحمفل  ، ويف2017و 2016و 2015أأفريقيا خالل الأعوام 

اللجنة  املؤلف من ،لعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعيكام ترأأس فريق معل الصليب الأمحر والهالل الأمحر املعين اب ،2017

 مجعيات وطنية.و الاحتاد ادلويل ادلولية للصليب الأمحر و

ىل التدابري الترشيعية أأنه  وزارة ادلفاع الوطينأأفادت يف مدغشقر، و دارية للحفاظ الصعيد الوطين، اختُ عىل امل ت خذة ابلإضافة اإ ذت تدابري اإ

 عىل حقوق املوظفات.

لعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاحتاد ادلويل، من أأجل تنفيذ القرار املعين ابرشاكة مع ادلمع، يف  لصليب الأمحر الأسرتايلويقدم ا

آس يا واحمليط الهادئيف منطقة  الاجامتعي جراء  ، مبا يف ذكلأ نوع ال القامئ عىل العنف اجلنيس و ’بعنوان يد القطري عىل الصع  حبثاإ

قلميية أأخرى ومنظامت ابلتعاون مع مجعيات وطنية ودول وذكل ، ‘حالت الكوارث الاجامتعي يف بناء )مثل رابطة الآس يان( من أأجل اإ

برانمج حالت الكوارث، مبا يف ذكل يف  العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعيالأدةل ووضع توصيات حمددة ملنع قامئة عىل قاعدة 

ندونيس يا ون الكوارث يف ميامنار وبنغالديش وسامواقان  مع الاحتاد ادلويل من أأجل ولوس والفلبني. ويعمل الصليب الأمحر الأسرتايل واإ

آس يا واعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي ال يف جمال دمع جتريب والبدء يف تنفيذ التدريب  ، وذكل من حمليط الهادئيف منطقة أ

قلمييةفعاليات  3 خالل آس يا واحمليط الهادئ(. فرعية  تدريب اإ آس يا وجنوب رشق أ  )جنوب أ

لصليب الأمحر يف أأفريقيا ادلولية ل جنة الل املسامهة يف أأنشطة  ربعات املسلحة زناعدمعت "حكومة الياابن" منع العنف اجلنيس يف القد و 

وسطاء يف كالش باب دراس ية بشأأن  ندوة الياابن، الصليب الأمحر الياابين، للمرة الأوىل يف كام نظمالرشق الأوسط. يف جنوب الصحراء و

 اجلنيسالتحرش لواحئ داخلية ملنع وضع ، و نبذ العنف وتروجي السالمتعزيز ثقافة املعنية ب حتاد ادلويل الامبادرة ويه ، تغيري السلوك

لكرتوين. التدريب للموظفنيقدم خرى، و التحرش الأ وأأشاكل    من خالل التعمل الإ

ىل الصليب الأمحر الربيطاين ادلمع وقدم   املساعدة اإىل حضااي العنف اجلنيس يف مجهوريةعرب توفري لصليب الأمحر، ادلولية ل  لجنةال برانمج اإ

طار أأنشطة منارصة الكونغو ادلميقراطية بوضع س ياسة عامة و  حاطة يف اإ  من لناجنيمن أأجل ابشأأن مرشوع ش بكة الأمان الاجامتعي اإ
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بقيادة ائتالف معين الصليب الأمحر الربيطاين هو جزء من برانمج و العنف اجلنيس وتقدمي توصيات لتحسني الاس تجاابت الربانجمية. 

 بصفة خاصة ممارسة تشويه الأعضاء التناسليةعاجل الصليب الأمحر الغيين، اذلي يبواسطة مجعية ابلصحة واحلقوق اجلنس ية والإجنابية 

الإنساين مع أأمانة ادلويل قضااي القانون  حولدراس ية مشرتكة ندوة  الصليب الأمحر الربيطاينعقد ، 2016يف أأوائل يونيو ولالإانث. 

ات املسلحة. زناعالحالت الكوارث و يف  العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعيمعاجلة جلسة حول الكومنولث، مشلت مجموعة 

واسعة  يف بعثات هانرش تدريبا  يف هذا الشأأن قبل تتلقى قوات اململكة املتحدة  ،اململكة املتحدة رفيع املس توىراض س تعاالزتام ومبقتىض 

ىل الرشاكء ادلوليني أأيضا  ، وميتد هذا التدريب اخلارج النطاق اإىل يف دورات تدريبية دمع السالم عىل لتدريب الربيطاين ل فريق ويوفر ال. اإ

ىل أأكرث من  العنف اجلنيس قضاايبشأأن رشق أأفريقيا   2016شهد عام كام لك س نة،  حفظ السالم الأفريقيةقوات أأفراد من  7.000اإ

 الصومالو  نيجريايو  نيبالو  كوسوفواملفوضيات العليا يف لك من السفارات الربيطانية و اس تضافت فلنقض عىل الومصة". و تطوير محةل "

سبمترب شهر اجلوةل الثانية من حلقات العمل القطرية يف تعقد ومصة، وسوف العاجلة ملل رسي لناك وبورما حلقات معو العراقو  كولومبياو 

 . 2017 نةس  

تدريب عىل الأطر القانونية والس ياس ية اليت دورات لصليب الأمحر الأمرييك التابع ل لقانون ادلويل الإنساين املعين ابفريق ويس تضيف ال

لعاملني يف لتدريب دورات عن  ات املسلحة، فضال  زناعالو حالت الكوارث  يف عيالعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتحتظر 

 الإنساين.  اجملال

دفاعية من أأجل خطة معل ويشمل ذكل ، العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعيأأعامل ملنع  ويف بلجياك، هناك خطط وتعلاميت

وتتضمن السالم والأمن. و  املرأأة بشأأنالأمم املتحدة ( الصادر عن جملس أأمن 2000) 1325املعنية ابلقرار  تنفيذ خطة العمل الوطنية

تأأمل تتحدث فهيا مجموعات بتنظمي  ا  معني ا  دامئ ا  )فالندرز( بند لصليب الأمحر البلجييكطاليب اللجوء التابعة ل مراكز اس تقبال خطط معل 

 .ابلأمانعىل الشعور ن تتأأكيد قدر يف املركز و  نعن جتارهبنسوة 

 1325لقرار ا) 2020-2017للفرتة  طة العمل الوطنية الفنلنديةاخلاصة خبالصليب الأمحر الفنلندي يف معلية التشاور وقد شارك 

لعنف اجلنيس والقامئ ابفامي يتعلق وامحلاية املنع وادلمع تسهم يف (، اليت الصادر عن جملس أأمن الأمم املتحدة بشأأن املرأأة والسالم والأمن

نساين.  الاجامتعي عىل النوع مشاركة من خمتلف منظامت اجملمتع املدين و سؤولني حكوميني بقيادة م العملية واكنت تكل يف الس ياق الإ

خدمات الرعاية الصحية مضن واحدت الصليب الأمحر ملواهجة الطوارئ عالوة عىل ذكل، قدمت العيادات الصحية الفنلندية و والوطين. 

العنف اجلنيس والقامئ عىل وادلمع النفيس الاجامتعي لضحااي  خدمات الإحاةلة اجلنس ية والإجنابية(، و )مبا يف ذكل خدمات رعاية الصح

 . النوع الاجامتعي

ل الاجامتعي،  نوعال عىل  ةالاعتداءات اجلنس ية والقامئأأو  أأعامل العنف تدابري خاصة ومساعدة لضحاايالصليب الأمحر السلوفيين قدم و 

اثرة يف س ياق الهجرة. وتواصل احلكومة السلوفينية س امي النساء والأطفال  ذات الصةل  العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعيمسأأةل اإ

خمتلف  ل س امي العاملني يفلقوات املسلحة، من أأجل احقوق الإنسان بشأأن  لتوعية والتدريباتعزيز عىل سلوفينيا وتعمل . اتزناعابل

 ....اخل خاصة يف حامية الأطفال والنساء يف معليات حفظ السالم وحامية املدنينيتدريبية ورات دويتضمن ذكل فظ السالم، معليات ح

ىل أأن مراعاة النوع الاجامتعي تشلك أأحد مكوانت  ابلإدماج "املعين  لصليب الأمحر السويرسيل املرشوع الاسرتاتيجي وجتدر الإشارة اإ

ر "ملهاجريناملعنية "ابددة احمل وخطة معهل "الاجامتعي املصابون  الصليب الأمحر السويرسي املرشوع التجرييب "ش باب الالجئني. وقد طو 

تطوعني وغريمه من الفئات املس هتدفة اذلين خمتص ابلنوع الاجامتعي من أأجل امل " ووحدات تدريبية متقدمة، مبا يف ذكل حمتوى بصدمات

املعنية  السويرسيالتابعة للصليب الأمحر العيادة اخلارجية تقدم و ش باب املصابني بصدمات. الالجئني من ال مع  يف سويرسايتعاملون 

 .العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعيعن هيا أأيضا  يتحدثن ف، لنساءب مجموعات عالج خاصة ابوضحااي التعذيب واحلر ب

آليات كام تلزتم ب  ة،املسلح اتزناعالو  الكوارث يف حالت العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعيلربتغال مبنع وتلزتم ا موثوقة من تنفيذ أ

عامل عن  اعامتد ترشيعات وطنية ودولية، فضال   تيتصل بذكل س ياسات عامة مشل. و أأجل مواهجة ذكل خطط خاصة عىل الصعيدين اإ

سطنبول(. اإ )اتفاقية رسي عنف الأ العنف ضد املرأأة وال بدرء ومناهضة ملتعلقة  اورويبالأ لس اجملالتصديق عىل اتفاقية مثل احمليل وادلويل، 
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العنف اجلنيس والقامئ عىل تعاجل لقانون اجلنايئ واالقانون ادلس توري بني تتنوع مجموعة من الترشيعات هناك عىل الصعيد الوطين، و 

 . الاجامتعي النوع

والاكمريون وكوت ريقيا الوسطى مبادرات رعاية حصة الأم والطفل يف لك من مجهورية أأف يف ، فقد شاركالصليب الأمحر الفرنيسأأما 

اكحفة سوء ملكجزء من برانمج وذكل الاجامتعية للأهمات احلوامل واملرضعات والأطفال،  تقليل اخملاطر النفس يةللعمل عىل ديفوار، 

 .الاجامتعي والتنوع، معين مبراعاة النوع لتعاون مع مجعيات وطنية أأخرىاب التغذية

حرب الوطن"، اذلي دخل حزي النفاذ "وق حضااي العنف اجلنيس يف قح انونتيا قد برملان مجهورية كروااعمت، ‘قانوان  خاصا  ’وابعتباره 

ىل نتاجئ البحوث اليت أأجر ويستند هذا . 2015 عام يونيو 18اعتبارا  من  ابلتعاون  2013عام  يفبرانمج الأمم املتحدة الإمنايئ اها القانون اإ

ر بنحو (، 1996 - 1990وطن" )الضحااي العنف اجلنيس أأثناء "حرب مكن لاملعدد الشأأن ب مع احلكومة الكرواتية  . خشص 2.200امل قد 

ىل ا م اإ عادة التأأهيل ومنح الانفس ية ال ساعدة املزيد من امل لضحااي وقد ق د  لقاء ما عانوه من تعويضات مالية  همجامتعية واخلدمات الطبية واإ

حضااي من مه أأيضا  بيهنم يغلب أأن يكون من اذلين  ة مبارشة لضحااي الاجتار ابلبرش. ويوفر الصليب الأمحر الكروايت مساعداعتداءات

 .ةمسلح اتنزاعمن انجون /الس تغالل اجلنيس أأو حضاايل

مراعاة النوع الاجامتعي امحلاية و  مواضيع لصليب الأمحر الكندياخلاصة اب 2020حىت عام العمليات ادلولية اجلديدة اسرتاتيجية وتشمل 

الصليب الأمحر الكندي بصدد و . ومواهجته العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعيمنع عن  واضيع شامةل، فضال  مكية اجملمتع كة واملشار 

جراء  معنية ابلنوع الاجامتعي والتنوع،وضع س ياسة جديدة  س ياسات هبدف اعامتد وتنفيذ تدقيق بشأأن النوع الاجامتعي معلية وذكل عرب اإ

نع العنف املعنية مب ربامج وتصل ال. العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعيتعزيز املساواة بني اجلنسني ومنع جل أأ من معايري مؤسس ية و 

ىل ما يزيد عىل بتغطيهتا يف املدارس   . بالغني س نواي  واملراهقني وال  الطفمن الأ أألف  700يف أأحناء البالد اإ

ونظمت امجلعية والتنوع لقيادة العمل يف هذا اجملال. ابلنوع الاجامتعي معين اتصال ق منصب منس الهالل الأمحر املالزيي اس تحدثقد و 

أأصبح هناك ، ونتيجة لهذا التدريب، أأول دورة تدريبية لتدريب املدر  بني بشأأن مراعاة النوع الاجامتعي والتنوع 2016يف عام الوطنية 

العنف اجلنيس والقامئ عىل نرش املعارف بشأأن ب ن وبهؤلء املدر  وس يقوم مالزيية.  يف لك ولية متاح معين ابلنوع الاجامتعي والتنوعب مدر   

 . الولايتعىل مس توى  النوع الاجامتعي

يف بوروندي ويف جنوب  لعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعيمعنيني ابمتويل وتنفيذ برانجمني ب  لصليب الأمحر الهولندييقوم او 

مبا يف ذكل القادة كلك، الساكن فامي بني توعية ال الأنشطة املضطلع هبا يف جنوب السودان  . وتتضمنةوطني تامن مجعيالسودان بدمع 

والناجني منه،  مساعدة وحامية حضااي العنف، ورضورة منع هذا العنفرضورة لعنف اجلنيس وبشأأن منع ااحملليني وجامعات الرجال، 

ىل نظم العداةل لل املنارصة من أأجل او  (. بشلك أأسايس )يف جنوب السودان العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعين  مناجنيلوصول اإ

