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 بشأأن   2017  ف جملس املندوبني    الصادر عن   6  قرار التنفيذ  

   الاحتياجات الإنسانية ذات الصةل" و "التعلمي  

 

 تقرير مرحل 

(2017 -2019 ) 

 

عدادها اللجنة ادلولية للصليب الأمحر والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر كت  شار وثيقة    ف اإ

 

 

   2019 أأكتوبر ف فجني
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 معلومات أأساس ية 

 وابلتفصيل  رمسية  بصورة   الاحتياجات الإنسانية ذات الصةلو  التعلميبشأأن   2017الصادر عن جملس املندوبني ف نومفرب    6القرار  عرض  

املكرس سابقًا ف عدد من قرارات وتعهدات  -الالزتام الطويل الأجل للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة( ابلتعلمي

 .2019-2018ذا التقرير حملة عامة عن التقدم اذلي أأحرزته مكوانت احلركة ف تنفيذ هذا القرار خالل الفرتة يقدم هو . 1العقود املاضية

ىل مدخالتس تنتاجات املعروضة ف هذا التقرير  تستند الاو   اللجنة ادلولية  بعثات  عدد منمجعيات وطنية فقط و   5من  وردت  مبارشة    اإ

من  )الاحتاد ادلويل( الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر أأعدهااخلرائط اليت  ومن للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية(

 للوفاءيت ُوضعت  ال  ةالإنساني  لتوعيةاب  املتعلقةعمل  الخطة    مبوجب لصليب الأمحر والهالل الأمحر ف قطاع التعلمي  امسامهة  مجمل  تقيمي  أأجل  

ىل. 2015 عام بتعهد ىل  ويرجع ذكل جزئياً  .نسبياً  ضعاً ااحملرز ظل متو أأن التقدم  وجتدر الإشارة اإ ، أأو عدم فهمه لقراراملعرفة اب قةلاإ

الإطار الاسرتاتيجي املقرتح  تُعلق أ مال عىلو . احملدودة هورصد هتنفيذ وفرتةفهيا املوارد، تتقلص  ل تنفكة ف بيئة ضاربوالأولوايت املت

طار 2019ف عمتده امجلعية العامة يك ت ه الاحتاد ادلويل عديلتعلمي اذلي بشأأن ا معل اللجنة ادلولية بشأأن احلصول عىل  واذلي يمكل اإ

 التعلمي. جمال دور احلركة ف  فهمنيسحت من أأجل ، 2017ف يوليو التعلمي الصادر 

 : 2019- 2018  ف الفرتة   املهمة  الإجنازات 

دراهجاملسائل املتعلقة ابلتعلمي مراعاة مكوانت احلركة  واصلت  • ندونيس يا(  ا خالل حالتا ف معلياهتواإ معليات و الطوارئ )مثل اإ

السودان اللجنة ادلولية )مثل أأوكرانيا وجنوب بعثات ، مبا ف ذكل من خالل نرش مندوبني متخصصني ف تنفيذ الربامجب الاس تجابة 

 وأأرمينيا وأأذربيجان واملكس يك والسودان(؛

ني والتعاون رئيس يال الرشاكء عن طريق توعيةف قطاع التعلمي عىل املس توى العاملي، مبا ف ذكل  مشاركهتامكوانت احلركة  كثفت  •

، اجملموعة العاملية "التعلمي ل ميكن أأن ينتظر"منظمة لتعلمي ف حالت الطوارئ، ا)عىل سبيل املثال الش بكة املشرتكة لواكلت  معهم

نقاذ الطفوةل،  ، التحالف العاملي للحد من خماطر الكوارث وبناء القدرة عىل مواهجهتا ف قطاع التعلميللتعلمي، اليونيس يف، منظمة اإ

 (؛غريها، و وبية للحامية املدنية واملعونة الإنسانيةاملديرية العامة للعمليات الأورو ، فوق امجليعالتعلمي مؤسسة 

طارا اسرتاتيجيا حتاد ادلويل الا عد  أأ  • عيات وامجل نطاق معل الاحتاد ادلويل وحتديد توجيه بغرض  2030-2020بشأأن التعلمي للفرتة اإ

 اعامتده.بغية  2019عىل امجلعية العامة  هف هذا اجملال وعرضالوطنية 

 الرئيس ية التوصيات  

ن  ىل دمع نيتاجاحمل الأعداد الكبرية واملزتايدة من الأطفال والش باب اإ  ات وخاصًة ف حالت الزناع -التعلمي ف مجيع أأحناء العاملف جمال  اإ

الأزمات الإنسانية )مثل زايدة خطر العنف، أأثناء التعلمي  نقطاعلالعواقب الضارة تبني   -2والكوارث وحالت الطوارئ الأخرى ةاملسلح

قدرة اجملمتع احملل عىل الصمود التعلمي ف  يؤديهادلور الأسايس اذلي  أأيضاهذه الأرقام  وتبني  (. ذكل غريالأرسة، الزنوح و أأفراد انفصال 

ع و. سديدةالضوء علهيا  6القرار سلط العنارص اليت  بقى ك ، ت عليهوالتمنية الاقتصادية والسالم. و  مكوانت احلركة عىل  ك ذلكل تُشجَّ

 
، وتعهدين مفتوحني "تغيري العقليات  الصادر عن املؤمتر ادلويل احلادي والثالثني "خطة معل متتد لأربع س نوات لتنفيذ القانون ادلويل الإنساين"  2مثل القرار    1

نقاذ الأرواح وبناء القدرة عىل الصمود من خالل التعلمي القامئ عىل القمي للجميع" و"تعزيز التعلمي خالل الزناعات املسلحة" صدرا ف املؤمتر ادلويل الثاين   واإ

   والثالثني.

مليون طفل ومراهق وشاب غري ملتحقني ابملدارس حاليًا، ويعيش خشص من أأصل أأربعة أأشخاص مهنم ف بدلان مترضرة من هذه   264هناك أأكرث من  2

حصاءات مفصةل.  CD/17/R6 الوثيقة املرجعيةانظر  -الأزمات  لالطالع عىل اإ
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تلبية من أأجل  -ةاملؤسس ي وأأهدافهالولايهتا  وفقاً و س ياقاهتا مبا يناسب  -مضاعفهتا و هجودها  ومواصةلمواصةل معلية تنفيذ عنارص القرار، 

 لتعزيز هذه اجلهود املس مترة واملس تقبلية:ماكنة خاصة ذات الأولوية التالية التدخالت وحتتل ة ابلتعلمي. رتبطالاحتياجات الإنسانية امل

 اتملترضرين من الزناعا  حصولالتعاون والتنس يق داخل احلركة وخارهجا من أأجل اتباع هنج فعاةل متعددة التخصصات لضامن    مواصةل •

 .عىل التعلمي دون انقطاع وف ظروف مأأمونة الفئات الضعيفة احملددةوابيق والكوارث وغريها من حالت الطوارئ  ةاملسلح

ماكنية    تنقطع فهيااليت    زماتالأ ف  للجنة ادلولية وبعض امجلعيات الوطنية  املبارشة  الاس تجابة التشغيلية    تشجيع • التعلمي احلصول عىل  اإ

 )والكوارث الأخرى(. اتبسبب الزناع

، والتعافللتأأهب والاس تجابة  فعليةاختاذ تدابري  عىلمن خالل بناء القدرات  عىل الصمود قطاع التعلمي قدرةادلمع لتعزيز  تكثيف •

