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  مقدمة

من خالل  2007المنعقد في عام  الدولي الثالثین للصلیب األحمر والھالل األحمر المؤتمرأعضاءقرر 
اإلنسانیةالعواقبعلىھم اھتمامزیركق بالقرار األول، ترفالم" معًا من أجل اإلنسانیة"اعتماد إعالن 

:وھيیوم الالعالمتواجھكبیرةتحدیاتأربعةعنالناجمة
  
المناخ؛وتغیرالبیئي،التدھور -
الدولیة؛الھجرة -
الحضریة؛البیئاتفيالسیما والعنف، -
علىالحصولمثلالعامة،الصحةمجالفيالتحدیاتمنوغیرھاوالمتكررةالناشئةاألمراض -

  .الصحیةالرعایة

الدولقدرةیفوقألنھجماعیةاستجابةیتطلبالتحدیاتھذهمنتحدلكللميوأكد اإلعالن أن الحجم العا
اجة إلى تكثیف التفاعل في  أعضاء المؤتمر بالحاعترفو. مواجھتھاعلىبمفردھا اإلنسانیة المنظماتأو

والمنظمات الدولیةالحكومیةكالمنظمات(تنفیذ العملیات والشراكات في ما بینھم ومع المؤسسات األخرى 
 وسائل، فضًال عناألكادیمیةواألوساطالحكومیةغیروالمنظماتالوطنیةالوالیةنطاقتتجاوزالتي

األساسیةلمبادئاوفق حققینبغي أن یتأن ھذا التفاعل ترى مكونات الحركة و. )الخاصوالقطاعاإلعالم
  . وسیاساتھاالدولیةلحركةل

  
حاديالالدوليالمؤتمرإلىتقریرًایقدماأنالدوليواالتحادالدولیةاللجنةمن "1القرار رقم یطلبو

وضح سوف یو". المؤتمرھذاعنالصادرةوالتعھداتللقراراتالمؤتمرأعضاءمتابعةبشأن والثالثین
المذكورة وإلعالن التي تضمنھا ا في المجاالت األربعة تحققھذا التقریر الخطوط العریضة للتقدم الذي 

 لجمعیات الصلیب األحمر ولي اللجنة الدولیة للصلیب األحمر واالتحاد الد كل منوقد أرسل. أعاله
  .  للحصول على مساھماتھمعضاء المؤتمر سعیًا استمارة لجمیع أ)االتحاد الدولي(والھالل األحمر 

  
وھي ال تتضمن مساھمات ( إجابة على االستمارة كما ورد بتفصیل أكثر في المقدمة العامة 114وردت 

جدول التالي التقییم الذاتي للجمعیات الوطنیة والدول ویستعرض ال). من اللجنة الدولیة واالتحاد الدولي
  :  تقدمًا ذا داللة في كل مجالھازاحرلمدى إ

  
  لجمعیات الوطنیة والدولا

في السیما العنف   الھجرة  تغیر المناخ  
  بیئات حضریة

استراتیجیة إعادة   الصحة العامة
  الروابط العائلیة

عالمیة ستراتیجیة الاال
  1والرعایة صحةبشأن ال

  18  14  15  15  15  12  لم ُتجب
  78  88  88  69  76  80  نعم
  17  11  10  29  22  21  ال

العدد اإلجمالي 
عدد الذي لم إلى ال
  ُیجب

101  98  98  98  99  95  

النسبة المئویة 
  لإلجابة بنعم

79٪  78٪  70٪  90٪  89٪  82٪  

النسبة المئویة 
  لإلجابة بال

21٪  22٪  30٪  10٪  11٪  18٪  

  

                                                
األمراض الناشئة والمتكررة وغیرھا من التحدیات في "أدرجت المعلومات الخاصة باالستراتیجیة في األقسام ذات الصلة من الفصل المعنون   1