توفري س بل فل الصليب الأمحر الهولندي والصليب الأمحر البوروندي يكالصليب الأمحر يف بوروندي،  ادلولية لجنةال ابلتعاون مع و

ىل  بطريقة سهةل وودودة توفر الوصول هذه املرافق  ، وأأناجلنيس الغتصابلالتعرض املرافق الصحية وتوفري العالج املالمئ بعد الوصول اإ

ىل  يف جنوب السودان من مكفوةل هذه اخلدمات الناجيات، و لحتياجات ورغبات  خدمات أأخرى مثل ادلمع النفيس واملايل، وفقا  اإ

 حاةل.الإ خالل نظام ل

 جملس الأمن عنالصادر  1325 قرارالعىل تنفيذ  ومة السويديةحكالتابع للفريق العمل مضن الصليب الأمحر السويدي بنشاط ويعمل 

تسليط الضوء عىل املسائل الرئيس ية ذات الصةل التابع للأمم املتحدة، حيث متكن الصليب الأمحر السويدي من خالل هذا الفريق من 

عادة التأأهيل للناجني من الصليب الأمحر السويدي خدويقدم . املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني اليت يتناولها قرار التعذيب معليات مات اإ

العنف اجلنيس ضحااي لالعالج  املراكز وتقدم هذهجارب مماثةل. عرضهم لتتل ات املسلحة أأو زناعصدمات نتيجة للاملصابني ب والأشخاص

ماكنية احلابملنارصة من أأجل  الصليب الأمحر السويدييقوم . كام والقامئ عىل النوع الاجامتعي الصحية  صول عىل اخلدماتحتسني اإ

 والصبيان والفتيات. املتخصصة للمترضرين من الرجال والنساء
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 التحدايت

ن ذكل ل يعترب دامئا  ابلتايل، فالإرادة الس ياس ية والالزتام من جانب ادلول؛ والافتقار اإىل حساس ية املوضوع، و •  ا  مصدر  اإ

 ؛قلق يف مجيع املناطقلل

 ؛ةكساس يف احلر مراعاة النوع الاجامتعي والتنوع كأ  يف فاءةكال الافتقار العام اإىل •

 ؛للعنف اجلنيسعالية اجلودة  مواهجات فع اةل وارد لتطويراملوقت و التحضريي و ال عمل يلزم بذل قدر كبري من ال •

ىل تردد ت والومصةالأعراف الاجامتعية  •  .نينس يجل ا والتحرش مجموعات الش باب يف التحدث عن موضوع العنفؤدي اإ

 

 الرعاية الصحية معا  تقدمي خدمات حامية مواصةل الرعاية الصحية يف خطر:  - 4ار القر 

 

 جنازات الرئيس يةالإ 

قلميية  عقد • يف رشق أأفريقيا وغرب أأفريقيا وأآس يا مع وفود اللجنة ادلولية للصليب الأمحر وممثيل اجامتعات موائد مس تديرة اإ

 ؛خطريف الرعاية الصحية وضوع مبيف اجملال الإنساين  العاملنيمن أأجل ربط الوصول الآمن ل الاحتاد ادلويل

َدت و املرجعي للحركة( الفريق )املؤازرة ولية امجلعيات الوطنية  تعرضاس ت   • د    ؛2019حىت هناية عام م 

 ؛من عدة مبادرات وطنيةخلصة لتبادل ادلروس املس ت 2017و 2016اجامتعات س نوية يف مايو  تقدع   •

نشاء  • ىل بل الطارئة ق الرعاية خدمات  خدمات الإسعاف ومقديممقديم من أأجل  "جامعة معل"اإ املستشفى يف الوصول اإ

 ؛حالت اخلطر

 ؛م ادلاخيل واخلاريجس تخداالمتاحة لرسيع ملس توى التأأهب ال تقيمي ال معليات جعل  •

عداد  • لكرتونية دورة اإ  ؛ل العنف ضد مقديم الرعاية الصحيةمكثفة مفتوحة حو اإ

بقاء القضية عىل رأأس جدو  •  عامل العاملي.لأ ل ااإ

بتنفيذ  جنوب السودان والسودانو  الصومالو  والس نغال كينيا ونيجريايمجعيات لك من  عدد من امجلعيات الوطنية يف أأفريقيا، مثلاضطلع 

عالمية حولنرش وتشاور برامج  منائية لتبصياغة خطة معل  حاليا  قوم كينيا ت. و الرعاية الصحية يف خطر موضوع اإ كومة ضطلع هبا احلاإ

جلنوب من الصليب الأمحر اس تعارتا طبع ملصقات  مجعية الصليب الأمحر النيجرييأأعادت يف نيجرياي، ووأأحصاب املصلحة الآخرين. 

حتديدا   يهوثالث جامعات، قامت يف الس نغال، و. منسقي التصال دلى الفروعمن  37تدريب من أأجل يف اكدوان لتوزيعها  السودان

دورات توعية عقد عن  معارض للصور الفوتوغرافية، فضال  تنظمي توزيع نرشات حصفية و ب ، Thiesو Bambeyو UGB جامعات

مسؤويل ع مجعية الهالل الأمحر الصومايل و وقدت جلسات تشاور لأمناء فر الصومال، ع   الرعاية الصحية يف خطر. ويف حول موضوع

مت لقاءات مع السودانجلنوب الصليب الأمحر ويف احلوادث.  لإبالغ عناملعنيني اب الرئيس يةالصحة والعاملني يف املستشفيات  ، ن ظ  

جلسات حول موضوع الرعاية الصحية يف  السوداينالأمحر الصليب ، بيامن عقد حول موضوع الرعاية الصحية يف خطر الأطراف املعنية

الأمحر الكندي بربامج للتوعية مللغيش والصليب وتضطلع مجعيتا الصليب الأمحر ا .مواهجهتالتأأهب حلالت الطوارئ و ا ةفرقأأ خطر من أأجل 

نساين. ويف م الأسلحة يف املراكز الصحية واس تخدام س يارات الإسعاف لأي  دغشقر، حظرت وزارة ادلفاع محلابلقانون ادلويل الإ

ىل أأن خالف حالت الطوارئ الصحية،أآخر غرض  درجة  خدمات الرعاية الصحيةو  حامية اجلرىح واملرىض وجتدر الإشارة اإ يف املناجه م 

ن مهنج "اس تكشاف القانون م جزءك"، اتزناع"كندا يف القد أأطلق الصليب الأمحر الكندي وحدة تدريبية بعنوان و . ادلراس ية العسكرية

نساين لطلبادلويل القانون دريس مني لتملعل  من أأجل االإنساين" ادلويل  متضمنا  (، لزيية والفرنس يةالإجنابللغتني املدارس الثانوية ) ةالإ
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عىل  و غري مبارشأأ  بشلك مبارشمؤمترات ركزت مثانية  الصليب الأمحر الكنديعقد  ،2016يف عام و. موضوع الرعاية الصحية يف خطر

 .ادلويل الإنساينلقانون مبوضوع الرعاية الصحية يف خطر وابزايدة الوعي 

مكبوداي عىل برامج توعية وقد ركزت 

لرعاية  يتعلق ابمتعددة الأوجه فامي

الأطر عىل  تعمل الصحية يف خطر، بيامن

جراء القانونية احمللية  تغيريات من أأجل اإ

مجعية وقد حشدت  يف الس ياسة العامة.

مخسة  الكولوميبالصليب الأمحر 

قلميية متعددة الأطراف املعنية  منتدايت اإ

آليات للتصدي  من أأجل وضع أ

للمخالفات والوقائع اليت ترتكب حبق 

دلليل ، وذكل وفقا  الطبيةالبعثات 

واملواد  لطبيةاالبعثات عىل بني املدر   

تدريب دورة ل  اليت مشلتالإعالمية، 

لصليب احمللية ل فروع البني من أأجل در   امل

اكن  يف أأفغانس تانو الأمحر المكبودي.

عداد عىل اجلانب القانوين تركزي  قانون اإ

امجلعية أأقرته احلكومة لتنظمي شؤون 

ز  عت و  .ةشار واس تخدام ال الوطنية  و 

ملصقات ونرشات وكتيبات ومواد 

تروجيية أأخرى كجزء من برامج التوعية 

الهالل الأمحر الأفغاين. وعقدت دلى 

جلسات مائدة مس تديرة مع الزعامء 

  كجزء من برانمجينيادلين والعلامء 

 تشاور. ال 

الصليب الأمحر الأسرتايل من وقد انهتىى 

ة اس تعراض الترشيعات احمللية املتعلق

حبامية العاملني يف جمال الرعاية الصحية 

عداد  تحليل الفجوات ل تقرير وانهتىى من اإ

بشأأن موضوع  بدمج التوصياتاملتعلقة 

 أأسرتاليا، الرعاية الصحية يف خطر يف

من وتناقشه احلكومة س تطلع عليه اليت 

قانون املعنية ابل خالل اللجنة الوطنية

نساين.  وعالوة عىل ذكل، فقد ادلويل الإ

هجود  احلكومة الأسرتاليةدمعت 

الصليب الأمحر الأسرتايل يف جمال نرش 

نساين.  القانون ادلويل الإ

 نجاحال قصص من 

           
 

املشرتك بني املؤسسات لتنس يق وحامية خدمات  ** وقعت السلفادور عىل الربوتوكول

ىل اخنفاض عدد الهجامت 2016مايو  30الرعاية الصحية يف  اليت يتعرض لها ، مما أأدى اإ

ن يف املنظامت الأخرى. ويعمل بروتوكول حامية ون الصحيوالصليب الأمحر والعامل وموظف

عطاء مجعية الصلي ب الأمحر السلفادوري خدمات الرعاية الصحية عىل ثالثة مس توايت: اإ

نساين بأأمان؛ ومتكني  الأدوات الالزمة لضامن تنفيذ مجيع خدمات الرعاية الصحية والعمل الإ

الصليب الأمحر السلفادوري من مواصةل العمل مع الآخرين لرصد سالمة العاملني يف 

 دليل جديد لسالمةعداد مع لإ ادل حشدجمال الصحة واملساعدة عىل حتسني سالمهتم؛ و 

. مماثةل ةاجامتعيقالقل تعاين من اليت تس تخدمه بدلان املنطقة ليك مات الرعاية الصحية خد

 من أأجل وقد قام مقدمو الرعاية الصحية الوطنيون بتحسني السالمة من خالل العمل معا  

جراءات السالمة. ودلى الصليب الأمحر السلفادوري نرش التوعية  وتطبيق بروتوكولت واإ

 جيري اس تخدامه عىل نطاق واسع. خدمات الرعاية الصحيةمن أأجل  سالمةلل الآن دليل 

 تضمني معلومات عنعىل سرتايل مع أأحصاب املصلحة املعنيني لأ محر الأ ** معل الصليب ا

دورة تدريبية أأعد اكدميية و لأ يف املناجه ادلراس ية خملتلف ادلورات االرعاية الصحية يف خطر 

الرابطة ابلتعاون مع الطب طلبة من أأجل اين نسلإ لقانون ادلويل ايف جمال اخمصصة 

برامج  . كام عزز املهنج الرمسي مجليع(IMPACT) الطب يف تسامنياالأسرتالية لطلبة 

للعمليات اللوجستية يف العسكرية درسة املتدريب العاملني يف جمال الصحة اذلي تديره 

ىل الرعاية الصحية يف خطر  بشأأندورة تدريبية ان، وقدم ايابند أأفراد قوات ادلفاع اإ

ىل  قلمي الشاميل ونيو ساوث ويلز وكويزنلند. وقد أأدى ذكل اإ دور خلق الأسرتالية يف الإ

 نساين، مبالإ سرتايل يف قضااي القانون ادلويل الأ محر الأ متخصص لتعزيز مشاركة الصليب ا

ة رابطالنسانية والطبية، والعمل مع لإ والقطاعات االرعاية الصحية يف خطر،  يف ذكل

 ندويبويتعني عىل م الرعاية الصحية يف خطر.  لوضع س ياسة بشأأن لطلبة الطبالأسرتالية 

اجتياز برانمج التدريب  الصعيد ادلويل جيري نرشمه عىلسرتايل اذلين لأ محر الأ الصليب ا

رشط اجتياز ادلورة اذلي يتضمن ، (IMPACT)عىل احلشد ادلويل والتأأهب للعمل 

لكرتوين يف جمال قبل " التدريبية "توخوا السالمة السفر، فضال  عن دورات التعمل الإ

 الرعاية الصحية يف خطر.
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التابعة  مدارس المتريض يفحول موضوع الرعاية الصحية يف خطر سلسةل من احملارضات  مجعية الصليب الأمحر الياابينوقد أأجرت 

نقل لضامن املتنازعة طراف مع الأ ومناشدة النيبايل بأأنشطة منارصة الأمحر الصليب ضطلع ييف نيبال، ولصليب الأمحر ويف اجلامعات. ل 

الصليب الأمحر ويقوم . حول موضوع الرعاية الصحية يف خطر ملوظفي احلكومةتوجهيية للمصابني واملرىض كام تقدم جلسات أأكرث أأماان  

بشأأن موضوع الرعاية الصحية يف خطر. وينظم الفريق املعين  نيةواملتطوعني عىل الالزتامات القانو التوعية موظفي ش باب الأمرييك بتدريب 

 مع وزارة ادلفاع الأمريكية.القضااي املتعلقة مبوضوع الرعاية الصحية يف خطر مناقشات منتظمة حول  ادلويل الإنساينلقانون اب

َرت يف ابكس تان، و و   خط الأساس اخلاص مبوضوع الرعاية الصحية يف املعنية بتحديد  أأدوات مجلع البياانت يف ادلراسات الاس تقصائيةط 

عداد مت والإسعاف وحرس الأمن. مركبات سائقي و  : الأطباء واملمرضاتالتاليةربع الفئات الأ مع الرتكزي عىل خطر،  دليل تدرييب للعاملني اإ

 تغيري املواقف.  دليلعن  ذات الصةل، فضال  مواد الإعالم والتثقيف والتصال نب اجاإىل يف جمال الرعاية الصحية، 