دارهتاو   .بصورة شامةل احلد من اخملاطر والتخفيف من حدهتا واإ

املبنية  والتوعية )الإنسانية(قدهما )مثل تعزيز املهارات نو نعدها املوارد التعلميية واملبادرات اليت  ول س اميالتعلمي  نوعيةضامن مواصةل  •

 الس ياق الوطين. حبسب واملكيفة ( قميعىل ال

 وخلفية مقدمة    - 1

زاء ارمسيًا عن خماوفه للتعبريفرصة ملكوانت احلركة  2017جملس املندوبني لعام  دورةأأاتحت  أأو  انقطاعال اثر اليت ميكن أأن حيدهثا أأي  اإ

ىل يالتعلمي من خالل قرار  جمال دورها احملمتل ف العمل ف ولتحديدأأثناء الأزمات الإنسانية  احمللية نقص ف التعلمي عىل اجملمتعات ريم اإ

ُ الضخمة و الاحتياجات  تلبيةف بقدر أأكرب ملسامهة ا  القلق يساور زالليوالإنسانية.  س ياق العمليات ف س امي ل ، واملتعلقة ابلتعلمي ةل  هم  امل

زاء العدد الكبري من  ومناطق انئية أأو  مس تقرات عشوائيةوخاصة الأطفال واملراهقني والش باب اذلين يعيشون ف  -الأشخاصاحلركة اإ

قواعد ختالف ، أأو أأعامل ةمسلح اتنزاع ف ظل، حمدوداً أأصبح و/أأو  متعلميه توقفو/أأو  من التعلمي واُحرِم اذلين -خارج النظم التقليدية

 .3أأو حاميته يهل ع صول التعلمي أأو تسهم ف ضامن اس مترار احل بصورة خاصةتتناول واليت  نطبقةامل القانون ادلويل الإنساين 

 الصادر عن  4بشأأن التعلمي  6ويعرض هذا التقرير املرحل حملة عامة عن الإجنازات والتحدايت الرئيس ية اليت واهجهتا احلركة ف تنفيذ القرار  

ىل  7املادة مبقتىض م د ِ ، وقُ 2017جملس املندوبني لعام  العاملية  اخلريطةامجلعيات الوطنية عىل رمس  تعليقاتمن ذكل القرار. ويستند اإ

ىلو   2018-2017التعلمي اذلي أأجراه الاحتاد ادلويل ف الفرتة  ف جمال  ( لعملها  دراسة الواثئق)  اليت نفذهتاالأخرية    املشاورات والعمليات  اإ

اليت تضم ممثلني عن التابعة لالحتاد ادلويل ش بكة التعلمي العاملية و  ةحتاد ادلويل واللجنة ادلوليلال املاكتب ادلولية والإقلميية والقطرية التابعة

 6.5ف القرار  املبي نة اجملالتللتقدم احملرز ف خمتلف  عرضاً هذا التقرير يقدم و مجعية وطنية.  96

 التحليل/التقدم   - 2

، فيه عهاق حتديد مو و ف هذا القطاع مشاركة احلركة زايدة ل زخامً  وأأطلقالتعلمي  نقطاعاالقرار ابلحتياجات الإنسانية الناجتة عن  ففامي يعرت 

عن التقدم الإجاميل مفصةل تقدمي تقارير بغية التعلمي ف جمال اللجنة ادلولية وامجلعيات الوطنية أأنشطة  متابعة الاس مترار فمن الرضوري 

ف املائة فقط   25  تضمحصائية )الإ   من الناحية  يكفيليست هامة مبا    حىت ال ن  واملشاورات اليت أأجريت   بة لدلراسة العمليةس تجالأن الا

 من امجلعيات الوطنية(.

 
همم ف القوات املسلحة أأو مبا ف ذكل الالزتامات املتعلقة حبامية املدنيني والأعيان املدنية ف سري العمليات العدائية، وحامية الأطفال من جتنيدمه أأو اس تخدا  3

 امجلاعات املسلحة غري التابعة لدلول.  

 عنوان القرار هو "التعلمي: الاحتياجات الإنسانية ذات الصةل".  4

  رمسالربامج، والتطورات املدعومة ابلبحوث عىل املس توى الاسرتاتيجي و  أأنشطةو  ةالتشغيلي الأنشطة بشلك رئييس  6ل خمتلف فقرات القرار تتناو  5

 الس ياسات والرشااكت.
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 تنفيذ الربامج مس توى  و عىل املس توى التشغيل    وصعوابهتا   معلية التنفيذ  أأمه عنارص (  أألف 

 ف حالت الطوارئ   واس متراره التعلمي    احلصول عىل 

طار اختصاصات ة يمرجع  حتقق ف قامئةبصورة أ منة ومس مترة التعلمي  عىل صولحلاملسائل املتصةل اب ُأدرجت   اذليمعل الطوارئ  خطةواإ

 كام أأهنا. الإعدادقيد  ذات الصةل هوأأدواتالتدريب معليات  وأأيضًا ف، املعين ابمحلاية ونوع اجلنس والاحتواء ادلويل الاحتادأأعده مندوب 

لصليب الأمحر والهالل الأمحر للزلزل ا ومع أأن مواهجةاحلصول عىل التعلمي.  ف جمالادلعامة الأساس ية لس ياسات اللجنة ادلولية  تشلك

ندونيس يا(    اذلي رضب لطوارئ(، دامئة ومدارس حلالت اابلتعلمي )عىل سبيل املثال بناء مدارس    املتعلقةبعض التدخالت  مشلت  لومبوك )اإ

دماهجا بشلك مهنجي. دراسةمواصةل ل بد من  عىل املسائل املتعلقة بقدر أأكرب ، ينبغي الرتكزي حتقيق ذكلمن أأجل و  6هذه القضااي واإ

ف جمال حامية الطفل ف حالت الطوارئ، مبا ف ذكل   احملرز  التقدم اعتبارميكن  و   .7لطوارئف حالت اابس تخدام مرافق التعلمي مكالجئ  

واليونيس يف واللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكلت  ادلولية للرؤية العاملية نظمةامل معل اللجنة ادلولية ورشااكت الاحتاد ادلويل مع  بفضل

هناء العنف ضد الأطفال من أأجل والرشاكة  ف  هاكثيف وت هجودان  فرصة لتضافر ، ميكن اعتبارهاتالأماكن ال منة وبناء قدرات احلكوم فاإ

دارة الاحتاد ادلويل  من شأأنو تلبية الاحتياجات الإنسانية املتعلقة ابلتعلمي. سبيل  دراج التعلمي  2019أأبريل الصادر ف قرار جملس اإ اإ

ضافي اً عيو موض جمالً بوصفه  ف  يسهم أأن 2021-2020 للفرتة خطة الاحتاد ادلويل ومزيانيته مضن عىل الصمود ةقدر للرتكزي عىل بناء ال اً اإ

نسانية املرتبطة ابلتعلمي دمع مواصةل تعممي  ف ال ليات والعمليات والأدوات  لبية هذه الاحتياجاتالتدخالت اخملصصة لت و الاحتياجات الإ

 عىل الصعيد ادلويل. الأزمات الإنسانية ف املس تقبل مواهجةلحتاد ادلويل وف اخلاصة اب الرسيعة