  ."یة الصحیةمجال الصحة العامة، مثل الحصول على الرعا
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قد ومع ذلك، . 2"منھجیة ومنظمة في شكل مشاریع أو ما ھو مماثل"أنشطة إلى " ذات داللة" عبارة ُتشیرو
د نعن ھذا البمكتوب رد فعل  بینما لم یرسلعم على بند من بنود القائمة المرجعیة، یجیب أحد األعضاء بن

قد و.  اإلجاباتاستنادًا إلى ھذهوقد ُأعدت الفصول األربعة الواردة في ھذا التقریر .  الحقًا االستمارةفي
الجدول یقدم ن بین األعداد المذكورة أعاله والمعلومات الواردة في كل فصل، ولكتفاوت یوجد بالتالي 

  .  التنفیذوضعلمحة مفیدة عن 
  

مشاركة بین اللجنة الدولیة للصلیب األحمر واالتحاد الدولي أو أعدھا االتحاد الدولي أعدت الفصول إما 
كلتا المنظمتین، وإجابات الدول والجمعیات بمفرده، وھي تتضمن معلومات من اإلدارات الفنیة في 

تنفیذ التعھدات خص كل موضوع من المواضیع، وردود األفعال إزاء الوطنیة على االستمارة في ما ی
وأدرجت معلومات وردت من جمعیات وطنیة لم تكمل االستمارة في . المقدمة في المؤتمر الدولي األخیر

حیثما كان ذلك مناسبًا، استنادًا إلى تقاریر سابقة أو تعاون مع اللجنة الدولیة أو االتحاد بعض الحاالت 
  . في مشاریع ذات صلةالدولي 

  
لتحدیات األربعة التي سلط اإلعالن ا تقابل  فصولأربعةویتبع ھذا التقریر ھیكل اإلعالن وینقسم إلى 

  . والمذكورة أعالهعلیھا الضوء
  
  
  
  
  
  

                                                
  . من المقدمة العامة1استمارة متابعة قرارات المؤتمر الدولي الثالثین للصلیب األحمر والھالل األحمر، أنظر الملحق   2
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  "العواقب اإلنسانیة لتدھور البیئة وتغیر المناخ"الفصل األول 
  

  مروثیقة أعدھا االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األح

  

  مقدمة - 1

القضایا التي أثارتھا الجمعیات الوطنیة وقد كثرت وتنوعت . تغیر المناخ وتدھور البیئة علینا جمیعایؤثر 
ھا للحد من العواقب تتخذا اإلجراءات التي یضًاتعددت أ ولكن مارة،على االست ھاإجاباتوالدول في 

ال  العابرة للحدود وتھاطبیعال یمكن إنكار وحجم المشكلة ضخم، إن . شد ضعفًالفئات األعلى ااإلنسانیة 
آثار وتتخذ الحكومات والجمعیات الوطنیة إجراءات للحد من . ف في كثیر من الظروفاضعستاالشدة 

 أفرادرة على اموجات الحآثار ال الفیضانات وجراء  النطاقلدمار واسعواالتصحر على األمن الغذائي 
  . األكثر ضعفًاالمجتمع

  
.  إنساني مثل الھجرة والصحةامتمذات اھأخرى مجاالت  على ،كما جاء في اإلعالنناخ، یؤثر تغیر الم

 على صحة ةفي تقریرھا على كیفیة تأثیر تغیر المناخ وتدھور البیئالضوء حكومة مدغشقر وقد ألقت 
  :، حیث ذكرت ما یليمواطنیھا

ن التھدیدات الرئیسیة للصحة في تدھور البیئة وتغیر المناخ وظاھرة االحتباس الحراري من بییعتبر "
منظمة الصحة ، حسب ما أعلنتھ 2007في عام  حالة وفاة 66000بیئیة في العوامل الفقد تسببت . مدغشقر
أسباب لالستشارات الطبیة في أعلى عشرة  ھي األمراض التي تسببھا العوامل البیئیةوكانت . العالمیة