ندونيس يا، و ندونيس يا( ممارسات لس تخالص ادلروس يف اإ ندونييس )ابلنغ مرياه اإ أأجرى املركز احمليل يف جاكرات التابع للصليب الأمحر الإ

جراؤها يف اليت اكن من املقرر قاطعة املحكومة املرتبطة ابنتخاابت احلاشدة  التجمعاتأأثناء املتصةل بعملياته لتقدمي اخلدمات الصحية  اإ

 .2017شهر فرباير عام 

والصليب الأمحر الأملاين والهالل الأمحر  سويرسي والصليب الأمحر السلوفيينعيات وطنية أأخرى، مثل الصليب الأمحر ال مج وهناك عدة 

ىل ج  القرار. هذا تطلبات مب للوفاء  احكومات نباالاكزاخس تاين والصليب الأمحر السويدي والصليب الأمحر البلجييك، تعمل اإ

حول موضوع الرعاية تنظمي ندوة يف الربملان البلجييك )جملس الش يوخ(  من أأجل ن معا  ون املهمتوالصليب الأمحر البلجييك والربملانيويعمل 

فاع بني وزارة ادل لتفاق ثنايئ وفقا  و ات املسلحة. زناعال حالت يفالطبية البعثات لإطار القانوين ادلويل محلاية الصحية يف خطر وا

دارة الشؤون الطبية دلى امجلعية الوطنيةأأن تتعاون املقرر من ، 2016يونيو عام شهر البلجيكية والصليب الأمحر البلجييك يف  وزارة  واإ

 . الصادر عن املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني 4تنفيذ القرار أأجل  ادلفاع من

ر  نفاذ القوانني وموظفي الرعاية الصحية وخدمات الإسعاف، سؤويل بري الرامية اإىل حامية م لتعزيز التدا قانوان   الربملان الأملاين مؤخرا  وقد مر  اإ

البياانت املتعلقة بأأعامل العنف املسؤوةل جبمع وختزين  اخملتصة وقد قامت السلطات العامةلصليب الأمحر الأملاين. من ا دمعواكن ذكل ب

 .ضد العاملني يف جمال الرعاية الصحية وختزيهنا

ذت واختُ ة، الصحمت حتليل مواقف وسلوك العاملني يف جمال هندوراس، مرشوع الصحة اذلي ينفذه الصليب الأمحر السويرسي يف ويف 

الطبية البعثات  وضوع حاميةابلرتوجي ملسويرسا ابنتظام وتقوم  العاملني يف جمال الصحة.من أأجل أأكرث تعاطفا   قفامو تبين تدابري لضامن 

( وكذكل يف اجامتعات للأمم املتحدة د الأطراف )مثل امجلعية العامة وجملس الأمن واجمللس الاقتصادي والاجامتعيعىل املس توى املتعد

 (.2016ديسمرب  -خالل شهري نومفرب  قد يف جنيفع  اذلي للجان الوطنية للقانون ادلويل الإنساين الاجامتع العاملي خمصصة )مثل 

ات املتعلقة مبوضوع الرعاية ابللغة الروس ية حول القرار فيلمني سةل من ادلورات التدريبية وأأنتج سل الاكزاخس تاين  الهالل الأمحروجيري 

 .www.redcrescent.kzالصحية يف خطر، وميكن الاطالع علهيام عرب املوقع الإلكرتوين 

الصليب الأمحر ويعمل ات املسلحة. زناعريق معل معىن حبامية الرعاية الصحية يف الف ويديةوزارة الشؤون اخلارجية السأأنشأأت وقد 

عداد عىل  ربملانينيبشلك وثيق مع مجموعة من الالسويدي  أأعضاء الربملان من أأجل  حامية الرعاية الصحيةبشأأن مرجعية حتقق قامئة اإ

بعنوان  يف الربملان السويدي دراس يةندوة تنظمي يف أأفغانس تان لشؤون يدية مع منظمة أأطباء بال حدود واللجنة السو شارك السويدي. كام 

خاصة محةل توعية الصليب الأمحر السويدي وقد أأعد حامية الرعاية الصحية؟".  عىلربملان القيام به للمساعدة لأعضاء ال ميكناذلي "ما 

سعاف حمطمب السويد ، تشمل القيام حبمةل توعية تطوف بأأرجاء به عالمية مصحوبة حب ةس يارة اإ  . موضوعها الرعاية الصحية يف خطرمةل اإ

الرعاية القرار املعين مبوضوع  عىل الصعيد الوطين لتوصياتدمع التنفيذ ، قام الصليب الأمحر الرنوجيي بذ املؤمتر ادلويل الثاين والثالثنيومن

من  "جامعة معل"، فقام بتشكيل وقيادة نوب السودانكولومبيا والسلفادور وهندوراس ولبنان وليبيا وج يف لك من  الصحية يف خطر

ىل بل الطارئة ق الرعاية خدمات  خدمات الإسعاف ومقديمأأجل مقديم  ، واضطلع بأأنشطة منارصة املستشفى يف حالت اخلطرالوصول اإ

الصليب الأمحر الرنوجيي ك وقد أأرش دراس ية. ندوات عىل الصعيد الوطين، مبا يف ذكل من خالل القنوات الثنائية وتنظمي يف هذا الصدد 

http://www.redcrescent.kz/
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ىل "القطاع  العاملني يفدراس ية ودعا ندوة قطاع الإسعاف الرنوجيي يف   يف كولومبيا والسلفادور وهندوراس، دمعو". جامعة العملاإ

واملرىض  لتابعة لهاا رافقامليف مجع البياانت عن الهجامت ضد العاملني يف جمال الرعاية الصحية و  الوطنية اتامجلعيالصليب الأمحر الرنوجيي 

التدريبية الإلكرتونية عرب الإنرتنت اليت جسل فهيا ما ورات ادلبادل أأفضل املامرسات من خالل ، كام قام بتسهيل ت النقل الطيبووسائل 

الصليب الأمحر الرنوجيي والصليب الأمحر اشرتك لك من ، 2016يف عام و. 2017و 2016 مشارك يف عايم 1.500يقرب من 

 والسويد، نطاق املشلكة يف الرنوجيعرضا  موجزا  ل قطاع الإسعاف عرض فهيا دراس ية يف أأوسلو حيث ندوة اس تضافة  يفالسويدي 

قامت امجلعية الوطنية بتحسني مظهر يف السلفادور، والك البدلين لالس تجابة للتوصيات. املعنية ابلشؤون الصحية يف  سلطاتال عيت ود  

ر املركبات والزي الرمسي، ووضعت  لحد من خماطر للوحات الأرقام  توغري  ،الت شديدة اخلطورةاحليف شادات بشأأن ما يتعني القيام به اإ

 .املركبات الهجامت اليت تس هتدف

غري حاميل أأوراق الهوية ادلامنركية، هتدف تس ، التابعة هل يف العيادات الصحيةخافتة منريك اسرتاتيجية اتصالت االصليب الأمحر ادلواعمتد 

اتحة العمل دون والغرض  اثرة جدل بيامن مهنا اإ خدمة املنارصة من أأجل أأن تكون الرعاية الصحية ملن ل حيملون أأوراق ثبوت للهوية ينبغي اإ

 تقدهما ادلوةل ادلامنركية.

حية حول لك من موضوع الرعاية الص اجلامعات  ةلمعلومات مع طلبلمجعية الهالل الأمحر املرصي حمارضات وجلسات تبادل وقد نظمت 

من أأجل طلبة دورة دبلوم الطب يف حالت الزناع والكوارث دلى مجعية  حمارضة س نويةكام نظمت ، ادلويل الإنساينالقانون يف خطر و 

"Worshipful Company of Apothecaries"  ىل  ادلويل الإنساينالقانون عن ذات صةل مبوضوع  نشوراتم مع الإشارة اإ

 ةبطل ل  ادلويل الإنساينلقانون الرعاية الصحية يف خطر وبشأأن اموضوع بشأأن توعية ا  جلسات أأيضأأجرت و الرعاية الصحية يف خطر، 

نساينوالقانون حول موضوع الرعاية الصحية يف خطر الطب يف جامعتني يف القاهرة. وعقدت حلقة معل تدريبية مدتا ثالثة أأايم   ادلويل الإ

 والعراق والمين.  ةسوري من نيغري مرصي طالب طبجل أأ من يف امجلعية الوطنية 

مت  صاابت جامعيلس تخالص ادلروس من حادث أأسفر عن  يف تل أأبيب مجعية ماجن دافيد أأدوم يف اإرسائيل حلقة معلونظ  ة، اإ

ر والاحتاد ادلويل والصليب الأمحللصليب الأمحر محلاية الرعاية الصحية. وحرض حلقة العمل اللجنة ادلولية وتضمنت احللقة جزءا  خمصصا  

نقاذ  ،وطنيةة مجعي 19عن  الرنوجيي، فضال   ووزارة ، (SAMUR Madrid)وخدمة بدلية مدريد للمساعدة يف حالت الطوارئ والإ

 الصحة الإرسائيلية.

رشادات بشأأن الرعاية الصحية يف خطر للعمل عىل احلد من بروتوكولت و  ون ف  ذت عتض  يف فلسطني، و  و رت عدد الإصاابت. وقد اإ طو 

آ  مع وزارة الصحة الهالل الأمحر الفلسطيينمجعية   لتوعية.ل لتنظمي الأنشطة والقيام حبمالت  ةليأ

آت  ا  وطني تقيامي   الكوارثللحد من أأخطار  الوطيناملنرب يف الربتغال، أأجرى و اتفقت و . 2016يف املستشفيات العامة يف عام لسالمة املنشأ

عداد عىل  احلكومة وامجلعية الوطنية احلكومية املعنية )مثل وزارة الصحة ووزارة التعلمي ووزارة الإدارة  كة تشمل الأهجزةخطة معل مشرت اإ

نشاء نظامابس تخدام الشادلاخلية( لتقيمي الترشيعات ذات الصةل  ساءة اس تعاملها.  رصد ارات املمزية واإ  وطين ملنع اإ

من خالل  اتادلورات التدريبية ملديري الأزمبشأأن  زارة الصحة يف امجلهورية التش يكية والصليب الأمحر التش ييك التعاونتواصل و 

نقاذ الطبية".  "رابطة خدمات الإ

مت  ممثلون  احرضهو الهجامت ضد العاملني يف جمال الرعاية الصحية، دورة تدريبية حول مسأأةل  مجعية الصليب الأمحر الإس باينكام نظ 

وامجلعية صليب الأمحر ولية لل لجنة ادلوال والرابطة الطبية الإس بانية، دائرة الصحة العسكرية، و عن وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون، 

دراج  عمل الصليب الأمحر الإس باينيو . ةالوطني املسلح يف  زناعيف حالت الالطبية حامية العاملني يف اجملال الطيب واملرافق عدم عىل اإ

 القانون اجلنايئ العسكري كجرمية من جرامئ احلرب.
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 التحدايت

 ؛عىل املس توى الوطين( لحركةاتبعة لغري ) خرىلأ اخلارجية ا الفاعةل ول واجلهاتحشد ادل •

 ؛ية املتعلقة ابلعنف ضد الرعاية الصحيةمعلية مجع وحتليل البياانت النوعية والمك   تعقيد وحساس ية  •

مضن الفريق املرجعي  ليستليت تنفذها مجعيات وطنية وضوع الرعاية الصحية يف خطر، اتتبع مجيع املبادرات ذات الصةل مب •

 شامةل(التابع للحركة املعين ابلرعاية الصحية يف خطر )دراسة حتديدية 

غري  ا  هنجمتثل  (املشرتكة خطة العملو لمشالك املشرتك ل تحليل ال  عزيز حامية الرعاية الصحية عىل الصعيد الوطين )مثلت •

 .الاحتاد ادلويل( -عية الوطنية امجل  –حركة ولكنه حصيح )اللجنة ادلولية للصليب الأمحر لل مأألوف

 (32IC/15/R5) وأأمهنم الإنساينالعمل  سالمة متطوعي - 5لقرار ا

 الإجنازات الرئيس ية

 املوظفني واملتطوعني يف جمايل السالمة والأمن؛ تدريب •

دارة معلومات املتطوعني، مبا يف ذكل املعلومات ادلميوغرافية •  ؛الرغبة القوية يف مجع واإ

  ؛اتططهذه اخملأأو ميل قوي لوضع  للمتطوعني يف مجيع أأحناء العامل يةأأمين ت اتططخموجود  •

 .العديد من امجلعيات الوطنيةدلى صياغة س ياسات التطوع  •

دارة الاحتاد ادلويل يف أأقر  طار معل من أأجل التطوع 2016عام شهر يونيو جملس اإ وطنية يف مجيع اللجمعيات ل تحالف ، مدعوما  ب اإ

ها من أأجل نسخها أأو تطبيقها عىل نطاق وتكييف ممارسات التطوع الناحجة وتشاطرها  هدفان: الأول هو حتديد طة معهلوخلاملناطق اخلس. 