ىل ادلمع الصليب الأمحر الرنوجيي قدمو  . الف هذا اجمل 11وتركيا 10وابكس تان 9وكولومبيا 8هندوراسل امجلعيات الوطنية و ادلولية  اللجنة اإ

نعاش ف املدارس  ةرئيس ي ةوطنيهجة فاعةل الصليب الأمحر الأملاين يشلك و   ذكل ابعتبارف تشجيع التدريب عىل الإسعافات الأولية والإ

 .12مسامهة ف احلد من خماطر الكوارث

ماكنيات، شاركت اللجنة ادلولية ف ومن انحية أأخرى الزناعات وحالت الطوارئ الأخرى انقطع بسبب احلصول عىل التعلمي أأيامن  حتسني اإ

جراء حوار ثنايئ مع املتحاربني لضامن اليت تضطلع هبا  أأحناء العامل من خالل أأنشطة امحلاية واملساعدةف بدلان كثرية ف مجيع   . ويشمل ذكل اإ

 
ران براكن غواتاميل، وتفيش  انعكس ذكل ف التعليقات الواردة بشأأن الكثري من خطط معل الاحتاد ادلويل ف حالت الطوارئ ونداءاته العاجةل )مثل ثو  6

يبول ف مجهورية الكونغو ادلميقراطية، والفيضاانت املومسية ف ميامنار،   ف كولومبيا، والأعاصري املدارية ف موزمبيق وجزر القمر(  الساكنوترحال فريوس اإ

 التعلمي.  تسمح ابس مترار، وتوفري حلول مواقع بديةل، واحلد من مدة اس تخداهما لهذا الغرض كشف ، أأوتقدمي املشورةمثال عن طريق  7

 خشصًا التعلمي ف كولومبيا وهندوراس.   433تلقى   8

دماج املقاتلني السابقني ف زايدة اس تفادة املراهقني اذلين  9  من التعلمي.   غادروا السجونسامه حتسني املعرفة واملامرسات ف جمال الصحة من خالل اإ

لربانمج، ورشاء مس تلزمات النظافة  ل موظفني  ومت اس تقطاب طويةل الأجل؛  اتمناطق مترضرة من أأزم  10مدرسة ف  550 ركزت اجلهود عىل  10

 الشخصية للطالبات وعقد جلسات توعية بشأأن مسائل الصحة والنظافة الشخصية. 

املطلوبة )مبا ف ذكل: حقائب مدرس ية، املدرس ية  اللوازم    صعوابت مالية ابلغة،يتلقى الطالب من الأرس السورية وأأرس اجملمتعات املضيفة اذلين يواهجون    11

ومس تلزمات    A4سرتات، زي، أأهجزة مكبيوتر محموةل وأأقالم وغريها من اللوازم(. وعالوة عىل ذكل، تس هتدف التوزيعات املدارس وتشمل مواد التنظيف وورق  

 الرايضيات والرمس وغريها. 

مدرسة اثنوية وينشط   4300الإسعافات الأولية ف الصليب الأمحر الأملاين ف  ف جمال  نيبتدئم  ني تطوع  طالب مدرسة أأملاين مك  45000ينشط حاليًا  12

ويتعاون معها  وزارات التعلمي تتعاون املبادرة مع س توى الفيدرايل، امل عىل مدرسة ابتدائية. و  1000متطوع  مبتدئ لتقدمي الإسعافات الأولية ف  23000

لفرع الش باب ابلصليب الأمحر  هبدف اإدراج تعلمي الإسعافات الأولية ف املناجه ادلراس ية. ويشلك تعلمي القمي الإنسانية والقانون الإنساين ادلويل نشاطًا رئيس يًا  

 . املدارسبرامج التعلمي ف اذلي يشارك ف  الأملاين ف البدل بأأرسه 
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التدريب لضامن  قدمياملالجئ، وت ، وتعزيزالرتبوية املوادوتوفري ، يةاملدرس   املس تلزماتحامية املدارس والأطفال، وبناء املدارس، وتوزيع 

 .والاجامتعي للمدرسنيادلمع النفيس  ااتحةتدابري السالمة ف املدارس، و ل  التطبيق الاكمل

 لتعلمياب   املتصةل  اخلدمات  تقدمي 

ووافق اجامتع كبار املسؤولني ".  الش باب كوسطاء ف تغيري السلوك"  العاملية  بادرةامل تنفيذ  ف جمال    13مجعية وطنية  58دمع الاحتاد ادلويل  

ونبذ السالم تروجي تعزيز ثقافة من أأجل هذا الربانمج التعلميي الرائد عىل موافقًة رمسيًة  جنوب رشق أ س يابشأأن الش باب ف رابطة دول 

 للتأأمني والصليب خيمع رشكة زورُأقميت  رشاكة   التأأييد اهذ ؤازرس تو . 2018ف مايو التوعية برضورة ضامن أأمن املدارس و العنف، 

مليون شاب   1.5  حشد  هدفبغية حتقيق  مثاين س نوات  فرتة    خاللربانمج  ل ل  الزمالو الهائل    شداحل   توفري سهم ف  ي س الأمحر الإيطايل، مما  

نقاذ الطفوةلو دزوغ جامعة و الواكةل السويرسية للتمنية والتعاون  مع الاحتاد ادلويلأأطلق  ،2018ف عام . و2025حبلول عام   منظمة اإ

ف   14ف اجملال الرتبوي همنياً  37 تضمأأولية  فئةتشارك و ( ف املناجه الرتبوية لتعلمي املبادئ والقمي الإنسانية. MAS) ماجس تريدرجة 

ىل تعزيز تنفيذ التعلمي رايمهذا العرض التعلميي الفريد الل  15التجريبية ةنسخاس تخدام ال  بادئ والقمي الإنسانية ف نظم التعلمي امل  حبسب  اإ

 .ومناهجهالنظايم وغري النظايم 

ىل ذكل، نظم الاحتاد ادلويل و  29من  مشاراكً  996 واس تفاد مهناصةل ابلتعلمي تخمتلف املوضوعات امل  ش بكية تتناول ةندو  11ابلإضافة اإ

عداد وفرع هونغ كونغ مجلعية الصليب الأمحر الصيين ف 16المنساويشارك الصليب الأمحر و  .اً بدل الإنسانية بشأأن التوعية  ش بيكتطبيق  اإ

(HE WebApp و .) ُعداد  من أأجلمن اللجنة ادلولية  كثفم دمع ب هذه اجلهودمكل س تت مع الصليب الأمحر  ةالإنساني التوعيةبرانمج اإ

 الصيين.