 اإلحصائیة الحولیة«في المنشورة  ةسنویالألرقام  اوفق ،2008في عام مراكز الرعایة الصحیة األساسیة 
annuaire statistique«) ....(  حاالت تفشي الجفاف والفیضانات الناجمة عن تغیر المناخ إلى وقد یؤدي

 أن یمكنو. "شیكونغونیا"نفلونزا وحمى الضنك وحمى سوء التغذیة وأمراض اإلسھال والمالریا واأل

زیادة بسببفقرا،الناسأشدسیماوالمكان،كلفيالناسھھیواجالذيالمتزایدالعبءأمامشدیدقلقیساورنا
والھجرةالفقرفي یسھممّماالمناخ،تغیرمثلأخرىوعواملالبیئيالتدھورجراءالمواردوندرةالطبیعیةالكوارث

  .والنزاعاتالعنفمخاطرتفاقمإلىویؤدي

البیئيالتدھور عنالناجمةالخطیرةاإلنسانیةبالعواقبالوعيتعزیزأجلمنالشركاءمعالعملعلىعازمونوإننا
  .المناختغیرمثلفیھتساھمالتيوالعوامل

حیثالمحلیة المجتمعاتضعفأوجھلخفضالمحليالمجتمعفيالمتمثلةالوطنیةالجمعیاتقاعدةمنوسنستفید
  .منخفضةفالتكّیعلىالقدرةوحیثبالحدةالبیئيوالتدھورالبیئةمخاطرتتسم

الفردیة القدراتتحسینإلىوسنسعىاالستجابة،إدارةفيأساسيعنصرللكوارثالتأھبأنمجدداونؤكد
المساھمةوالعواملالتدھورالبیئيعنالناجمةاإلنسانیةالتحدیاتمنجدیدةألنواعالسریعةاالستجابةعلىوالجماعیة

  .المناختغیرمثلفیھ
  

الكوارث، وسنسعىأخطاربإدارةالخاصةوالسیاساتالخططفيالمناختغیرمعالتكّیفراجإدعلىعازمونوإننا
.ضعفًاالناستستھدف أشدالتياألنشطةإلىاألولویةإیالءمعلتنفیذھاالالزمةوالمالیةالبشریةالمواردحشدإلى

  
بوصفھا اآللیة الجوھریة للتصدي لتغیر المناخ ناخ  بالتزام الدول باتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المونقر

  .على الصعید العالمي، ونؤكد على أن جمیع جوانب عمل الحركة تدعم عناصر اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة وتكملھا
  
)مقتطفات من إعالن معًا من أجل اإلنسانیة(
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تفاقم اإلصابة بأمراض الجھاز التنفسي واإلسھال إلى   عالوة على ذلكء والتربةلھواء والماتلوث ا یؤدي
".السرطانمرض عدة أنواع من والجلدیة  األمراضو

3

  
 وطنیةة جمعی49 تقدم

4

دولة 14و 
5

 تسع ت وقدممارة، االست ھذه المسألة فيعلىجوھریة  إجابات 
ىخرأ

6

 الدول تقاریرھذا الفصل من التقریر إلى یستند و. ا أحكام تعھداتھتنفیذ كیفیة نمالحظات ع 
التكیف مع تغیر المناخ  مسؤول االتحاد الدولي المعني بنب مقابالت معا، إلى جوالجمعیات الوطنیة

ندرج حاولنا أن نا أنوتجدر اإلشارة إلى . الھالل األحمر/ التابع للصلیب األحمرومساھمة مركز المناخ
في وقت عض االستبیانات إال أننا تلقینا ب، ماراتمن جمیع االستة المستقامن المعلومات ممكن أكبر قدر 