 امية سالمة ورفاهحفطر. اخليف حالت هم ورفاه  هتمملتطوعني ومواصةل تطوير نظم لضامن سالما والثاين هو ضامن سالمة ورفاه؛ أأوسع

 توفريمن أأجل امجلعيات الوطنية ، فاإن الاحتاد ادلويل يدمع وذلكلالحتاد ادلويل. لاجب أأخاليق و هو ابملهمة ملتطوعني دون املساس ا

وقد وضع الاحتاد ا.  فهيلمتطوعنيل بشلك اعتيادي وادلمع النفيس الاجامتعي  يةتغطية التأأمين ال و  والتدريب واملعداتامحلاية  القدر الاكيف من

خمطط تأأميين، وسوف يغطي هذا اليت ليس دلهيا ابلفعل امجلعيات الوطنية  يس هتدفعىل املتطوعني  ادلويل خمططا  تأأمينيا  عامليا  للتأأمني

تس تخدم هذا اخملطط التأأميين،  وطنيةة مجعي 76 اليوم هناكاذلين يضطلعون بأأنشطة ابمس مجعيهتم الوطنية. و  تطوعنياخملطط التأأميين امل 

ذ أأهنا توفر شيئا  من التغطيةذه. العديد من املتطوعني من ش بكة الأمان هيس تفيد و  تاكليف العالج الطيب يف حاةل وقوع حوادث، ل  اإ

ىل  عاقةوفاة التغطية ابلإضافة اإ ىل حتالف امجلعيات الوطنية  مجلعيات الوطنيةاعيت ، د  2016عام  ديسمربشهر  يفو. والإ لعمل للالنضامم اإ

دوات وأأنظمة الأ و  مناقشة وتبادل أأفضل املامرساتوذكل من أأجل عي، العمل التطو املعنية بتمنية قضااي اليع بشأأن مج بشلك جامعي 

رشاكهمو  موتدريهب تطوعنيمعلية اس تقطاب امل حول كيفية حتسني املفيدة الأخرى البياانت والأفاكر  عن سالمهتم تطوعني أأمام امل ، واملساءةل اإ

ابلفعل أأو ذات الإماكانت  نرشهاجيري تطوعية الواعدة اليت لتعزيز العمل التطوعي وحتديد املامرسات ال التطوع وضع ميثاق ورفاههم، و 

ج مبتكرة و وتشمل املامرسات مواضيع حمددة مثل نظم بياانت املتطوعني وهنجديرة بأأن جترهبا امجلعيات الوطنية. اليت جتعلها الاكفية 

بشأأن ما يصلح سات حاةل لفهم وتبادل الأدةل تقيمي بعض هذه املامرسات كدرا تثقيف الأقران. وس يجريعن  املتطوعني، فضال  س تقطاب ل

للمتطوعني بغرض نسخها ناحجة ال عىل هذا الأساس حتديد مناذج املشاركة والس ياقات املناس بة ذلكل. وس يجري  ظروفللتطبيق ومعرفة ال

يف منطقة البحر املتوسط متطوعا  من مجعيات وطنية  23عىل  تطوعال يثاق الأول مل  رشوعوتطبيقها عىل نطاقات خمتلفة. وقد ع رض امل 

لدلول  عيات الوطنيةعىل امجل و يف الغابون يولي 13يف يوم  كام ع رض. 2017عام  ويولي 20قد يف قربص يف ع  خالل خممي للش باب 

 الربتغالية.انية و ات الفرنس ية والإس بقية الناطقة ابللغالأفري 

يف عن توفري املعدات الواقية لضامن سالمة وأأمن املتطوعني  فضال  لتدريب ويه توفر ا، لصليب الأمحر نظام تأأميينودلى اللجنة ادلولية ل 

ن ال صليب الأمحر. وعالوة عىل ذكل، ولية لل لجنة ادلال تتعاون مع اليت  امجلعيات الوطنية كرث أأماان  الأ لوصول ل ري تقيامي  جتلجنة ادلولية فاإ
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خطط معل دمع وحتشدمه من أأجل  تشجع رشاكء احلركةو ة الرشيكة، امجلعيات الوطنياملنفذة و  جمعيات الوطنيةتنظم حلقات معل لل و 

بشأأن الكيفية اليت ميدانية للوفود  تتعلاميوقد ُأصدرت للعاملني يف اجملال الإنساين.  ان  اأأمامجلعيات الوطنية الرامية اإىل حتقيق وصول أأكرث 

ما  الاحتاداخملطط التأأميين دلى ما من خالل  فهيا اإ تطوعنيمل عىل ا تأأمنيبشأأن ال  امجلعيات الوطنية تدمعميكن هبا للجنة ادلولية أأن  ادلويل واإ

 رشاكت التأأمني احمللية.من خالل 

ىل أأن برامج التدريب الهالل وقد اضطلع يف الرتوجي لهذا القرار.  مجعيات وطنية ةعداليت تتبعها شرتكة من السامت امل  وجتدر الإشارة اإ

لصليب ركة ااملبادئ الأساس ية حلوأأمهنم بشأأن ملوظفني واملتطوعني اسالمة يف جمال ملاين بتدريبات الأمحر الفلسطيين والصليب الأمحر الأ 

طار الوصول  كأدوات واملعدات الواقية  ‘حافظ عىل حياتك’، و‘توخوا السالمة’مبادرة ، و كرث أأماان  الأ الأمحر والهالل الأمحر، ابس تخدام اإ

مشلت قد لتوجيه معلية صنع القرار. و 

معلومات عن ادلمع التدريبات هذه 

. يةالتأأمين  التغطية عن فضال   النفيس

ويتوىل الهالل الأمحر الفلسطيين 

الرصد بشلك وثيق للتأأمني 

عتيادي عىل املتطوعني. كام قدما الا

أأنشطة منارصة وبرامج تدريب 

صياغة مجلعيات وطنية أأخرى، ودعام 

رشادات س ياسة التطوع ووضع ا اإ

س تخدم وي  بشأأن هذا املوضوع.

"الصندوق  الصليب الأمحر الأملاين

الاحتادي للتأأمني ضد احلوادث" 

غطي مجيع اململوك لدلوةل، وي

أأثناء  لمتطوعنياليت تقع ل الإصاابت 

بواجهبم مكتطوعني أأو الاضطالع 

اإىل معلهم مكتطوعني أأو اذلهاب أأثناء 

لصليب يوفد اعادة ل ة منه. و عودال

ليات متطوعني يف العم  الأمحر الأملاين

، وابلتايل فاإهنم يكونون ادلولية

ادلمع النفيس يلزم توفري  قدفابلإضافة اإىل ذكل، واملرض أأثناء تنفيذ واجباتم.  وأأ مشمولون ابلتغطية التأأمينية يف حاةل الوفاة أأو الإصابة 

 همم.اأأثناء قياهمم مبهن مهنا عانوملعاجلة الصدمات اليت قد ي

عداد وتنفيذ  الصليب الأمحر السلوفيينوقد قام  الاس تجابة معليات يف  نيسالمة وأأمن املتطوعني املشاركيشمل خاص،  تدرييببرانمج ابإ

بقت  لأزمة الهجرة يف سلوفينيا، اذلين دعا قية الالزمة و االصليب الأمحر السلوفيين مجيع املعدات الو كام قدم قواعد سالمة خاصة. علهيم ط 

ىل أأن  التحصينات املوىص هباأأخذ ىل اإ املتطوعني   املبادئ الأساس ية للعمل التطوعياليت تقدهما سلطات ادلوةل ابجملان. وجتدر الإشارة اإ

 حبامية املتطوعني،تتعلق وطنية فقد اعت مدت ترشيعات من مث، ددة لعمل املتطوعني منصوص علهيا يف "قانون التطوع"، و احملرشوط وال 

ىل تشجيع امجلهور والتدريبات  مة املتطوعني يف سالتدابري حامية أأمن و ودمج ، نيفهم وقبول دور املتطوعني الإنساني عىلوالتدابري الرامية اإ

 القوانني الوطنية.

بشأأن  2005 ويولي 3 الصادر يفتعزيز وتنفيذ القانون البلجييك بشلك عارض، من أأجل ويتعاون الصليب الأمحر البلجييك مع السلطات 

طوعية يف الأرايض البلجيكية، تعلق حبقوق املتطوعني اخلدمة المك القانون البلجييك امل عىل املس توى الترشيعي، حيفحقوق املتطوعني. 

قامة الرئييس للمتطوع. وهو أأن و  بلجياكعىل أأن يكون تنظميها من داخل  خارج بلجياكاخلدمة الطوعية وكذكل  تكون بلجياك يه مقر الإ

 من قصص النجاح

ذ تعمل امد ترشيع وطين محلاية املتطوعني. يف مدغشقر، اعت   ** أأحاكم وضع حلكومة عىل اإ

القوانني الوطنية والس ياسات الوطنية، واخلطط وأأمهنم مضن  سالمة املتطوعنيب تتعلق 

دارة الكوارث. والربام  ج املتعلقة ابإ

دارة  2017أأواخر عام ** ويف  أأنه الصليب الأمحر الأمرييك دلى  خدمات املتطوعنيقررت اإ

عداد  والهدف من ذكل هو . س تعراض السالمةمتعددة الوظائف لجلنة من الرضوري اإ

التدريب برامج طط سالمة تشمل السالمة يف ماكن العمل و خلتنفيذ ف تنقيح ف س تعراض ا

. لطيف من حدتاوالت  يف العمل، اخملاطر احملمتةل عىل السالمة عن حتديد التوعية، فضال  و 

دارة املعلومات ودلى  املتطوعني مبا عن الصليب الأمحر الأمرييك قاعدة بياانت وطنية مجلع واإ

مطبقة من أأجل متاكمةل( ا نظم منفصةل )ولكهن هناك أأيضا  و يف ذكل املعلومات ادلميوغرافية. 

دار  مة. ة همام املتطوعني و اإ ويعمل الصليب الأمحر مع احلكومة املعلومات اخلاصة ابخلدمات امل قد 

تبادل املعلومات ذات الصةل بأأفضل املامرسات وادلروس عىل والرشاكء غري احلكوميني 

اجلنائية مجليع املتطوعني لفية اخل  التقيص عنالصليب الأمحر الأمرييك كام يشرتط . خلصةاملس ت

ذاف ل و نائية، اجل لفية اخل نوع ذكل عىل )يتوقف تشري نتاجئ حفص اخللفية اجلنائية ندما و ع أأ  اإ اإ

ىل ؟( استبعاد ذكلينبغي هل ، ل س امي يف س ياق اليوم؟ فسوف ي عترب ذكل متيزيا   تديد اإ

 تطوعطلب ال مقدم جيري استبعاد قانوين أأو أأمين للمنظمة، مبا يف ذكل املوظفني واملتطوعني، 

 .مةمن املنظ
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املتطوعني. وقد اس تقرت العالقات عىل تأأمني عن ال وعني، واملسؤولية التنظميية تدعو املتطاليت بتوفري املعلومات للمنظمة  ينشئ الزتاما  

 الأكرث ارتباطا  بقضية الأمن.نظرا  لأهنا  وزارة الصحة العامة،ل س امي مع السلطات، 

برامج  فغاينالأ الأمحر الرنوجيي ومجعية الهالل ي و والسلفادور الفرنيسي و كندال و  سرتايل والأ مرييكنف ذت مجعيات الصليب الأمحر الأ و 

، الصليب الأمحر الأمرييكيعمل كام . السالمة وامحلاية، وبشأأن أأطر صليب الأمحر والهالل الأمحرركة ال تدريبية بشأأن املبادئ الأساس ية حل

لكرتونية تس تخدم عىل تطوير أأدوات أأمن عالوة عىل ذكل،  نرتنتية اإ نرتنت عرب الإ منسقي  اجامتعمن كجزء وتنفيذها ، أأو دون التصال ابلإ

ىل أأن لصليب الأمحر. ادلولية ل لجنة وال  الاحتاد ادلويل اذلي اس تضافهيف جنيف الأمن   لصليب الأمحر الأمرييكي امتطوعوجتدر الإشارة اإ

، وذكل من وظفي الطوارئ الطبية العاملية والإجالء الأمينيكونون مشمولني بتغطية تأأمينية مساوية لتكل اليت ملبعثات دولية املوفدين يف 

التدريب عىل التدخل ابلتعاون مع الرشطة المنساوية ) دوراي   تدريب املتطوعنيب الصليب الأمحر المنساوي ويقوم . ISOSخدمات خالل 

 توفرها هل امجلعية الوطنية. ةاكفي يةتأأمين مشمول  بتغطية متطوع أأن يكون لك  قانون المنساوي، جيبالومبقتىض (. بدنيا  لكف أأذى خشص ما

ماكنو ، السفر تأأمنيومن التدابري الأمنية املتبعة من أأجل املتطوعني املوفدين يف بعثات دولية:  ومعل  ISOS الوصول اإىل خدمات اإ

بشأأن الصحة نرش ال وبعد السفر قبل والإحاطات  ،السفرالسالمة والأمن قبل والتدريب عىل  قبل املغادرة،التأأمني الطيب الاكمل 

علومات عن أأحدث املاليت توفر املنسق الأمين اخملصص، ومعلومات تعقب مسار السفر ط الأمنية مبا يف ذكل واخلطوالسالمة والأمن 

من أأجل املتطوعني احملليني  الصليب الأمحر الأسرتايلويطبق يف هذه املناطق. السالمة والأمن بشأأن أأماكن وجود املتطوعني وأأي خماطر 

عىل تطوير أأو الطراف املعنية الأخرى شجع احلكومة و كام أأنه ي اخملاطر التنظميية. و  العمل والصحة والسالمةهنج وأأدوات تقيمي خماطر 

والعمر، ذات صةل بسالمة وأأمن املتطوعني تتضمن بياانت مصنفة حسب نوع اجلنس نظم وطنية مجلع ونرش بياانت شامةل، حتديث 

 مع القوانني الوطنية.  متش يا  وذكل ، نيالإنساني

حامية اخلاصة هبا من أأجل وأأطر الس ياسة احمللية الترشيعات الإس بانية ة و ربيطانيية والوالربتغال ة سرتاليقد وضعت امجلعيات الوطنية الأ و 

ني، اليت تشمل مجيع املتطوعني احملليني من أأجل الطوعياحلوادث الشخصية للعاملني  الصليب الأمحر الأسرتايل س ياسةفدلى املتطوعني. 