عداد  عىل  والإس باين  الربيطاين والربتغايل والإيطايل والأوكراينمع مجعيات الصليب الأمحر    يتعاون الاحتاد ادلويل حالياً و  طار عاملي للمناجه   اإ اإ

ىل توحيد ومواءمة الأهداف التعلميية العامة و  لصليب الأمحر والهالل اصة ابمس توايت الكفاءات اليت طورهتا برامج التعلمي اخلش ىت  يسعى اإ

 ف هذه املسائل تُدمج عندها وسوف. 2020سرتاتيجية حىت عام اليت حددهتا الاعية و املوضالرتكزي  من جمالت الأمحر ف ك جمال

لصليب الأمحر والهالل الأمحر )مثل الصحة والإنقاذ ا املتاحة ف التعلميبرامج دمج  مواصةلتسهيل بغية  17القامئة اخلارجيةالعمل أأطر 

 
ف منطقة  مجعية وطنية  19و ف منطقة أ س يا واحمليط الهادئ مجعية وطنية  22و تني ي ف منطقة الأمريك نية مجعية وط  13و ف أأفريقيا  مجعيتان وطنيتان 13

الكونغو ونيجرياي؛ أأنتيغوا، أأرواب، بوليفيا، كوس تارياك،    أأي ف البدلان التالية:  ف منطقة الرشق الأوسط وشامل أأفريقيا،  ومجعيتان وطنيتان أأورواب وأ س يا الوسطى  

أأفغانس تان، أأسرتاليا، الصني، هونغ كونغ، الهند، الياابن، غواتاميل، هندوراس، املكس يك، نياكراغوا، بامن، سانت مارتني، أأوروغواي، فزنويال؛  السلفادور،

)أأي جزر كوك، فيجي، كرييبايت، جزر مارشال، ولايت ميكرونزياي املوحدة، ابلو، ساموا، جزر سلامين، تونغا، توفالو، وفانواتو(،   جزر احمليط الهادئ

ندونيس يا، مالزياي، ميامنار، اتيلند(؛ أألبانيا، أأرمينيا، بلغاراي، قربص، كرواتيا، فنلندا، فر  ا، أأملانيا،  نسا، جورجيابكس تان وجنوب رشق أ س يا ) أأي بروين، اإ

يطاليا، الرنوجي، الربتغال، روس يا، سويرسا، تركيا، اململكة املتحدة، أأوكرانيا؛ املغرب وتونس. اأ يرلندهنغاراي،   ، اإ

لإمنايئ  منظامت رشيكة )مثل مجعية "أأان أأقرأأ"، لبنان، ومنصة منظامت التعاون ا 4ممثاًل عن   12ممثاًل عن امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل، و  25مهنم  14

نقاذ الطفوةل، وجامعة التعلمي ف مينسك(.   الوطنية غري احلكومية ف ليتوانيا، ومنظمة اإ

ضفاء الطابع الرمسي عىل الطبعة الثانية ابلرشاكة مع جامعة هونغ كونغ لضامن اس تدامة الربانمجحاليا جيري  15  . 2020وسينفذ ذكل اعتباراً من عام   ،اإ

ف قريغزيس تان عىل التأأهب للكوارث ف املداس، وف نبيال عىل س بل املعيشة والتدريب املهين، وف مقدونيا عىل شهادة    يعمل الصليب الأمحر المنساوي  16

دارهتا ف اجملمتعات احمللية، وف أأرمينيا عىل تدر  يب الالجئني السوريني  كفاءة املمرضات واملمرضني، وف منطقة جنوب القوقاز عىل احلد من خماطر الكوارث واإ

 .العيش كسب أأنشطة عىل 

ل املواطنة العاملية عىل سبيل املثال التعلمي ف القرن احلادي والعرشين، وأأهداف التمنية املس تدامة، والتعلمي من أأجل التمنية املس تدامة، والتعلمي من أأج 17

 وغريها من أأطر العمل. 
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ل يكون ذكل  عندما/حيمث النظايم وغري النظايم ( ف نظم ومناجه التعلمي غريها من املواضيعوالإسعافات الأولية والقانون ادلويل الإنساين و 

 18بعد. امتاح

طار ف  السلفادوري لصليب الأمحرل وقدم الصليب الأمحر الرنوجيي ادلمع  . ومعل الصليب الأمحر الرصب حمليًا عىل عدد 19هذه املبادرةاإ

 .21ف هذا اجملال  قدم الصليب الأمحر الأملاين عدداً من اخلدمات. و 20من هذه املبادرات

 ث( و )املوثقة ابلبح   ات الس ياس  ورمس عىل املس توى الاسرتاتيجي  وصعوابهتا  التنفيذ    معلية  أأمه عنارص (  ءاب 

ُأطلعت ك امجلعيات ، و ف بدلاهنا امجلعيات الوطنية    تنفذها ابلتعلمي اليت    تصةل للأعامل امل   ( أأوليةدراسة  ) فصةل  معاملية  دراسة  الاحتاد ادلويل  أأعد   

مشاركة امجلعيات   زايدة  الرضوري ومن . واتبعهتا هذه النتاجئ  22مجعية وطنية  44 درست و . اخلاصة بلك مهناالنتاجئ الأولية  الوطنية عىل 

 وابلستنادالواسعة ف هذا القطاع.  هتاعىل جتربهتا املتنوعة ومشارك متينة قاعدة أأدةل تقدمي يتيح البياانت ادلقيقة  قدر اكف  من  ع مجل الوطنية 

عداد  ىل املعلومات املتاحة، ينسق الاحتاد ادلويل أأيضاً اإ   هتا مساهام و ممارسات امجلعيات الوطنية  بشأأن  أأساس ية  رسوم بيانية ودراسات حاةل  اإ

 تبادلها   لتشجيع املبادرات التعلميية  عن  تقارير عد   يُ املوجودة وأأدوات الرصد والتقيمي و الرتبوية  وجيمع املوارد   املضافة ف هذا اجملال. هتا احملددة وقمي 

لكرتونية خمصصة    مع  ىل ذكل، أأعد الاحتاد ادلويل و .  املبلغ بعديمت احلصول عىل  ولكن مل    ها ويل يلزم مت مكوانت احلركة من خالل بوابة اإ ابلإضافة اإ

عىل احلكومات مساعدة  من أأجل ة جديدة ي هبدف وضع قامئة مرجع  مواهجهتا عن القانون والتأأهب للكوارث و  الأقطار متعدد  جتميعياً  تقريرًا 

دراج العنارص الرئيس ية املتعلقة ابلتأأهب وامل ( اذلي دراسة الواثئقيشري البحث ) و دارة خماطر الكوارث. ابإ اخلاصة ف قوانيهنا الوطنية  واهجة اإ

ىل  الصدد ف هذا  ي  جر أُ   راعاةحمددة تتعلق مب  دليه قوانني أأو س ياسات تتضمن أأحاكماً أأن عددا حمدودا فقط من بدلان العينة العرشين اإ

طار ف  ل س امي وابلتعلمي،  اخلاصة الاحتياجات   .واملأأوى والإساكن ف حالت الطوارئ ومتارين احملااكة لطوارئ، واهجة حالت ا التخطيط ملاإ

 
نقاذ والإسعافات الأولية وخدمات الرعاية الصحية عىل سبيل املثال يس تفيد من معليات التدريب اليت يضطلع هبا الصليب الأمحر البولندي ف جمال  18 الإ

خشص س نواًي؛ والقانون ادلويل الإنساين مدرج ف بولندا ف مناجه التعلمي العايل العام وينرشه مركز التعلمي املدين عرب   800.000والقانون ادلويل الإنساين 

 دورات تدريبية تُعقد للجنود. 

رأأس املال الأويل، مما جعل مشاريعهم التجارية   ومنحهم  وضع خطط أأعامهلمساعدمه عىل مراهقًا و  16 ريبا تقنيا لـ تد الصليب الأمحر السلفادوري قدم  19

 ابلنتيجة مصدر دخل الأرس الرئييس. 