  .قسام في بعض األھا المعلومات الواردة فیجادرمتأخر بحیث لم نتمكن من إ
  

. تغیر المناخة وتدھور البیئبشأن   ومحددة عناصر الحركة اتخاذ إجراءات عدیدةكافةعالن ویناشد اإل
التغییرات التي قام بھا بیبدأ ، حیث ھذا التقریرلفصول األخرى في كل اھیًا ل مشابھھیكًالھذا الفصل ویتبع 
التي وردت األساسیة نشطة یستكشف األ للصلیب األحمر، ثم  ومركز المناخ واللجنة الدولیة الدولياالتحاد

الوطني، وضع الخطط على الصعید و المجتمع المحلي،  ومشاركة، والتعاون وھي المناصرةفي اإلعالن
ذات اج المعلومات ر، وإد الكوارثإدارةوتغیر المناخ في الحد من مخاطر الكوارث التكیف مع  اجروإد

  .مع المنظمات الشریكة في ھذا المجال التواصلالمناخ في التخطیط والصلة ب
  

   واللجنة الدولیة ومركز المناخالتحاد الدوليعلى مستوى االتطورات  - 2

  االتحاد الدولي - أ

في  بتغیر المناخالمعني للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت افریق عمل تحاد الدولي اال ترأست أمانة
عمل بمبادرة من االتحاد الفریق وقد أنشئ . 2011یولیو /تموز وحتى 2008یونیو /حزیرانمن الفترة 

یر المناخ اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغب  الخاصةمفاوضاتال مساھمة منسقة في رسییالدولي لت
 2009 عام كوبنھاغن في حول تغیر المناخ كان من المقرر توقیعھ أصًال اتفاق جدیدمن أجل التوصل إلى 

فریق ونجح . الدروس المستفادةاللجنة الدائمة فیھ المنظمات األعضاء في تبادل ت یكون بمثابة منتدٍىأن و
ن وثیق مع استراتیجیة األمم المتحدة الدولیة تعاوبعمل یي ذالدائمة المشتركة بین الوكاالت الاللجنة عمل 

نعكس مساھمتھ في النص الذي تو.  اإلنسانیة لتغیر المناخإثارة مسألة العواقبللحد من الكوارث في 
 في "كانكون"في  الخاصة باتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ المنعقدة  قمة المناختھاعتمد

في  ھ لنجاحنظرًا 2011وأنھى فریق العمل مھمتھ رسمیًا في صیف عام . 2010 عام دیسمبر/ولكانون األ
  . استكمال والیتھ

  
مراعاة بتعمیم  ُعنىداخلیًا ومشتركًا بین اإلدارات فریق عمل  2009 في عام أنشأت أمانة االتحاد الدوليو

فة، وذلك من أجل جمع بین اإلدارات المختلحیث  في جمیع مجاالت عمل االتحاد یر المناخغمنظور ت
 تین شاغرتین جدیدتینفیوظوأعلنت كذلك عن . عالجة الطبیعة المتشعبة للمخاطر المتصلة بتغیر المناخم

                                                
فقد تسببت العوامل .  من بین األسباب الرئیسیة للمشاكل الصحیة في مدغشقرتباس الحرارياالحظاھرة  وتغیر المناخ والبیئةتدھور ُیعتبر "  3

بیئة ھي أعلى تدھور الالتي یسببھا األمراض وكانت . منظمة الصحة العالمیةحسب ما أعلنتھ ، 2007عام في  حالة وفاة 66000 فيیة البیئ
... ، ةاإلحصائیللحولیة   السنویةلنتائجل، وفقا 2008في عام عشرة أسباب لالستشارات الطبیة الخارجیة في مراكز الرعایة الصحیة األساسیة 