عادة العالج صاابت أأثناء القيام بواجباتم ابمس الصليب الأمحر، مبا يف ذكل يف حاةل الإ املتطوعني الأعضاء و  مجيعا بتغطيهت الطبيعي واإ

صالح و  ادلخلوحامية  التأأهيل ذا اكن هتافعاليللحفاظ عىل  الس ياسة س نواي  ويتعني اس تعراض هذه . الطبية التالفةنظارات ال اإ  وحتديد ما اإ

 3الصادر يف  71/98قانون الالأساس القانوين للعمل التطوعي )اذلي حيدد القانون  لك من يعرتفيف الربتغال، و. تغطيةجيب حتسني ال 

حبقوق ( 1999سبمترب  30الصادر يف  389/99القانون -( والقانون اذلي ينظم رشوط العمل التطوعي )مرسوم1998عام  نومفرب

آمنة حصية، أأنشطة اضطالعه بيصيبه أأثناء واحلصول عىل تعويض مناسب عن أأي حادث أأو مرض تأأمينية ويف تغطية  املتطوعني يف بيئة أ

رسال متطوعني مي عىل الرمغ من أأن الصليب الأمحر الربيطاين ل و . االتطوع، أأو بسبهب ىل اإ ىل اخلارجمكندوبني يل اإ ل أأن دليه اإ دورة ’، اإ

ر اطر. اخملأأو ابلغة عالية السفر اإىل وهجات مه أأدواراذلين تقتيض عني متاحة مجليع املوظفني واملتطو ‘ تدريبية عىل الأمن الشخيص وقد طو 

طار ناس يف الأزمات وكذكل تبعه لتقدمي ادلمع النفيس الاجامتعي لل ي الهنج اذلي ميثل وهو ، CALMER الصليب الأمحر الربيطاين اإ

، ويه عرب خط الهاتفادلمع الصليب الأمحر الربيطاين م يقداملعنية ابلتطوع،  كجزء من س ياس تهو . فيه موظفيه واملتطوعنيمن أأجل 

ن الصليب الأمحر الربيطاينلتطوعاملعنية اب من س ياس تهأأيضا   يع املتطوعني يف اململكة املتحدة. وكجزءخدمة متاحة مجل  مشمول بغطاء  ، فاإ

نه يف حاةل حدوث أأي تقاعس أأو تقصري من جانب املنظمة، حيق لل تأأميين،  التقدم عضاء من امجلهور الأ واملوظفني و متطوعني حبيث اإ

ىل أأن قسم ال مبطالبات ضدها دلى  الفريق الاستشاري للعمل التطوعيعضو يف الصليب الأمحر الربيطاين دلى  تطوع. وجتدر الإشارة اإ

. طنيةخدمات الصحة الو املتطوعني يف من املشورة بشأأن كيفية حتسني الاس تفادة ، حيث يسدي (NHS) الصحة الوطنية خدمات

س بانيا و  س بانيا، فدلى دوةل اإ س بانيالعمل التطوعي، يديره حاليا  منرب رصد هجاز لوفقا  للترشيعات اليت حتمك التطوع يف اإ  ا.املتطوعني يف اإ

جراء منريك االصليب الأمحر ادلوقد ابرش  ية احلرض يف املناطق رتكزي بوجه خاص عىل املتطوعني الدراسة بشأأن سالمة وأأمن املتطوعني مع اإ

املشاريع املسامهة يف خطة معل الاحتاد ادلويل املعنية ابلتطوع، وذكل نظرا  لأن غالبية جزء من حتالف املتطوعني و ذكل كيف أأفريقيا. و 

دارة املتطوعني. و ة التنظمييالتمنية عنرص تتضمن  منريكاالصليب الأمحر ادلدلى  ادلولية ىل دمع اإ ىل جانب جيري تنفيذ اذلي هيدف اإ ذكل اإ

 دلمع النفيس الاجامتعي. لرجعي املركز امل
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 تحدايتال 

 ؛ناس بةبسبب الافتقار ملامرسات التطوع امل فقدان املتطوعني  •

ىل امحلاية وادلمعيفقد الكثري جدا   •  ؛من املتطوعني حياتم بسبب الافتقار اإ

ىل همارات  • دارة البياانت ومرافق الافتقار اإ  ؛ملتطوعنيبشأأن ااإ

 ؛ةويلغعوائق الال •

اتحة املحمدودي •  ؛واردة اإ

 .عن املتطوعني نياملسؤول فنينيس امي بني القيادة والأشخاص ال الثغرات ادلاخلية، ل  •

 

 (32IC/15/R6) الإسعافات الأوليةتقدمي كوارث واحلد من اخملاطر و ملواهجة التعزيز الأطر القانونية  - 6القرار 

احلد من اخملاطر والإسعافات الأولية أأدوات ل غىن عهنا جلعل اجملمتعات احمللية و  ملواهجة الكوارثقوية العيارية امل قانونية و الطر تشلك الأ 

غاثة الرسيعة وضامن الانتعاشعرب تنفيذ أأكرث أأماان    .منصفاكمل و بشلك  من الكوارث الإ

 

 الإجنازات الرئيس ية

 مجعيات وطنيةا  أأثرت فهيا أأحاكممل ، اليت تشصةلالذات س ياسة ال وواثئق ة ولية وادلوطنيمن القوانني ال 17الانهتاء من  •

كوادور، كوس تارياك، ويشمل ذكل دمع من الاحتاد ادلويل، ب  دول الأنديز، الأرجنتني؛مجموعة منغوليا، اتيلند، انورو، اإ

دمع من الاحتاد ب مجعيات وطنيةا  أأثرت فهيا أأحاكماليت تشمل الس ياسة ة وواثئق الوطنيانني القو  اتمرشوعمن  26 •

مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية، لبنان، مدغشقر، منغوليا، نيبال، فلسطني، بامن، غواتاميل،  شمل ذكلوي ادلويل، 

 فنلندا؛، ، قريغزيس تانالسودان، فانواتو، تونغا، ساموا ابراغواي، الفلبني، جنوب

 الترشيعية؛ املنارصةلكوارث و اوقانون ادلور املعاون بشأأن ا  بواسطة الاحتاد ادلويل خشص 1.545تدريب  •

، مبا يف ذكل بدلا   41لكوارث يف اقانون ة بشأأن الوطني ياتع لفنية للجم املساعدة ااجلارية يف جمال لمشاريع ل تقدمي ادلمع  •

 بقامئة التحقق املرجعية بشأأن القانون واحلد من خماطر الكوارثتتعلق كوارث ومشاريع جتريبية قانون ادلويل ملواهجة الال

 بواسطة الاحتاد ادلويل؛

كوادور، هندوراس، سانت فنسنالكوارث يف مجموعة من ادلول تشمل قانون حبثا  بشأأن  14اس تكامل ونرش  • زر ت اإ وج 

ندونيس ياغرينادين  14لأرايض السكنية وقضااي امللكية يف ططات اعن وضع خرائط خمل نيبال، فضال   ،، غرينادا، مكبوداي، اإ

آس يا واحمليط الهادئ؛ بدلا    يف أ

قلميية 5كوارث مع عمليات قانون الل من الاحتاد ادلويل  ادلمع املس متر • مركز تنس يق الوقاية من الكوارث تشمل  منظامت اإ

الواكةل الاكريبية و ، (UNASUR) واحتاد دول أأمرياك اجلنوبية، (CEPREDENAC) الطبيعية يف أأمرياك الوسطى

 الآس يانورابطة ، (PIF) ، ومنتدى جزر احمليط الهادئ(CDEMA) لإدارة الطوارئ يف حالت الكوارث

(ASEAN). 

  

http://www.ifrc.org/PageFiles/115542/The-checklist-on-law-and-drr.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/115542/The-checklist-on-law-and-drr.pdf


16/26 

 قصص النجاحمن 

كوادور" أأثنيف حالت دلولية لمساعدة االقانوين التأأهب ل التأأهب "بشأأن كوادور التوصيات الواردة يف ادلراسة نفذت اإ  اء الكوارث يف اإ

آاثر ال تفعيل ل ( 2016أأبريل  17اعامتد قرار الطوارئ )ذكل . ومشل 2016عام اذلي رضب البالد يف شهر أأبريل زلزال مواهجة أ

عىل الرمغ من غري احلكومية املنظامت أأوضاع لتنظمي  اعمتدت السلطات قرارا  كام بروتوكولت التعاون ادلويل وطلب ادلمع ادلويل. 

دمات التصالت السلكية والالسلكية خل(، وقرار منح ماكفأأة فينالتعاون ال ، أأمانةR031 ،SETECIد )يف البال وضع قانوينوجود 

(. وابلإضافة 2016مايو ، R0437 ،ARCOTELالطوارئ الوطنية وادلولية )من أأجل أأفرقة يف املنطقة املترضرة من الزلزال 

يف  MIDUVI 022-16مساعدة دولية )اتفاق  لتلقي نيمؤهلني مسير العل املس تأأجرين غري جت أأيضا لحئة تمداعت  فقد اإىل ذكل، 

 (.2016أأبريل  16

 

 
بشأأن القانون ادلويل متعددة مع أأطراف معنية مجعية الصليب الأمحر الغاميب مدعومة مبشاورات 

 بشأأن القانون ادلويل ملواهجة الكوارث 2016ملواهجة الكوارث، واإطالق تقرير جديد يف شهر فرباير 

 

ىل التوصيات املقدمة من برانمج أأسلواب  يستند اعمتدت كولومبيا  وقد يف مرسوهما اخملصص اجلديد قانون الكوارث الاحتاد ادلويل املعين باإ

الإرشادات اخلاصة توصيات من كام أأدرجت . (308/2016) ومرسوم اعامتد اخلطة الوطنية لإدارة خماطر الكوارث، (1390/2016)

 (.2016يناير يف الإجراءات اجلديدة املعنية ابلهجرة )الكوارث ة ابلقانون ادلويل ملواهج

دارة خماطر الكوارثومثة هجود ملحوظة  ( 10121 هوريامجل انون للق‘ اس تعراض الغروب’) وتنفيذ اللواحئ يف الفلبني بشأأن تنقيح قانون اإ

مع مكتب الاحتاد ادلويل الصليب الأمحر الفلبيين واكة بني . وهناك رش ساعدة الإنسانية ادلوليةاملعنية ابمل  الفلبينية الإرشاداتوتطوير 

بشلك وثيق مع مكتب الأمم املتحدة صليب الأمحر الفلبيين واللواحئ. كام يعمل ال القانون صياغة تنقيح و ل الفين ادلفاع املدين لتوفري ادلمع 

ىل توفري مدخالت طري من أأجل والفريق الإنساين الق  نس يق الشؤون الإنسانية ل  دارة الشؤون اخلارجية يف صياغةاإ الإرشادات الفلبينية  اإ

نسانية ادلوليةاملعنية ابمل اجلديدة   .ساعدة الإ

خماطر الكوارث مع دارة لإ يف تطوير س ياسات وطنية  امع حكومات ،بدمع من الاحتاد ادلويل ،وتشارك العديد من امجلعيات الوطنية

عداد  خماطر دارةلإ مرشوع القانون الوطين عىل اس تعراض السلطات الوطنية  عكففي كينيا، تفابملعايري ادلولية. الالزتام  الكوارث واإ

ىل احلكومة  الصليب الأمحرواكن . 2016خماطر الكوارث خالل عام س ياسة وطنية لإدارة  ا  وتوصيات بشأأن تقرير الكيين، بعد أأن قدم اإ

ىل  عي اإ دارة املصلحة حيث ط  ع بأأحصاب لالجامتالربملان القانون ادلويل ملواهجة الكوارث، قد د  خماطر الكوارث رح مرشوع قانون اإ

من خالل مرشوع وذكل ، 2014للكوارث منذ عام  القانوينسلطاته بشأأن التأأهب  مع الصليب الأمحر امللغيشوقد اخنرط للمناقشة. 

ىل تعزيز دور ادلور امجلعية الوطنية  الوي والاحتاد ادلويلقى الصليب الأمحر املتل، 2016يف عام واملس تجيب الأول. ابعتبارها  هيدف اإ



17/26 

دارة شؤون الكوارث دلى من  طلبا   والإرشادات  مالوي لإدارة خماطر الكوارث صياغة مرشوع قانونمن أأجل املساعدة عىل مالوي قسم اإ

دارة خماطر الكوارث دة من أأجل ، و التشغيلية املعنية ابإ جراءات تشغيل موح  عداد اإ اخنرطت امجلعية كوس تارياك، معليات الاس تجابة. ويف اإ

خدمات الرعاية قبل دخول توفري سلطاتا الوطنية لوضع اتفاق ثنايئ حكويم من شأأنه تسهيل دمع الصليب الأمحر يف الية مع عالوطنية بف

دمع تنقيح من أأجل لوطنية دارة الكوارث االوطنية لإ  واكةلالمن  ا  طلب املستشفى عىل احلدود مع بامن. كام تلقت امجلعية الوطنية يف غواتاميل

معنية . ويف بامن، شلكت احلكومة فرقة معل الطلببعد قبول  2016بدأأ العمل خالل عام وقد  اخملاطر يف البالد.لإدارة شامل قانون 

عداد قانون دويل ملاكحفة الكوارث ب اضات اس تعر ُأجريت يف غرينادا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين و .الاحتاد ادلويلفين من دمع ابإ

صدار وحتديد الثغرات الرئيس ية و املعنية  مجلعيات الوطنيةابدمع من بشأأن القانون ادلويل ملواهجة الكوارث ترشيعية  توصيات لتحسني اإ

دويل  رشوع قانونمل ض ااس تعر جرى يف ابراغواي، ولتسهيل املساعدة الإنسانية ادلولية يف حالت الكوارث عىل حنو أأفضل. ترشيعاتا 

عداد صيغته الهنائية متهيدا  ملواهجة ال  .2016رباير عام فيف عىل الأمانة الوطنية للطوارئ  هلعرضكوارث ومت اإ

لهيا أأعاله بصياغة أأطر ترشيعية واس تعراض قيام  وعند عداد القوانني الوطنية، و امجلعيات الوطنية املشار اإ دارة خماطر توصيات اإ لإدراج اإ

دارة خماطر الكوارثولومبية مع عية الوطنية الكالكوارث مضن الس ياسة الوطنية، تعاونت امجل  عىل مواصةل  السلطة الوطنية املسؤوةل عن اإ

خماطر قانون احلد من من أأجل املرجعية التحقق الكوارث وتنفيذها، واس تخدام قامئة خماطر قوانني الوطنية املتعلقة ابحلد من تقيمي ال