م الإنذار املبكر، الأمر  بدلية عىل تعزيز قدرات اجملمتعات احمللية وقدرهتا عىل الصمود من خالل زايدة التوعية بنظا 46معل الصليب الأمحر الرصب ف  20 

س  19(؛  وأأكرث س نوات 7  يبلغ س هنمطفل ) 27.000اذلي اس تفاد منه حوايل  تلميذ من تالمذة املدارس الثانوية عن القانون الإنساين؛   1200بدلية تدر 

س  78خرباء ف جمال التعلمي؛  10شااًب و 15، الأمر اذلي اس تفاد منه "مرشوع الإنسانية"بدلية واحدة تدر س  ش باب وشابة من   20.000بدلية تدر 

خشص ف   43.000بدلية تدرب  120شاب وشابة؛  60.000 بني  الوعي ابلجتار ابلبرشتنرش بدلية   120املدارس الابتدائية عن تعزيز القمي الإنسانية؛ 

  140شاب وشابة بشأأن التربع ابدلم طوعًا؛    20.000بدلية وع ت    92خشصًا بصفهتم مدربني عىل تقدمي الإسعافات الأولية؛    830جمال الإسعافات الأولية و

 طفل وشاب.  35.000ائدة  بدلية تعزز أأمناط احلياة الصحية  لف

متطوع نشط ف وحدات مواهجة الكوارث التابعة لفروعه احمللية الأربعة مائة   000.150يدير الصليب الأمحر الأملاين برانمج تدريب متطور لفائدة  21

عداد مهناج تدرييب جديد لتعزيز الكفاءات  2017ني عىل مس توى قيادته. ومنذ عام لوالعام الاجامتعية والتواصلية واملهارات التقنية والطبية ملا يبلغ جيري اإ

 جملمتع. خشص من قادته املتطوعني. وأُطلقت محةل وطنية للتوعية الثقافية ف أأوساط املتطوعني واملوظفني بشأأن التنوع والهجرة وقبول ال خر ف ا  12.000

مجعية وطنية ف منطقة   14مجعية وطنية ف أ س يا واحمليط الهادئ،    13مجعيات وطنية ف منطقة الأمريكيتني،    4مجعيات وطنية ف منطقة أأفريقيا،    10  22

ثيوب : ، أأي ف البدلان التاليةمجعيات وطنية ف منطقة الرشق الأوسط وشامل أأفريقيا 3أأورواب وأ س يا الوسطى، و يا، غامبيا، ليرباي، بوتسواان، الكونغو، اإ

أأسرتاليا، بروين، كوراي الشاملية، الصني، ؛ الأرجنتني، كولومبيا، كوس تارياك، وامجلهورية ادلومينيكية؛ مالوي، مايل، سرياليون، جنوب السودان، وأأوغندا

المنسا، يبالروس، بلجياك، بلغاراي، ادلامنرك، فنلندا،   أأرمينيا،؛ ليش يت -الياابن، كرييبايت، مالزياي، مدليف، جزر مارشال، ميامنار، ابكس تان، ساموا، وتميور

س بانيا )وسويرسا(، وتركيا  . الكويت، لبنان، والمين؛ فرنسا، هولندا، الرنوجي، رصبيا، اإ
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الاحتاد  وضع وأأخريًا،  23ف هذا الصدد. ات الس ياسرمس  و/ أأوالقوانني تعزيز / يك يفكروا ف سن   ات ويقدم توصيات رئيس ية لصانعي القرار 

طار 24مجعية وطنية  33ادلويل، ابلتشاور/التعاون الوثيق مع اللجنة ادلولية و  تلقى ادلمع   252030-2020بشأأن التعلمي للفرتة    اً اسرتاتيجي   ًا ، اإ

 .2019ف ديسمرب  يك تعمتده  امجلعية العامة عىل ُيعرض  وس    2019ابلإجامع من جملس الإدارة ف مايو  

ىل زايدة ال اليت تريم    يةالبحث والس ياس  ف جمال  بادرات  امل شاركت اللجنة ادلولية ف عدد من  و  بطبيعة التحدايت اليت تواجه ضامن   توعيةاإ

تنفيذ ف الربازيل، جيري  و.  واملكس يك عىل حد سواء  لبنان  ف  املنفذة  العمليات  بشأأنشمل البحوث  ت . و اتالزناع  أأثناءالتعلمي    احلصول عىل

رشاكة مع جامعة أأولسرت وضاعفت التعلمي.  خدماتبتقدمي  ةعلقاملت اتالس ياس ف ريتأأثهبا ال اليت ميكن  س بلال هدفه دراسة  هاممعل 

ىل ذكل، و. وعززهتااجلهود املبذوةل ف هذا الصدد  لجنة ادلولية حول الصادر عن ال من التقرير العام  2019طبعة  تتضمنابلإضافة اإ

اس مترار التعلمي  فأأمهية القانون ادلويل الإنساين بشأأن " مناقشة ةاملعارص  ةاملسلح ات"القانون ادلويل الإنساين وحتدايت الزناع

  .اتالزناع ظل ف

 
جالء أأو  23 دابري معلية  كخيار أأخري عند غياب أأي بديل قابل للتنفيذ، وتو الكوارث فقط وقوع بعد مساكن عىل سبيل املثال اس تخدام املدارس مكراكز اإ

وبرامج التدريب، ول س امي التدريب الإلزايم عىل تقدمي الإسعافات الأولية   متارين احملااكةلتعزيز اس مترار تقدمي التعلمي ف حالت مماثةل؛ رشوط ومعايري التعلمي و 

نشاء جلنة مدرس ية  درس يةف الأوساط امل ف اجملمتعات احمللية والتالميذ؛ برامج حتليل اخملاطر والتأأهب ملواهجة الكوارث ؛ السالمة املدرس ية مبا ف ذكل اإ

 ملواهجة الهتديدات احملمتةل. ومتارين حمااكة وأألوية وخطة معل 

ليب الأمحر  الصليب الأمحر الأمرييك، الهالل الأمحر الأفغاين، الصليب الأمحر المنساوي، الهالل الأمحر البنغايل، الصليب الأمحر البيالرويس، الص  24

هالل الأمحر  اين، الصليب الأمحر الكوس تارييك، الصليب الأمحر الكروايت، الصليب الأمحر الفيجي، الصليب الأمحر الفرنيس، الهالل الأمحر املرصي، الالربيط

لكوري، الهالل الأمحر الكوييت،  العرايق، الهالل الأمحر الإيراين، الصليب الأمحر الإيطايل، الصليب الأمحر الياابين، الهالل الأمحر الأردين، الصليب الأمحر ا

ليب الأمحر  الصليب الأمحر اللوكسمبورغي، الصليب الأمحر املايل، الصليب الأمحر املنغويل، الصليب الأمحر الهولندي، الصليب الأمحر الرنوجيي، الص 

الروماين، الصليب الأمحر الرصب، الصليب الأمحر   البالوي، الصليب الأمحر الفلبيين، فرع هونغ كونغ مجلعية الصليب الأمحر الصيين، الصليب الأمحر 

 الإس باين، الصليب الأمحر السويدي، الهالل الأمحر العرب السوري، الهالل الأمحر الرتيك، الصليب الأمحر الزميبابوي. 