نفلونزا وأعراض األسوء التغذیة وأمراض اإلسھال والمالریا،  إلى تفشي حاالت الجفاف والفیضانات الناجمة عن تغیر المناخ یؤدي وُیتوقع أن
إمكانیة  ذلك علىعالوة األنشطة البشریة مصاحب لتلك تلوث الھواء والماء والتربة الویمكن أن ُیحفِّز . "شیكونغونیا" وحمى الضنكوحمى 
  ." على نحو ال یمكن تجاھلھمرض السرطاننواع مختلفة من ض الجھاز التنفسي واإلسھال واألمراض الجلدیة وأأمراب اإلصابة

ھي أرمینیا وأسترالیا وبلجیكا وبولیفیا والبوسنة والھرسك وبروناي وبلغاریا وكمبودیا وكندا والصین وكولومبیا وكرواتیا وإكوادور والسلفادور   4
وھندوراس وإیطالیا والیابان وقیرغیزستان والتفیا ولیسوتو ولیبیریا ومالوي وموریشوس وموناكو والمكسیك وجورجیا وألمانیا وغینیا 

ومنغولیا والجبل األسود ونیبال وھولندا ونیوزیلندة والنرویج وبیرو والبرتغال وصربیا وسیرالیون وأسبانیا والسوید وسویسرا وتایالند 
  .ان وأوكرانیا والوالیات المتحدة والمملكة المتحدة وأوزباكستانوترینیداد وتوباغو وتركیا وتركمانست

  .ھي أسترالیا وأذربیجان وبلجیكا وكندا وتشاد وكولومبیا وقبرص وأیرلندا وإیطالیا ومدغشقر والنرویج والبرتغال وسویسرا وتایالند  5
كندي وجمعیة الصلیب األحمر الصیني والصلیب األحمر في ھي الحكومة األسترالیة والصلیب األحمر األسترالي وجمعیة الصلیب األحمر ال  6

  .كومة نیوزیلندة وحكومة تایالندھندوراس والصلیب األحمر المكسیكي والصلیب األحمر الھولندي وح
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لمسؤول  ، واألخرى مؤخرًاتلِغالتكیف مع تغیر المناخ ُشرفیع المستوى عن  لمسؤول اھماحد، إفي األمانة
لقوي بین رتباط ا لالنظرًاو. ھا في الخریفمن المقرر شغلرفیع المستوى عن تخفیف آثار تغیر المناخ 

الحد و  المجتمع المحليتأھب شعبةفي   ھذان المنصبانسوف ُیدَرج، تغیر المناخ وزیادة الكوارث الطبیعیة
عالوة األمن الغذائي وسبل العیش وقضایا التغذیة المعني بتعزیز فریق العمل وسوف یدعم . مخاطرمن ال

  . تغیر المناخعواقببناء القدرة على التكیف مع  الجھود الرامیة إلى على ذلك
  

سد الفجوة بین الحد من مخاطر الكوارث والتكیف على في السنوات األربع الماضیة وركز االتحاد الدولي 
  المنفصلةمن خالل خلق روابط بین المؤسساتعلى حد سواء، ا ھمع تغیر المناخ داخل برامجھ وخارج

حیث سد الفجوة في الحصول على  من و، القضایاتلكمعالجة ب لمكلفةاو التي تتخطى الحدود الوطنیة
األھمیة في متزاید دور ب اضطلعالناس و بین عامة مناصرة عملھ في مجال الواصل االتحاد أیضًاو. تمویل

بسیطة حول ال ة االتحادرساللو. اإلطاریةاألمم المتحدة المؤتمرات السنویة للدول األطراف في اتفاقیة 
 قد شرعتو.  أثر كبیرفاضعستالمتزامنة في االالزیادة زیادة الكوارث الطبیعیة وبتغیر المناخ ط ابترا

 ھا لبناء قدراتعلى الصعید اإلقلیمي دعمھا للجمعیات الوطنیةفي زیادة   اإلقلیمیةمكاتب االتحاد الدولي
  .تطویر برامجھاو
  

مركز المناخ - ب
7

  