طار القانوين دلخول املساعدة اس تعراضا  اذلي أأجرى ستشاري الافريق المكرجع. ويف هندوراس، مت تشكيل  الكوارث قدت وع   ‘ادلولية لالإ

صدار هناية املطاف توصلت يف  2016عام عىل مدى ثالث حلقات معل تشاورية وطنية  ىل اإ وجيري يف تقرير مشفوع بتوصيات. اإ

عداد  غواتاميل، املدعومة من الاحتاد ادلويل يف لك من  عيات الوطنيةبتأأثري من امجل مرشوعات قوانني وواثئق س ياسات الوقت الراهن اإ

مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية، لبنان، مدغشقر، نيبال، فلسطني، بامن، ابراغواي، الفلبني، جنوب السودان، فانواتو، تونغا، ساموا، 

ىل ادلمع املكثف املقدم يف عام فنلندا. ، قريغزيس تان ىل ثالثة بدل 2016وجتدر الإشارة اإ ان من أأجل صياغة أأطر وطنية لإدارة خماطر اإ

ىل اتفاقات بني السلطات احلكومية و فقد فانواتو والفلبني ونيبال. ومن انحية أأخرى، الكوارث، ويه  امجلعيات الوطنية مت التوصل اإ

 والصني. ادلميقراطيةعبية الش قانون الكوارث يف بنغالديش ومجهورية كوراي متعلقة بجراء حبوث بشأأن مواضيع والاحتاد ادلويل من أأجل اإ 

 قريغزيس تان، وواصلت احلرضية يف يريفان"يف املناطق "قانون ولحئة للحد من خماطر الكوارث رميين ألأأرمينيا، نرش الصليب الأمحر ا يفو

ىل لكوارثيف حالت اوتنظمي املساعدات ادلولية لتسهيل وضع قانون جديد العمل عىل  ادلول منولث القانون المنوذيج لكو  استنادا  اإ

 كوارث.يف حالت الاملساعدة ادلولية بشأأن  املس تقةل

، حسب الاقتضاء، مع املسؤولني احلكوميني الإرشادات املعنية ابلقانون ادلويل ملواهجة الكوارث تعزيز يواصل الصليب الأمحر الربيطاينكام 

الأقران بشأأن القانون ادلويل ملواهجة يف معليات تبادل  طاينالصليب الأمحر الربيكام يشارك سواء. ال وأأحصاب املصلحة الآخرين عىل حد 

عىل الصعيد و . الأخرى قدرة، داخل البدل، فضال عن البدلانلاب رهنا  وذكل قوانني الكوارث، ذات الصةل بالقضااي  من ذكل غريالكوارث و 

طار الطوارئ املدنية يف اململك ا  الصليب الأمحر الربيطاين جزءيشلك احمليل،  التأأهب جمال ة املتحدة، ويؤدي وظائف معينة يف من اإ

تقيمي مواطن الضعف والقدرات الضعف، و مواطن العام، وتقيمي اخملاطر و  ثقيفاليت تشمل؛ التوعية العامة والت املواهجة حلالت الطوارئ و 

 مقاييس أأخرى.، وعدة ياجملمتععىل املس توى 

عداد وتنفيذ خطة التكيف م   حد من خماطر الكوارثوطنية للمنصات  يفمساهام  منريك االصليب الأمحر ادلوينخرط  قدما  ادلمع من أأجل اإ

ادلامنركية واكةل المتعددة برئاسة  واكلتمشرتكة بني من خالل معلية و ادلمع النفيس الاجامتعي وخدمات الصحة العقلية. الوطنية واملنارصة و 

من خالل المتثيل يف اجمللس و . س ياس يا  وُأقرت  الوطينمن اخملاطر عىل الصعيد واحلد مت وضع اسرتاتيجية جديدة للتأأهب ، دارة الطوارئلإ 

سعافات الأولية، يشارك الصليب الأمحر ادلامنريك يف تقيمي الأطر القانونية القامئة يف الوقت الراهن  ادلامنريك للمصاحلة واجمللس ادلامنريك لالإ

ابلتعاون الوثيق لإسعافات الأولية الأطر املتعلقة ابتعزيز ، ودمع السلطات من أأجل الوطين ادلامنريكلإسعافات الأولية يف الس ياق بشأأن ا

دراج  تعديل الأطر القانونية القامئة لضامنو دمع بمنريك االصليب الأمحر ادلويقوم مع اجلهات الفاعةل ذات الصةل.  ساعات من التدريب  8اإ

لزايم  دراج يف ادلامنرك، و قيادة املركبات  صول عىل رخصةللحرشطا   عىل الإسعافات الأوليةالإ لزايم مضن مجيع تدريب من ال ساعة  12اإ الإ

  الأطر العامة للتدريب املهين.



18/26 

دارة خماطر الكوارث. رص ولبنان وفلسطني مع أأحصاب املصلحة الآخرين يف لك من مامجلعيات الوطنية وتعمل  عىل وضع ترشيعات تتعلق ابإ

ىل تنفيذ الاسرتاتيجية العربية للحد من حتاد ادلويل بشأأن ويتعاون الهالل الأمحر املرصي مع الا دراج الكوارث، و خماطر مرشوع هيدف اإ اإ

طار سينداي للحد من  دارة خماطر الكوارث. ويواصل الربملان  املتعلقةالترشيعات واملؤسسات املرصية الكوارث يف خماطر توصيات اإ ابإ

عداد مرشوع قانونالعمل عىل  اللبناين آ حبيث يمكل  رة الكوارثداجديد لإ  اإ جتري يف فلسطني، املوجودة حاليا . و امحلاية املدنيةلية أ

دارة ل برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ معلية اس تعراض ابلشرتاك مع  السلطات الوطنية حتويهل  والنظر يفخماطر الكوارث، لنظام الوطين لإ

ىل كيان مؤسيس قيادة ادلفاع املدين حتت هجاز تقليدي من  دارة ملعاجلة  مكمتلاإ  . خماطر الكوارثمجيع دورات اإ

ملام ابلإرشادات انرش ال زايدة لالصليب الأمحر الإيطايل بأأنشطة ويضطلع  ، وذكل الساكنابلقانون ادلويل ملواهجة الكوارث بني خلاصة والإ

ىل جانب ذكل، و التصال القامئة. الإعالم و ن طريق قنوات ع عداد املواطنني  مت عدة حلقات معل منظ   ن  فقد اإ أأول  واكونليأأجل اإ

عادة تنظمي مجعية و زلزل أأو احلرائق. اكل طبيعيةعند وقوع نكبات املس تجيبني   2016يف عام  الصليب الأمحر الإيطايلبسبب معلية اإ

ىل اخلاص(، القطاع )الانتقال من   هناك مناس بة لس تعراض الإطار القانوين مع السلطات العامة.مل تكن العام اإ

مت احلكومة صياغة قانون الكوارثمن أأجل لحكومة لمع ادلالهالل الأمحر املالزيي دم ويق التأأهب شهر فعالية " 2017يف عام ، وقد نظ 

 .الكوارثحلقة معل لتبادل املعارف بشأأن قانون للكوارث" بيامن نظمت امجلعية الوطنية 

عداد الصليب الأمحر الكندي، أأما  تدخل الإنساين يف حالت مرشوع حبيث بشأأن العقبات القانونية أأمام ال فقد انهتىى، بدمع حكويم، من اإ

نساين يف ، وذكل الكوارث الوطنية عداد املنظامت الإنسانية قبل التدخل الإ للحكومات أأي اكرثة طبيعية، فضال  عن العمل مكوجه هبدف اإ

الكندي  وزيرال ، وقع2016ايو عام شهر ميف ول الصحة. اخلطوات اليت ميكن اختاذها لتحسني التدخالت يف جمااجلهات القضائية بشأأن و 

ل الكيفية اليت س تواصل هبا  لسالمة العامة والتأأهب حلالت الطوارئ، والصليب الأمحر الكندي، مذكرة تفامهل  فص  املنظامت توحض بشلك م 

دارة حالت الطوارئ واحلد بشأأن املسائل املتعلقة العمل معا    .خماطر الكوارثمن  ابإ

، قدم الصليب الأمحر 2017ايو عام شهر ممع ممثيل املكتب الاحتادي للحامية املدنية يف لالحتاد ادلويل تنادا  اإىل الاجامتع الثنايئ اس و 

لحامية لللقانون الوطين الإرشادات املعنية ابلقانون ادلويل ملواهجة الكوارث نظرا  لأن املكتب بصدد الرشوع يف معلية تنقيح  السويرسي

 ة.املدني

وطنية/حملية  ابرمنواملسامهة يف مع الاخنراط س ياقات وقطاعات، عرب الكوارث احلد من خماطر  المنسا والربتغالا لك من تتدمج حكوم و 

عداد ودمع للحد من خماطر الكوارث،  والتثقيف امجلاهريي.  الكوارث، والتوعية العامةخماطر و/أأو تنفيذ خطة/اسرتاتيجية وطنية للحد من اإ

المنسا ش بكة وطنية ملراكز معلومات كام تدير . املعين ابلفيضاانتالأنشطة الرئيس ية تنفيذ توجيه الاحتاد الأورويب مثةل عىل ومن الأ 

طار قانوين . ملن يرغب من عامة امجلهورامحلاية اذلاتية تدريبية عن عىل مس توى البدلايت، حيث تقدم دورات السالمة  ولهذه الأنشطة اإ

نقاذ، وقوانني اثقانون وطين يوفره  دارة الكوارث( كترشيع نوي )قوانني خدمات الإ  .لأخرى مقاطعةيتباين من اإ

ىل أأن  قة العمل املعنية ابلإسعافات الأولية لزتويد أأطفال املدارس يشارك بفعالية يف فر  زالفالندر -البلجييك الصليب الأمحروجتدر الإشارة اإ

نشاء موقع وقد املنقذة للحياة. ابحلد الأدىن من املعارف املتعلقة ابلإجراءات  لكرتوين مت اإ لإعالم معلمي املدارس بشأأن املشاريع جديد اإ

 .school-op-https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ehboلإسعافات الأولية: القامئة يف جمال ا

العاملني يف جمال الصحة اجملمتعية دلى مساعدة  عىل مع وزارة الصحة للعمل معا  ، كرشيك، مذكرة تفامه فغاينالأ هالل الأمحر ال وقد وق ع 

 تدريب عىل الإسعافات الأولية.عىل ال العامة وزارة الصحة 

كسب اهامتم املنظامت احلكومية ادلولية  –ورشاكئه  الصليب الأمحر والهالل الأمحرومسامهة  -تواصل القضااي املتعلقة بقانون الكوارث و 

نسانية و املنظامت و  احلركة أأسايس من جانب  رئيس ية والزتاممنارصة رساةل وقد ظهر القانون ادلويل ملواهجة الكوارث كالأاكدميية. احملافل الإ

زاء القمة ادلولية الصليب الأمحر والهالل الأمحر سطنبول وما ’املنصوص عليه يف املنشور  العاملية للعمل الإنساين، عىل النحو مكوقف اإ اإ

قلميي أأجل صياغة الفين من الاحتاد ادلويل املعين بقانون الكوارث ادلمع برانمج قدم امعة رشق أأفريقيا، جبفامي يتعلق و . ‘بعدها القانون الإ

دارة الكوارثخماطر من للحد  . 2016ارس عام ميف  ة لرشق أأفريقيااعمتدته امجلعية الترشيعي، و جامعة رشق أأفريقيامن أأجل  الكوارث واإ

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ehbo-op-school
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حراز تقدم يف حل املشالك التنظميية تشاوراي   ا  امجلعيات الوطنية من منطقة البحر الاكرييب اجامتعوقد عقدت  بشأأن خيارات التعجيل ابإ

الاكريبية لإدارة الطوارئ يف حالت  لواكةلالتابعة لالفنية اللجنة الاستشارية ، واكن ذكل أأثناء اجامتع الكوارثادلولية ملواهجة عمليات ال يف 

 وساعدت يف حلقيت معل للتشاور من أأمرياك الوسطىوطنية . وشاركت ست مجعيات 2016أأبريل عام  يف (CDEMA) الكوارث

قلمييةعىل  (CEPREDENAC) مركز تنس يق الوقاية من الكوارث الطبيعية يف أأمرياك الوسطى الثنائية  لمساعدةل  تنقيح الآلية الإ

غاث اخلاصة ابل  والإجراءات امجلركية  حالت الكوارثيف بادةلاملت  قلمييهذان املوثقان شمل ي ة. وس يسلع الإ التوصيات الواردة يف  انالإ

ويف التوايل. وقامئة التحقق املرجعية بشأأن القانون واحلد من خماطر الكوارث عىل الإرشادات اخلاصة ابلقانون ادلويل ملواهجة الكوارث 

آس يا واحمليط ج  أ قلميية حمافل رسائل يف عدة الاحتاد ادلويل املعين بقانون الكوارث لبرانمج الهادئ، رو  ذكل  مشلقد حكومية دولية. و و اإ

قلميي لآ  املؤمتر الوزاري ، اذلي عقد يف هانوي بفيتنام، و خماطر الكوارثاملعين ابلنوع الاجامتعي واحلد من س يا واحمليط الهادئ املؤمتر الإ

جملس  دليلي طر قَ الجملس التعاون اخلليجي والهالل الأمحر وأأطلق لهند. اب ذلي عقد يف نيودلهىي، امن خماطر الكوارثالآس يوي للحد 

. 2016اذلي عقد يف ادلوحة يف ديسمرب عام  اجامتع خرباء قانون الكوارثأأثناء  القانون ادلويل ملواهجة الكوارث التعاون اخلليجي اإىل

عداده ، اذلي اس تغيوفر هذا ادلليلو  ىل ادلول الأعضاء يف  ةوتنظمي املساعدبشأأن تسهيل  اتعدة س نوات، توجهيرق اإ نسانية ادلولية اإ الإ