ر الإقلميي ل س يا واحمليط الهادئ والرشق  ُعقدت مشاورات عدة لهذه الغاية عىل املس توى العاملي والإقلميي والوطين، مبا ف ذكل حلقة معل ف املؤمت 25

واجامتع استشاري  الأوسط، وفعالية حرضهتا هجات رئيس ية خارجية فاعةل ف قطاع التعلمي ف منطقة أأفريقيا، واجامتع مع فرقة اليونيسف املعنية ابلإعاقة، 

، وسلسةل من الندوات الش بكية واملشاورات مع املعنيني عىل الصعيد ادلاخل )مبا ف ذكل من خمتلف جمالت الرتكزي وجمالت متنوعة  كتابة ورشة عاملي و 

 . جمال الرتبيةمن اخلربة التقنية( واجلهات املعنية اخلارجية الرئيس ية ف 
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 .29العملياتخمتلف ف  مساهامتوقدما التوعية ومنفصةل عدداً من فعاليات  28بصورة مشرتكة 27واللجنة ادلولية 26ونظم الاحتاد ادلويل

التوعية الإنسانية، اعامتد  رضورة    تأأخذ ف الاعتباروانقش الصليب الأمحر البولندي اقرتاحًا لإدخال تعديالت عىل نظامه الأسايس وقانونه،  

ىل برملانه ف ديسمرب  الصليب الأمحر ويشارك  30.اجملال هذا تندرج فف مشاريع أأيضًا الأمحر الرصب  شارك الصليب و .2018وقدمه اإ

 31عدد من املبادرات.ف الأملاين 

 
وروبية الفعالية اجلانبية املعنونة "رمس أ فاق مس تقبل قادر عىل الصمود من خالل التعلمي  عقد الاحتاد ادلويل واملديرية العامة للمكتب الإنساين للجامعة الأ  26

اتحته ف س ياقات براز وتشجيع مواصةل دمع القطاع اخلاص لقضااي احلصول عىل التعلمي واإ حالت الطوارئ.    ال من والشامل" ف املنتدى الاقتصادي العاملي لإ

توس يع نطاق الابتاكر ف جمال التعلمي ف حالت  مة خالل الفعالية اجلانبية خالل انعقاد امجلعية العامة للأمم املتحدة بشأأن "وأألقى أأمني عام الاحتاد ادلويل لك

 والأردنية.غالية " واليت نظمها التحالف العاملي لالبتاكر الإنساين ومنظمة "التعلمي ل ميكن أأن ينتظر" والاحتاد الأوروب والبعثتان ادلامئتان الربتالطوارئ

عن حامية املدارس مبوجب القانون ادلويل الإنساين ف املؤمتر الس نوي الثاين جمللس الأمن التابع للأمم املتحدة    2019قدمت اللجنة ادلولية عرضًا ف عام   27

لجنة ادلولية ف املؤمترات ادلولية املعنية ، شاركت ال 2019و 2017حول القانون ادلويل الإنساين: حامية البنية التحتية املدنية ف الزناعات. وف عايم 

ذ حرض انئب مدير العمليات ف اللجنة ادلولية مؤخراً فعاليات الفريق الرفيع املس توى اخلاص ابملبادئ التوجهيية محل اية املدارس واجلامعات  ابملدارس ال منة، اإ

ير الشؤون القانونية والس ياس ية ف اللجنة ادلولية لكمة ف اليوم الس نوي جمللس  ، أألقى مد2018من الاس تخدام العسكري أأثناء الزناعات املسلحة. وف عام  

 بشأأن اجلزء الرفيع املس توى من حقوق الطفل، مسِلطًا الضوء عىل أأمهية حامية التعلمي خالل الزناعات مبوجب القانون ادلويل.  2018حقوق الإنسان لعام 

الل الأمحر القطري ف ندوة "حامية التعلمي ف أأوقات انعدام الأمن والزناعات املسلحة من خالل القانون ادلويل  شاركت اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل واله  28

يع" حلقة معل عن  حلقوق الإنسان والقانون ادلويل الإنساين"، وقد نظمهتا مؤسسة "التعلمي فوق امجليع". ونظمت اللجنة ادلولية ومؤسسة "التعلمي فوق امجل 

ي والصليب  الفاعةل الإنسانية ف ضامن احلصول عىل التعلمي، شارك فهيا بنشاط الاحتاد ادلويل والهالل الأمحر الأفغاين والصليب الأمحر امليامنار دور اجلهات 

وطنية اذلي عقدته اللجنة  الأمحر الرنوجيي واجلهات الفاعةل الرئيس ية الأخرى ف قطاع التعلمي. وف الاجامتع الس نوي للمستشارين القانونيني ف امجلعيات ال

 الطوارئ.  ، شاركت اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل ف اس تضافة مجموعة معل مع امجلعيات الوطنية بشأأن هنج احلركة ف التعلمي أأثناء حالت2017ادلولية ف عام  

تابع للمجلس  قدم الاحتاد ادلويل أأيضًا مدخالت جوهرية عن الفقرات املتعلقة ابلتعلمي ف حالت الطوارئ الواردة ف قرار قطاع الشؤون الإنسانية ال  29

: الاحتياجات واحلقوق  من نرشة الهجرة القرسية "التعلمي 60الاقتصادي والاجامتعي. وكتب مقاًل عن الأماكن املؤاتية للأطفال ونتاجئ التعلمي ف العدد 

ج دلور التعلمي ف بناء ثقافة   السالم ف ندوة ُعقدت خالل أأس بوع جنيف للسالم. وسامه ف الفعالية تروجي  و نبذ العنف  والاس تفادة ف حالت الزنوح". ورو 

التحالف العاملي للحد من خماطر الكوارث وبناء القدرة عىل اجلانبية املعنونة "السالمة املدرس ية: سبيل مس تدام لزايدة فوائد القدرة عىل الصمود" اليت نظمها 

. وفضاًل عىل ذكل، شارك وسامه ف عدد من الفعاليات الرفيعة  2019مواهجهتا ف قطاع التعلمي أأثناء انعقاد املنصة العاملية للحد من خماطر الكوارث لعام 

ة الأساس ية للمعلومات اجلغرافية ف اجملموعة الأوروبية اذلي نظمته منظمة الصحة العاملية، املس توى الأخرى املتصةل ابلتعلمي مثل الاجامتع التنفيذي للبني

امئة للرنوجي. وقدمت  وسلسةل من جلسات النقاش "رفع مس توى التعلمي ف حالت الطوارئ" نظمته مجموعة التعلمي العاملية والبعثة ادلامئة لسويرسا والبعثة ادل

ىل  عدد من قرارات الأمم املتحدة من أأجل تعزيز لغة قانونية دقيقة بشأأن حامية املدارس خالل الزناعات املسلحة. اللجنة ادلولية مدخالت اإ

لأطفال غري امللتحقني بنظام التعلمي من أأجل تقدمي ادلمع لإدماهجم. والتحق ك الأطفال ابلربامج  ل  احصائياتبدلية    12الصليب الأمحر الرصب ف    أأجرى  30

ضاف. ومعل الصليب الأمحر الرصب ف التحضريية ملر  ىل الأطفال   20حةل ما قبل املدرسة وحصلوا عىل دمع اإ بدلية مع وزارة التعلمي مضن محةل للوصول اإ

 . الأضعف حال 

غاثة  31 الأملاين مبشاريع حبثية الكوارث واجلامعات واجلهات الصناعية الرشيكة، يضطلع الصليب الأمحر ف حالت ابلتعاون مع املنظامت الوطنية الأخرى لالإ

ات البحثية وتوصياهتا  عدة بشأأن قدرة اجملمتع عىل الصمود، وتغري ثقافة التطوع، واملشاركة املدنية والتوعية بشأأن خماطر الكوارث. وتُنرش نتاجئ هذه املرشوع