 أنشطتھ على مدار السنوات األربع الماضیة، ویستمر في 2002كثف مركز المناخ الذي ُأنشئ في عام 
  . العمل كمركز مرجعي للجمعیات الوطنیة واالتحاد الدولي

  
 بلدان جمعیة وطنیة في 64  لصالح دعم"التأھب لتغیر المناخ"برنامج من  مؤخرًا مركز المناخ وقد انتھى

نامیة
8

جمعیة وطنیة 14وشاركت في ھذا البرنامج  .
9

التي قدمت  التسع وأربعین الوطنیة اتلجمعیمن ا 
 ةشاركمال الجمعیات الوطنیة معظم أن البرنامج مرحلتيتقییم وضح یو .مارةعلى االستإجابات جوھریة 

وقد عزز . تھالمعالجبرامج أنھا وضعت  وافي بلدانھ المرتبطة بالمناخ للمخاطر فضلأفھم لدیھا بات 
  .المخاطر معالجة تلكل والمؤسسات الحكومیة ذات الصلة مراكز المعرفة مع في الواقعھ تعاون ھابعض

  
 وه كمؤلفینموظف ، حیث شاركدولیة أخرى مع منظمات في التعاونفعلیًا  المناخ مركز ینخرطوھذا 
 إدارة مخاطر"  عنالمناخ المعني بتغیر للفریق الحكومي الدولي  القادمفي التقریر الخاص رائدین یینتنسیق

 االتحاد مع أمانة  المركزحضور؛ كما أن "كوارث لدفع عجلة التكیف مع تغیر المناخقاسیة والاألحداث ال
الدراسات في عملھ ، مقرونًا بطاریة األمم المتحدة اإلفي اتفاقیة طرافدول األلل المؤتمر السنوي فيالدولي 

وبدأ . ر إنسانيمن منظو الحاسمة  التحدیاتعلى معالجة  الدولیةالحركة قدرةیزید التوعیة ب األكادیمیة
 2010 عام التوسع فیھتم ، و2009في عام  والصحة المناخ  تغیرعنكذلك   جدیدًابرنامجًا المناخ مركز

  . بالتعاون مع االتحاد الدولي
  

لحصول  الوطنیة لاتالجمعی طلبات لرد علىل ،یةلتوجیھباديء امال من األدوات وًاعدد المناخمركز وضع 
والنھج قصص النجاح ھتوثیقفضًال عن ، صول على التمویللحل دعم ومشورة، السیما على

10

.  
  

  اللجنة الدولیة للصلیب األحمر - ج

                                                
7  org.climatecentre.www 
8  pdf.web20%version_PfCC_CC/PFCC/programs/File/downloads/org.climatecentre.www://http   
توباغو وتركیا ھي أرمینیا وبولیفیا وكولومبیا والسلفادور وھندوراس ومالوي وموریشوس والمكسیك ومنغولیا ونیبال وتایالند وترینیداد و  9

  . وتركمانستان
www.cliamtecentre.org)(ویمكن اإلطالع علیھا على موقع مركز المناخ على شبكة اإلنترنت   10
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 بأن تعترف يفھ، مسؤولیة خاصة للمساھمة في حمایة البیئة لدیھا ن للصلیب األحمر أاللجنة الدولیة تعتقد
ة حدة التدھور البیئي والحد منھ زیادلھ، وأن لدیھا القدرة على ونتیجة للنزاع سببا قد تشكل القضایا البیئیة 

 بیئات فينزاعات منظمة دولیة كبیرة تعمل على مساعدة السكان المتضررین من الفي آن واحد، بوصفھا 
   . مدمرة أحیانًا

  
لحد من اآلثار السلبیة لسبل لتوصل إلى  الماضیة ل القلیلةتعمل في السنواتمن ثم اللجنة الدولیة ما فتئت 

وھو تلبیة احتیاجات ضحایا  األساسي ھاطق معینة دون إعاقة ھدفانشطتھا في منأھا والمترتبة على وجود
  . الجودةبدرجة عالیة من  فعال والنزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى على نحو