 .جملس التعاون اخلليجي

منابر وطنية سامهة يف امل و الاخنراط مع زايدة س ياقات وقطاعات، عرب الكوارث خماطر احلد من  اوسلوفيني الياابنلك من  احكومتتدمج و 

عداد دمع و وارث، الكللحد من خماطر  حد لل اعامتد ترشيع جديدوجنحت سلوفينيا يف الكوارث. خماطر و/أأو تنفيذ خطة وطنية للحد من اإ

عداد الكوارث، وتشجيع خماطر من  نذار املبكرجممتعية لونظم  اخلطة الوطنية للتكيفوتنفيذ اإ الاجامتعي وخدمات وتوفري ادلمع النفيس  الإ

طار ويتنامغ الصحة العقلية.  ذ أأنه مدرج مع النظام القانوين السلوفيينتناغام  اكمال  الكوارث خماطر د من حلااإ لربانمج ابيف القرار املتعلق ، اإ

 .2016نومفرب  22يوم  امجلعية الوطنيةاذلي اعمتدته ، 2022 – 2016الأخرى للفرتة  للحامية من الكوارث الطبيعية والكوارث الوطين

)مركز املناخ(  الهالل الأمحرو للصليب الأمحر التابع مركز املناخ  والصليب الأمحر ادلامنريك، اخنرط الاحتاد ادلويلويف معل مشرتك مع 

ىل تأأكيد اذلي هي يف مرشوع خطة التكيف الوطنية مع تغري  مع احلكومات يف الرتكزي عىل التكيف ات الوطنيةرضورة اخنراط امجلعيدف اإ

مت )أأو جيري تنظمي(  .املناخ ت أأرمينيا وجورجيا ونيبال، و  وكذكل يفمالوي وكينيا،  يفتدريبية للموظفني واملتطوعني  دوراتوقد ن ظ   ُأعد 

ق عت معل  ةفرقأأ نص عىل تشكيل ت لمشاركة مع احلكومات ل خطط معل   رشاكة اسرتاتيجيةخمصصة من أأجل خطط التكيف الوطنية. وو 

طار املرحةل الثانية من برانمججديدة مدتا مخس س نوات،  مخس اخلارجية و الشؤون بني وزارة ، (PfR II)رشاكء من أأجل الصمود  يف اإ

يف البدلان النامية املعرضة  ةاحمللي اتلمجمتععىل الصمود ل  قدرةالىل تعزيز عمركز املناخ ويعمل الصليب الأمحر الهولندي، تتضمن واكلت 

من من تنفيذ املرشوع حنو بناء القدرات ( 2020 – 2016)وقد انتقل برانمج رشاكء من أأجل الصمود يف مرحلته الثانية للكوارث. 

طارويدمع هذا الربانمج وار الإنساين والرشااكت واملعارف. أأجل احل الرتكزي عىل قدرة اجملمتع املدين عىل عن طريق  سينداي معل تنفيذ اإ

ىل من و والاستامثر واملامرسة. ة احلوار بشأأن الإدارة املتاكمةل للمخاطر يف جمالت الس ياس خالل العمل عىل احلد من اخملاطر املستندة اإ

 أأكرث من نصف مليون خشص يف تسعة بدلان.حىت الآن  بلغت تغطية برانمج رشاكء من أأجل الصمود النظم الإيكولوجية واملناخ،

عن   حالت الكوارث، فضال  واملساعدة يفة حامية املدنيلعالقة وثيقة وتبادل دامئ مع املكتب الاحتادي لب الصليب الأمحر الأملاينوحيتفظ 

حراز تطورات رئيس ية عرب وضع التعاون ادلويلوفامي يتعلق بربانمج وزارة ادلاخلية الاحتادية.  طار ، جيري اإ الصمود والتحول من الربجمة اإ

ىل الربجمة القطاعية  يف معل مركز املناخ،  عنرص طويل الأجلمن  (FbF) عىل أأساس التوقعاتالقامئ المتويل مبدأأ  كام انبثقاملتاكمةل. اإ

نذار املبكر والمنوذج ما يساعد عىل دمج  دارة الكوارث امل عمل الإ وقد الصليب الأمحر والهالل الأمحر يف مجيع أأحناء العامل. دلى بكر يف اإ

ملعنية ابملناخ ا عملالخطة  جزء منكحتت مظةل الاحتاد ادلويل  2015بدأأ عقد منابر احلوار مرتني س نواي  يف جنيف يف شهر يوليو عام 

ية وتشغيل  يةجتريب مشاريع حول ، ومتحور ذكل الصليب الأمحر الأملاينالاحتادي الأملاين للشؤون اخلارجية، وذكل ابلتنس يق مع كتب دلى امل 

مئ عىل أأساس المتويل القاوي س تخدم مبدأأ برانمج الأغذية العاملي. و جترهيا مجعيات وطنية عىل أأساس التوقعات القامئ مبدأأ المتويل تعمتد 

املكتب  تتضمن خطة معلكام يف أأوغندا. يف بريو ومرتني  الهالل الأمحرو حركة الصليب الأمحر بشلك معيل بواسطة توقعات الآن 

برانمج الأغذية العاملي أأو مجعيات وطنية يف مشاريع جتريبية للمتويل القامئ عىل أأساس التوقعات جيرهيا الاحتادي للشؤون اخلارجية 

وقد تشاطر لك من الصليب الأمحر التوغوي والصليب الأمحر وامجلهورية ادلومينيكية وهاييت وموزمبيق ونيبال والفلبني.  بنغالديش
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ىل وزارة البيئة  'Edge of Government Award'جائزة  2017رباير عام فيف أآخرون ومركز املناخ ورشاكء الأملاين  املمنوحة اإ

قد يف ديب، وذكل تقديرا  للعمل الرائد ات للحكوم ةلقمة العامليايف مؤمتر التوغوية   بشأأن المتويل القامئ عىل أأساس التوقعات.املشرتك اذلي ع 

سعافات الأولية العاملي ل يرجعاملاملركز ويدمع  لأطر دولها بشأأن اتباحث مع تعيهنا عىل ال أأدوات ب لالحتاد ادلويل مجعيات وطنيةالتابع الإ

تعزيز الترشيعات للمنارصة من أأجل تيحت الأدوات التالية أُ خالل الفرتة اليت يغطهيا هذا التقرير، و  ،ت الأوليةالقانونية املتعلقة ابلإسعافا

الإسعافات جعلت التدريب عىل اليت ؛ أأمثةل عىل القوانني بدلا   116املتعلقة ابلإسعافات الأولية: البياانت املتعلقة ابلقانون واللواحئ يف 

لزاميا  أأمرا  الأولية  فراد رضورة تدريس ؛ الإحصاءات تثبت املركبات قيادة رخصاحلصول عىل طاليب ول يف املدارس اإ الإسعافات الأولية للأ

 واجملمتعات احمللية لتحسني معدلت البقاء عىل قيد احلياة. 

  

 التحدايت: 

بطاء والقواعد املعنية مبواهجة الكوارث غالب ترشيعاتادلخيةل عىل مضمون ال الس ياس ية العوامل  • ىل تعطل أأو اإ ا  ما تؤدي اإ

 سن قوانني جديدة للكوارث؛

حراز يف كثري من الأحيان ل يسفر بناء القدرات التدريب و الاستامثرات يف  •  مبارشة لفرتة طويةل من الزمن؛نتاجئ عن اإ

زاء الاضطالع مب لنزعاج ابامجلعيات الوطنية أأحياان  ما تشعر  •  "قانونية" فنية؛ سائلاإ

 التمنية؛ رشااكت مع كياانت غري تقليدية، مثل مصارفل يقمي والهالل الأمحر الصليب الأمحر  •

ني الروابط بني الرشاكء العامليبيد أأن الوطين وادلويل،  ينالكثري من التخطيط حول الأطر العاملية عىل الصعيدجيري  •

قلميي نيوالوطني  جيب تعهدها مبزيد من التطوير.ل تزال ضعيفة جدا  و  نيوالإ

 

  لالحتياجات الإنسانية املزتايدة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحراحلركة : تعزيز اس تجابة 7رار الق

 

 الإجنازات الرئيس ية

رسال • ىل مجيع ماكتب  مبادئ وقواعد وثيقة مت اإ الصليب الأمحر والهالل الأمحر لتقدمي املساعدة الإنسانية )املبادئ والقواعد( اإ

 ؛متاحة عىل ش بكة الإنرتنت ابللغات الستويه الاحتاد ادلويل يف املناطق، 

دراج امل  • دارة الكوارث )عىل سبيل املثال: وحدات مواهجة الطوارئ، يف مجيع قواعد البادئ و اإ تدريبات الاحتاد ادلويل عىل اإ

لكرتويندورة تعمل امليدان، قائد الفريق( ويه متاحة يف شلك يف أأفرقة احلرص والتنس يق   ؛اإ

 دلورة.اهذه أأمتوا ممن  850أأكرث من وهناك لكرتوين، الإ تعمل ال دورة ابلتسجيل يف خشص  1.600أأكرث من قيام  •

 

عىل مناطق  5و وطنيةمجعية  25وافقت أأكرث من يف نريويب حيث العمل العاملي املعين ابلتدخل الرسيع  عقد فريقان، 2015يف عام 

در  وفريق والقواعد عرب الإنرتنت يف لك تدريب لوحدة مواهجة الطوارئ/فريق للحرص والتنس يق يف امليدان  بادئالتدريب عىل امل اج اإ

قلميي ملواهج قد تدريب، 2016يف عام ة الكوارث. واإ ن لأفرقة احلرص والتنس يق يف امليدان يف قطر وفنلندا، فضال  عن تدريبني لوحدات اع 

دراس ية دورات قواعد و البادئ و عىل امل التدريب ممن أأمتوا أأشخاص  110أأكرث من ، وذكل مبشاركة يف كرواتيا ومدريدمواهجة الطوارئ 

لوحدات مواهجة الطوارئ زمبابوي وتدريب ، عقد تدريب لأفرقة احلرص والتنس يق يف امليدان يف 2017ام . ويف عقواعدالبادئ و حول امل 

دارة يف بامن وتدريب عىل  جاملية من ، وذكل مبشاركة يف مالزيايات عمليال اإ لكرتوين و خشص  100اإ حضوراي . ومت تذكري عن طريق التعمل الإ

 .2015ذكل لك فريق معل معين ابلتدخل الرسيع ابللزتام اذلي قطعوه يف عام لك فريق معل فين ووحدة ملواهجة الطوارئ وك

http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Accountability/Principles%20Rules%20for%20Red%20Cross%20Red%20Crescent%20Humanitarian%20Assistance.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Accountability/Principles%20Rules%20for%20Red%20Cross%20Red%20Crescent%20Humanitarian%20Assistance.pdf
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آس يا واحمليط الهادئ من أأجل املبادئ والقواعد، وقام الاحتاد ادلويل ب ُأعدت حلقة معل خاصة مبهنجية التدريبوقد  ، تجريهبا يف منطقة أ

أأس ئةل تقيمي  طورت وقد من املبادئ والقواعد يف حالت التشغيلية. مناذج حمااكة تساعد عىل ممارسة التنفيذ والاس تفادةويشمل التدريب 

يف أأجريت يف تقياميت ومت اس تخداهما معيارية بشأأن الالزتام ابملبادئ والقواعد من أأجل تقياميت الاحتاد ادلويل يف وقت وقوع احلدث 

كواد س تجابة لزلزايلالا)عىل سبيل املثال، يف تقيمي  وقوع احلدث وقت  ور(.نيبال واإ

والأسرتالية برامج تدريبية ية السلفادورو  ةالبلجيكيو  الرنوجييةو  الفلسطينيةو  المنساوية والأملانية والسويرسيةوقد أأجرت امجلعيات الوطنية 

، ينا الإنساينؤمتر في ملمن اللجنة التوجهيية  ا  زءجالصليب الأمحر المنساوي . ويشلك العاملني واملتطوعنيبني فامي قواعد البادئ و مل ابلتوعية ل 

نسانية مع  ةانقش املساعداذلي  واملسؤولني احلكوميني والقطاع اخلاص، بيامن شارك بنشاط  والأوساط الأاكدميية املعنيني ابجملال الإنساينالإ

مع مجعيات قران معلية تبادل الأ السويرسي الأملاين و مجعيتا الصليب الأمحر . وأأجرت الرمسي الإمنايئللتعاون المنساوي يف معلية التخطيط 

لصليب ل مبادئ وقواعد جديدة  احلكومة حول مناقشة، مع دارة الكوارثبرامج تعاون ثنائية تتعلق ابإ وطنية أأخرى يف ختطيط وتنفيذ 

بأأنه من الرضوري التوضيح بشلك أأفضل للمفاهمي الصليب الأمحر السويرسي وقد أأقر املساعدة الإنسانية. لتقدمي  الأمحر والهالل الأمحر

املؤلفة من لصليب الأمحر السويرسي ا برملانيي التنس يق مع مجموعةالصليب الأمحر السويرسي ويتوىل خملتلفة للمسؤولية عن كف الأذى. ا

خطارمه  94 ىل دمع برملاينارك فهيا الصليب الأمحر السويرسي وحي شي بصورة منتظمة حول املواضيع ذات الصةل، اليت عضوا  واإ  تاج اإ

مجعية الهالل الأمحر صورة ومبادئ تعزيز جلسات حول  الهالل الأمحر الفلسطييندلى يع ادلورات التدريبية مج تتضمن و . بشأأهنا

نظم وطنية مجلع حتديث و/أأو اإىل وضع أأحصاب املصلحة املعنيني غريها من حلكومات و االصليب الأمحر الأسرتايل . ويدعو الفلسطيين

 -القوانني الوطنيةني مبا يتنامغ مع ن املتطوعني الإنسانيذات الصةل بسالمة وأأم شامةلال بياانت ال ونرش 

، جغرافيةيف س بعة قطاعات  خلدمات الإنسانيةفقد اس تحدث الصليب الأمحر الأمرييك منصب مسؤول اتصال معين اب من انحية أأخرى،و 

ىل جانب توظيف مديري عالقات عىل عمل مع املسؤولني احلكوميني )ابلامللكفني  الولايت املعنيني ابلكوارث عىل مس توى القطاعات اإ

احلكومة عىل دراية ابملبادئ الأساس ية وطرائق معلية تكون ( لضامن أأن مس توى الولية واملس توى الاحتادي )الفيدرايل(املس توى احمليل و 

 لصليب الأمحر.ا

ة التنظمييالتمنية ع الإسعافات الأولية و مواضييف نرش وتطبيق املبادئ والقواعد وامجلعية الوطنية حول حكومة مدغشقر  وهناك حوار بني

 التوعية بشأأن املبادئ والقمي الإنسانية.واحلد من خماطر الكوارث و ية صحة اجملمتع وال

كوثيقة أأساس ية علهيا الضوء دليه، مسلطا  العمليات ادلولية من أأجل موظفي قواعد البادئ و امل ونرش بطباعة الصليب الأمحر الكندي وقام 

قواعد لكبار املمثلني امليدانيني من العمليات عرب البادئ و بشأأن امل حلقة معل  الصليب الأمحر الكنديعقد  ،2017ايو عام يف مولعملهم. 