نقاذ ف ا ملياه واجلبال، ومواهجة الكوارث، ووحدات املتطوعني، والرعاية وجُتسد ف الربامج التطوعية الوطنية امخلسة النشطة وأأنشطهتا التعلميية: خدمات الإ

. ويشارك الصليب الأمحر الأملاين بنشاط ف املنتدى املعين ابلتعلمي ف جمال امحلاية  وفرع الش باب ابلصليب الأمحر الأملاين   الاجامتعية واخلدمات الاجامتعية،

للحامية املدنية واملساعدة ف حالت الكوارث بشأأن التوعية مبخاطر الكوارث، والتعلاميت احلديثة لتدريب املتطوعني املدنية، اذلي ينظمه املكتب الفيدرايل 

  الرمقي. مي القيادة والتعلالتدريب عىل و 
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 التنس يق والتعاون داخل احلركة وخارهجا  - ج

اجلهات املعنية الرئيس ية ف ف اجامتعات الرشاكء الس نوية جملموعة التعلمي العاملية اليت جتمع معظم والاحتاد ادلويل تشارك اللجنة ادلولية 

مل اعال فريقالعضواً ف  2018عام ف أأصبحت اللجنة ادلولية و والرشااكت.  قامة الش باكتة لإ هام ةفرصمتثل اليت و ، 32التعلميقطاع 

ىل الاحتاد ادلويل وانضم  .للش بكة املشرتكة لواكلت التعلمي ف حالت الطوارئس ياسة التعلمي التابع املعين ب  الش بكة املشرتكة  معل فرقةاإ

ىل نضامم ف املس تقبل الاركة احلطلب ت وحيمتل أأن . 2018ف عام  ابلتعلمي الشامل ةاملعني لواكلت التعلمي ف حالت الطوارئ  فريقالاإ

 .ين بس ياسة التعلمي التابع للش بكة املشرتكة لواكلت التعلمي ف حالت الطوارئمل املعاالع

لتحالف العاملي للحد من خماطر الكوارث وبناء القدرة عىل مواهجهتا ف ل ف اللجنة التوجهيية  اً عضو بصفته جدد الاحتاد ادلويل الزتامه و 

ابلتعلمي التابع للتحالف املشرتك بني الواكلت من أأجل حامية الطفل ف حالت الفريق العامل املعين ف أأيضًا شارك بنشاط و . قطاع التعلمي

طار الأعامل معلية مراجعة  مضنمعايري التعلمي  تنقيحف  كثرياً وسامه  ."سفريا" مبرشوعاملرتبط الطوارئ  املعايري ادلنيا محلاية الطفل ف اإ

أأحد اجملالت ابعتبارهام ال ن التعلمي وحامية الطفل  تشملجدد رشاكته مع اليونيسف اليت و الاحتاد ادلويل وراجع . 2012لعام  الإنسانية

عدادف    مسامهة كبريةسامه  و التعاون.    س يخرت الرئيس ية امخلسة ل ع الاحتاد ادلويل وق  و .  2030-2020  للفرتة  تعلميلل سرتاتيجية اليونيسف  ا  اإ

نقاذ الطفوةل  ع حبامية الطفل والتعلمي  تتعلقتفعيل الإطار الشامل للسالمة املدرس ية اذلي يتضمن عنارص    بشأأنىل مذكرة تفامه مع منظمة اإ

ىلاملبين   ف هذه اجملالت.القامئ ابلفعل التعاون  عىل القمي نظراً اإ

خالل ادلول الأعضاء  تُعرض عىل ةانبياجل للفاعليات هوممف مذكرة و ج احلركة ف التعلمي، اموقف وتعهد مفتوح بشأأن مهن بيان  ، صيغأأخرياً و 

ىل أأن و املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني.  انعقاد سلطات ال اتفاق تعاون مع  أأقامت رشاكة أأو أأبرمت  33مجعية وطنية 71جتدر الإشارة اإ

 
انيا والرنوجي وسويرسا والولايت  وزارات التعلمي )مثل أأفغانس تان وفيجي والنيجر ونيجرياي وجنوب السودان( وواكلت التمنية )مثل فرنسا وادلمنارك وأأمل 32

نس يق الشؤون  املتحدة الأمريكية( وواكلت الأمم املتحدة )مثل اليونيس يف واليونسكو ومفوضية الأمم املتحدة لشؤون الالجئني ومكتب الأمم املتحدة لت 

بشأأن حفظ طائري القطرس والنوء، منظمة الصحة والتمنية اجملمتعية،  الإنسانية( املنظامت غري احلكومية )املنظامت احلكومية ادلولية( )عىل سبيل املثال التفاق  

نقاذ، اجمللس  منظمة العناية العاملية، املنظمة الإيطالية للتعاون ادلويل، واكةل الإغاثة الكنس ية الفنلندية، اللجنة ادلولية للصليب الأمحر، والل  جنة ادلولية لالإ

نقاذ الطفوةل، أأطفال الشوارع، أأطفال احلرب، الرنوجيي لالجئني، اخلطة ادلولية، صندوق ال  تعلمي الالجئني، الرابطة ادلولية حلق الطفل ف اللعب، منظمة اإ

والش بكة املشرتكة لواكلت    برانمج الأغذية العاملي، املنظمة ادلولية للرؤية العاملية( ، ش باكت وطنية)دولية( )مثل التحالف العاملي محلاية التعلمي من الهجامت،

الرشاكة العاملية لمي ف حالت الطوارئ، وش بكة منظامت اجملمتع املدين ف بورن(، واجلهات املاحنة )عىل سبيل املثال صندوق التعلمي ل ميكن أأن ينتظر، التع

 . من أأجل التعلمي، والعمليات الأوروبية للحامية املدنية واملعونة الإنسانية( 

ة الصليب الأمحر الغيين، مجعية الصليب الأمحر امللغيش، الصليب الأمحر املايل، مجعية الصليب الأمحر  مجعية الصليب الأمحر لبوركينا فاسو، مجعي  33

ية الصليب الأمحر  ملوريش يوس، مجعية الصليب الأمحر الس نغايل، مجعية الهالل الأمحر الصومايل؛ الصليب الأمحر الأرجنتيين، الصليب الأمحر الربازيل، مجع 

ر الش يل، الصليب الأمحر الكوب، الصليب الأمحر الغواتامييل، الصليب الأمحر الهندورايس، الصليب الأمحر املكس ييك، مجعية  الكندي، الصليب الأمح

مجعية    لأمحر الأفغاين،الصليب الأمحر البمني، الصليب الأمحر البريوف، مجعية الصليب الأمحر لرتينيداد وتوابغو، الصليب الأمحر الأوروغواي؛ مجعية الهالل ا

هونغ كونغ مجلعية  الهالل الأمحر البنغايل، مجعية الهالل الأمحر لربوين دار السالم، مجعية الصليب الأمحر المكبودي، مجعية الصليب الأمحر الصيين، فرع 

عية الصليب الأمحر الالوي، مجعية الصليب الأمحر الصيين، مجعية الصليب الأمحر الهندي، الصليب الأمحر الإندونييس، مجعية الصليب الأمحر الياابين، مج 

لصليب الأمحر التايلندي، الهالل الأمحر املالزيي، مجعية الهالل الأمحر املدليفي، مجعية الصليب الأمحر امليامناري، مجعية الصليب الأمحر الرسيالنيك. مجعية ا