 .ةس ياقات دولي

ر  ة، وذكل كجزء من الوطنييف امجلعية والقواعد الأخرى املطبقة  املبادئ الأساس يةوحدة تدريبية بشأأن  الصليب الأمحر الإس باينوطو 

ىل امل  املقدم لأسايسالتدريب ا ما عرب الإنرتنت، وت س تخدم كجزء من تطوعني. اإ ما داخل قاعة دراسة واإ وتدرس هذه الوحدة التدريبية اإ

 التدريب الأسايس للش باب.

 التحدايت: 

  ات؛عمليال نرش املعلومات ورصد  •

 فقط؛ اللغة الإجنلزييةمعظم الواثئق الرئيس ية متاحة يف  •

ىل المتويل الاكيف •  .الافتقار اإ
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  التعهدات

حول عدد التعهدات تعهدا  أأثناء املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني وبعده، وقد ُأحرز تقدم عظمي أأيضا   251امجلعيات الوطنية وادلول قدمت 

 .الإنرتنتعرب  من ادلول وامجلعيات الوطنية املقدمةالواردة يف التقارير  للمعلومات وفقا  

 : التالية الت مواضيعيةاجملحول امل نجز معظم العمل ويدور 

 الهجرة؛ •

 ؛الاجتار ابلبرش •

نساين ادلويل واملبادئادلويل القانون  •  الإنسانية؛ الإ

 ؛ركوارث واحلد من اخملاطمواهجة ال •

 س ياقات الزناعات املسلحة؛يف العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي  •

 الرعاية الصحية يف خطر؛ •

 مشاركة الش باب؛ •

 ؛هالل الأمحرادلولية للصليب الأمحر وال لحركة للأساس ية املبادئ ا •

 ة يف التمنية املس تدامة؛واملسامهاجملمتعات احمللية عىل الصمود : بناء قدرة املليار من أأجل الصمود حتالف •

 جتارة الأسلحة؛معاهدة  •

فراد؛الألغاتفاقية حظر  •  ام املضادة للأ

 ؛تغري املناخ •

 والعنف؛ النفس ية للزناعات املسلحةالآاثر  •

نقاذ احلياة •  ؛الأولية عن طريق تعزيز التدريب عىل الإسعافات اإ

نسانيةتفعيل  •  ؛الإنساين التثقيف الابتاكرات يف -يف العمل  املبادئ الإ

نسانية ادلولية لتقيص احلقائق •  ؛تقدمي ادلمع للجنة الإ

 ؛مشهد متغري اخملاطربناء القدرة عىل الصمود يف  •

 ؛ةاملسلح اتيف حاةل الزناعحامية املمتلاكت الثقافية  •

  

هذه التعهدات يف الس ياق العاملي هذا الاختيار بناء  عىل أأمهية . وجرى عدد قليل من املواضيع املذكورة أأعالهيف هذا التقرير اختري قد و 

شارة بأأي حال من الأحوال اإىل ج املبتكرة املس تخدمة يف تنفيذو والهن عهدات اليت مل يقع علهيا الت تراجع أأولوية ه، ولكن ل يعترب ذكل اإ

، ومجيعها متاح الآن عىل علوماتفيض من امل امجلعيات الوطنية منمن التقارير املقدمة من ادلول و وتتأألف لك الاختيار يف هذا التقرير. 

 .www.rcrcconference.orgموقع 

 

 الهجرة

قلميية امحل - أأسرتاليا  للمهاجرين الضعفاءاية الإ

آس يا واحمليط الهادئ )الصليب الأمحر الأسرتايل املعنية بش بكة الهجرة  مناقشة مائدة مس تديرة حول الاجتاهات والأدةل من • أ

 فهيا(، دلمع املهاجرين الضعفاء؛ رئيس مشارك

دارة الهجرة وح • ىل  سرتايللصليب الأمحر الأ ل وصول املس متر تسهيل الاحلدود راسة تواصل اإ  .مجيع مرافق احتجاز املهاجريناإ

http://www.rcrcconference.org/


23/26 

بالغ و املتوفون ن واملهاجر  - اململكة املتحدة  أأرسمهاإ

بالغ فريق معل معىن ابملهاجرين املتو أأنشأأ الصليب الأمحر الربيطاين  •  .أأرسمهفني واإ

  تقدمي املساعدة وامحلاية للمهاجرين - كرواتيا

 .جامتعي واخلدمات الاجامتعية لطاليب اللجوءدلمع النفيس الااقدم الصليب الأمحر الكروايت ي •

س بانيا  تقدمي املساعدة وامحلاية للمهاجرين - اإ

دماج طاليب اللجوء يف اجملمتع •  املضيف. اإ

  

نساين ادلويل القانون  الإ

 الإنسانية الإنساين واملبادئ ادلويل تعزيز القانون - كندا

نسايناالقانون اس تكشاف التدريب عىل  •  يف املدارس الثانوية.ل س امي  ،اكندعىل نطاق  لإ

 سني الامتثال للقانون ادلويل الإنساينحت  -نيوزيلندا 

ر  • تعزيز الوعي ابلقانون ادلويل الإنساين ل ‘ املرأأة واحلرب’ للمدارس الثانوية حتت عنوان رانجما  بالصليب الأمحر النيوزيلندي طو 

 .للزناعاتاجلنسانية التبعات و 

نساينتروجي ونرش الق - المنسا  انون ادلويل الإ

ىل ا فيينا عن القانون ادلويلدورة  •  .2018 / 2017 عسكريني يف عايمال قانونيني الملستشارين املوهجة اإ

 تروجي ونرش القانون ادلويل الإنساين - فرنسا

 جليش الفرنيس.دورات تدريبية للتوعية من أأجل ا يقدم الصليب الأمحر الفرنيس •

 ون ادلويل الإنساينتروجي ونرش القان - سلوفينيا

الإنساين عىل عدة مس توايت خمتلفة من ادلويل القوات املسلحة السلوفينية التدريب الأسايس واملتقدم يف جمال القانون تقدم  •

 .التعلمي العسكري

  

 الزناعات املسلحةالعنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي يف س ياقات 

 املسلحةالقامئ عىل النوع الاجامتعي يف س ياقات الزناعات عنف اجلنيس و ال  عمن – اململكة املتحدة

جنازات حتقق  • زيد من التدريب عىل الربوتوكول ادلويل املتعلق ابلتوثيق املتشجيع عرب اجلنيس العنف منع بشأأن مبادرة احلكومة اإ

 والتحقيق.

 الأخرى لت الطوارئحاأأو عقب الزناعات و  أأثناء الاجامتعينوع ال العنف اجلنيس والقامئ عىل  - بلجياك

   .1920 - 2015الاجامتعي للفرتة  نوعال خطة العمل الوطنية ملاكحفة مجيع أأشاكل العنف القامئ عىل  •
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 لرعاية الصحية يف خطرا

 احمليل والعامليعىل املس تويني الرعاية الصحية يف خطر: تعزيز التنفيذ  - السويد

رت قامئة حتقق مرجعية بشأأن • و   أأعضاء ومبشاركة من ، أأجل أأعضاء الربملان السويديالصحية يف خطر من الرعاية  موضوع ط 

 .يف الربملان السويدي

 الرعاية الصحية يف خطرالتعهد املعين مبوضوع  – أأفغانس تان

ق عت  •  ووزارة الصحة العامة يف املناطق النائية وغري فغاينالأ القضاء عىل شلل الأطفال بني الهالل الأمحر مذكرة تفامه بشأأن و 

 الآمنة يف أأفغانس تان. 

  

 مس تقبل أأفضلمن أأجل  اإرشاك الش باب

 ماج الاسرتاتيجيداإرشاك الش باب والإ  - اململكة املتحدة

ضامن الاحتياجات احملددة ، مع وأأنشطة ادلامعني ملوظفنييف التطوع العام وااسرتاتيجية اإرشاك الش باب دمج الش باب تتضمن  •

 للش باب.

رشا - موانكو  ك الش باببرامج التوعية واإ

خل. ل، واحلفاظ عىل البيئة، والصحةاطفتوعية للش باب محلاية حقوق الأ برامج الصليب الأمحر يف موانكو أأجرى  •  ...اإ

 اإرشاك الش باب يف العمل التطوعي - اجلبل الأسود

 ون من قاعدة املتطوعني الش باب.موظفدلهيا  مجعية وطنيةمعروف بأأنه الصليب الأمحر يف اجلبل الأسود  •

 أأجل عامل أأفضل من اإرشاك الش باب  - اد ادلويلالاحت

عداد  2017جرى يف عام  • ة اليت السابق س ياسات الش بابعىل  بناء  املعنية ابلش باب  الاحتاد ادلويلس ياسة  مرشوعمقرتح اإ

سهاما  ابرزا  أآخر ثل مت   ش باب.يف تطوير اخلربات العاملية يف اإرشاك ال اإ

 

 شطة حمددة أأن خبصوص  مزيد من املعلوماتللحصول عىل 

 

طار تعز ال مجليع الأنشطة املضطلع هبفص  م   وصفا  ليس املقصود أأن يقدم هذا التقرير  ه تقرير نك ز نتاجئ املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني ول يا يف اإ

مة من امجلعيات الوطنية مجيع التقارير املقد وحتمل .الإجنازات والتحدايت  أأمهسلط الضوء عىلبيامن ي  ذية عامة عن حاةل التنف موجز يعطي حمل

التنفيذ، وهذه التقارير بشأأن من املعلومات حول أأنشطهتا والتقدم احملرز فيضا   لصليب الأمحر والاحتاد ادلويلادلولية ل  لجنةوال  وادلول

 .www.rcrcconference.orgموقع احة الآن عىل مت

 

 املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني. ل يففص  م تقرير هنايئ م  د  قس ي  

  

http://www.rcrcconference.org/
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  1املرفق 

 يف التقريرت سامه ادلول واجملمتعات الوطنية اليت

  

 تقارير بشأأن القرارات

التقارير عدد 

 املقدمة

التقارير عدد  ادلول

 املقدمة

 امجلعيات الوطنية

 الهالل الأمحر الأفغاين 5 أأسرتاليا 5

 الصليب الأمحر الأمرييك 5 المنسا 1

 الصليب الأمحر الأسرتايل 6 بلجياك 5

 الصليب الأمحر المنساوي 5 الياابن 5

 الصليب الأمحر البلجييك 6 مدغشقر 5

 الصليب الأمحر الربيطاين 4 الرنوجي 5

 الصليب الأمحر الكندي 5 الربتغال 5

 الصليب الأمحر الكروايت 5 سلوفينيا 5

 ريكامنليب الأمحر ادلالص  6 سويرسا 2

 الصليب الأمحر الهولندي 4 اململكة املتحدة 1

 الصليب الأمحر الفنلندي 4    

 الصليب الأمحر الفرنيس 6    

 الصليب الأمحر الإيطايل 3    

 الصليب الأمحر الأملاين 5    

 الصليب الأمحر الياابين 4    

 الصليب الأمحر الرنوجيي 5    

 ل الأمحر الفلسطيينالهال 3    

 الصليب الأمحر السلفادوري 5    

 الصليب الأمحر السلوفيين 6    

 الصليب الأمحر الإس باين 5    

 الصليب الأمحر السويدي 3    

 الصليب الأمحر السويرسي 4    

        
 22   9 اجملموع
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 تقارير بشأأن التعهدات

التقارير عدد 

بشأأن التعهدات 

 مةاملقد

عدد التقارير  ادلول

بشأأن التعهدات 

 املقدمة

 امجلعيات الوطنية

 الهالل الأمحر الأفغاين 1 أأسرتاليا 13

 الصليب الأمحر الأمرييك 3 المنسا 17

 الصليب الأمحر الأسرتايل 15 بلجياك 25

كوادور 3  الصليب الأمحر البلجييك 17 اإ

 الصليب الأمحر الربيطاين 11 فنلندا 10

 الصليب الأمحر الكندي 6 سافرن  14

 كوس تارييكالالصليب الأمحر  1 الياابن 2

 الصليب الأمحر الكروايت 3  تنش تاينليخ  2

 منريكاالصليب الأمحر ادل 9 مدغشقر 1

 الصليب الأمحر الفنلندي 2 موانكو 3

 الصليب الأمحر الفرنيس 5 الربتغال 10

 الصليب الأمحر الإيطايل 1 سلوفينيا 8

س   14  الصليب الأمحر الياابين 12  بانيااإ

 املوانيكالصليب الأمحر  2 سويرسا 6

 لجبل الأسودل الصليب الأمحر  1 اململكة املتحدة 12

 النيوزيلنديالصليب الأمحر  7    

 الصليب الأمحر الإس باين 22    

 الصليب الأمحر السويدي 6    

 الصليب الأمحر السويرسي 5    

 18اجملموع:    15اجملموع:   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