المنساوي، مجعية الهالل الأمحر الأذربيجاين، الصليب الأمحر الكروايت،  مجعية الصليب الأمحر الفيتنايم؛ مجعية الصليب الأمحر الأرميين، الصليب الأمحر

، الصليب  مجعية الصليب الأمحر القربيص، الصليب الأمحر التش ييك، الصليب الأمحر الإس توين، الصليب الأمحر الفرنيس، مجعية الصليب الأمحر اجلوريج

صليب الأمحر الالتفي، الصليب الأمحر الليختنش تايين، الصليب الأمحر اللوكسمبورغي، الصليب  الأمحر الاكزاخس تاين، مجعية الهالل الأمحر القرغزيي، ال 

، الصليب الأمحر  الأمحر مجلهورية مقدونيا اليوغسالفية سابقًا، مجعية الصليب الأمحر املودلوف، الصليب الأمحر للجبل الأسود، الصليب الأمحر الرنوجيي

ايل، الصليب الأمحر الروماين، الصليب الأمحر السلوفيين، الصليب الأمحر الإس باين، الصليب الأمحر السويرسي، مجعية البولندي، الصليب الأمحر الربتغ

لهالل الأمحر الأوزبيك؛  الهالل الأمحر الطاجييك، مجعية الهالل الأمحر الرتيك، مجعية الهالل الأمحر الرتكامنس تاين، مجعية الصليب الأمحر الأوكراين، مجعية ا
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وزارة الثقافة و عىل سبيل املثال وزارة الشؤون اخلارجية  -املعنيةاحمللية أأو الوطنية )مبا ف ذكل وزارة التعلمي والوزارات الأخرى  بويةرت ال

ىل ذكل(و وزارة ادلفاع و وزارة الصحة و   معظم دلى وفضاًل عن ذكل، التعلميية.  الرباجمهوفقا للمواضيع احملددة املفضةل ، وزارة ادلاخلية وما اإ

تضطلع اللجنة و . (املنظامت احلكومية ادلولية) املنظامت غري احلكومية اخلاص ومعقطاع الاملشاريع مع عىل رشااكت قامئة  امجلعيات الوطنية

 .ف أأغلب الأحيان امجلعيات الوطنيةمن دمع بمبجموعة من الأنشطة املتعلقة ابلتعلمي ف س ياقات تشغيلية متنوعة أأيضًا ادلولية 

من الرشااكت احمللية ملواصةل  اً دالصليب الأمحر الرصب عد وأأقام. 34ف خمتلف املنتدايت العاملية الصليب الأمحر الرنوجيي أأيضاً ينشط و 

 .36الرشااكتمن حيث عىل املس توى العاملي  راً الصليب الأمحر الأملاين دو ويؤدي . 35هلعامأأ 

 ( اخلالصة والتوصيات 3 

ىل  تحسني وتوس يع نطاق هجودها  ل اس تعداد احلركة    6كرس القرار   املترضرين من الزناعات حتياجات املزتايدة املتعلقة بتعلمي  الا  تلبيةالرامية اإ

. ذكل، كام كرس الزتاهما ب، ول س امي الأطفال واملراهقني والش باب، بصورة تفاعلية أأو وقائيةاملسلحة والكوارث وحالت الطوارئ الأخرى

الرشااكت مع أأوارص والتحدايت اليت يواهجها هذا القطاع وتعزيز  لمشاكل فهم احلركة  فن حتس   القرار العامان الأولن لتنفيذ هذا وشهد

الاحتياجات ابلفجوات و التوعية مجموعة كبرية من الأنشطة اليت تسهم فتنفيذ و  اتسرتاتيجيالا ومواصةل رمس، ةالرئيس ي اجلهات املعنية

 .ف هذا امليدانالإنسانية احملددة 

ومن الرضوري أأن تواصل مكوانت احلركة التنس يق والتعاون مع   .التنفيذ من أأجل حتقيق هدف القرارمعلية    ل بد  من تكثيفومع ذكل،  

جنازات جامعية  اً بعضها بعض  ماكانهتا لتحقيق اإ تطوير هنج احلركة املركز عىل  مواصةل لعلو . عىل نطاق أأوسععىل مجيع املس توايت لتعزيز اإ

ةلبصورة  التقدمأأوجه حتديد و متينة  قاعدة أأدةلووجود  ،املدعوم خبطة معلو التعلمي  يوىص  ذلا .الهدفهذا حتقيق يساعد ف قد  مفص 

 .ورتطوير الهنج املذكب 

قامة  و   مع ال خرين  العمل  تيحوي  الأفرقة من خالل    مثالً ل س امي عىل الصعيدين احملل والوطين )  -مبا يامتىش مع مبادئنا الأساس ية  همرشاكة مع اإ

حتديد و ف هذا اجملال،  اخربهت تكثيفحلركة ل أأمام ا فرصة( وغريها املعنية هبذا اجملال اجملموعاتو احلالية ذات الصةل ابلتعلمي  مةلاالع

ىل ذكل، يس تلزم. عند الرضورة والاقتضاء الاس تجاابت الاسرتاتيجية، والتدخل بفعالية جحم الاحتياجات الإنسانية وأأنواع  وابلإضافة اإ

التعلمي ف مجيع  من ةواملس متر  ةال من الاس تفادةجناحنا ف تعزيز ويتطلب مع صانعي الس ياسات واملؤثرين.  بصورة وثيقةالتدخل أأن نعمل 

ىل مسؤوليهتا الأساس يوالأوقات زايدة التعاون مع السلطات املعنية عىل مجيع املس توايت،  وادلور املساعد  ذكل ة عنل س امي ابلنظر اإ

نسانية. هماهماللجمعيات الوطنية ف أأداء   الإ

 

 
الفلسطيين، الهالل الأمحر  الهالل الأمحر اجلزائري، مجعية الهالل الأمحر املرصي، مجعية الهالل الأمحر الكوييت، الصليب الأمحر اللبناين، مجعية الهالل الأمحر  

 الإمارايت، مجعية الهالل الأمحر الميين. 

 [ دلويل الاحتاد ا جراها أأ العاملية اليت لدلراسة الاس تنتاجات الأولية ]املصدر: 

عالن املدراس ال منة( من أأجل تأأييد    34 ىل الاجامتعات/املنتدايت املتعلقة ابلتعلمي ف حالت الطوارئ )مبا ف ذكل بشأأن اإ رسال ممثلني اإ الرتكزي عىل احلصول  اإ

 عىل التعلمي ف الزناعات املسلحة، مبا ف ذكل فامي يتعلق برتكزي احلركة عىل هذه املسأأةل. 

قامة رشاكة مع 35  وزارة التعلمي ومعهد الهنوض ابلتعلمي ف رصبيا.  يشمل ذكل اإ

والهالل الأمحر  عىل املس توى ادلويل، يشارك الصليب الأمحر الأملاين ابنتظام ف "الش بكة الأوروبية للتطوع" التابعة للجمعيات الوطنية للصليب الأمحر  36

بكة التعمل التنظميي اجلديدة التابعة لالحتاد ادلويل" مع املؤسسات ادلولية الرشيكة  ف الشؤون التعلميية. ويؤدي الصليب الأمحر الأملاين دوراً نشطًا ف "ش  

 وائتالف التطوع ف الاحتاد ادلويل خالل الس نوات الثالث املاضية.