  
 فریق عملھویدعم ، البیئیةتھا  سیاسحولالتوجیھ والمشورة قدیم لبیئة لتل ًا مستشارت اللجنة الدولیةعینوقد 
أنشطة  علىتأثیر التي لھا الدولیة اللجنة جمیع وحدات عن  ممثلین یتألف منمتعدد التخصصات  عمل

تكنولوجیا المعلومات والشؤون المالیة واإلداریة واألمن االقتصادي مثل  (المنظمة للحفاظ على البیئة
  ).سكنموالخدمات اللوجستیة والمیاه وال

  
للجنة الدولیة وتحدید لتحلیل كیفیة استخدام واستھالك موارد ااألثر البیئي حول عدة دراسات أجریت وقد 

الدراسات من أجل تلك نتائج جمیع وحدات المنظمة تقاسم وت.  األداءأفضل الممارسات ومجاالت تحسین
 مع تعزیز ، في جمیع أنحاء العالم اللجنة الدولیةتحسین كفاءة استخدام الطاقة وإدارة النفایات في مكاتب

ضطالع أدوات لدعم الموظفین في اال ویجري استحداث. تھا واستدامت اللجنة الدولیة عملیاجودة
  .وإطار إلدارة البیئة في برامج المساعدة ءشراأخالقیة للالبیئة، بما في ذلك سیاسة تجاه  مبمسؤولیاتھ

  
األمم المتحدة  برنامج بالتعاون معشاركت اللجنة الدولیة في تنظیم اجتماع للخبراء وفي المجال القانوني 

 2009 نوفمبر/األمم المتحدة للبیئة في تشرین الثانيبرنامج تقریر نشره أفضى إلى ، 2009في عام للبیئة 
 قدم التقریر توصیاتو".  وتحلیل للقانون الدوليتقییم: حمایة البیئة أثناء النزاع المسلح" تحت عنوان

 للصلیب األحمر  اللجنة الدولیةوجھ الدعوة إلىكما  ، لتعزیز حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحةمختلفة
 في توجیھیة لوضع كتیبات وتعلیمات عسكریة عن حمایة البیئة في أوقات النزاع المسلحالمبادئ اللتحدیث 

ر نسخة جدیدة من المبادئ التوجیھیة اصدإ ومن المقرر ھذا العمل، تولت اللجنة الدولیةوقد . 1994عام 
اللجنة الدولیة تصدرھا فصلیة وھي مجلة  –المجلة الدولیة للصلیب األحمر  نشرت وأخیرًا. 2012في عام 

2010 في عام  البیئةن ع خاصًا عددًا-ومطبعة جامعة كامبریدج
11

.  
  

  المناصرة والتعاون - 3

عواقب الوعي بال درجةعلى رفع ت ملا عأنھ  تقریبًا الھیئات التي أجابت على االستمارةجمیع تذكر
 التعلیمبرامج  وأ الثنائيلضغط أو ا لتوعیة العامةل حمالت إما من خالل الناجمة عن تغیر المناخ اإلنسانیة

وقد أصدر  .الخدمة المدنیة الوطنیة أو جمعیةفي إطار الو  األوسع المحليالمجتمع في المدارس وفي
الجمعیات و ھیروم الجماعم تھدفاست  بالتعاون مع مركز المناخ من المنشوراتعددًا االتحاد الدولي

دراسات  و الناجمة عن تغیر المناخمخاطرالإدارة ، ووتغیر المناخ الجوع في مجاالت الحكوماتالوطنیة و
عواقب تلك الكوارث، لحد من  لاءشركمع والعمل ، بالمناخمحددة ذات صلة بشأن التأھب لكوارث حالة 

  .الكوارثمخاطر  في مجال الحد من غیر المناخمحددة عن ت معلوماتإدراج و
  

 .المكاسب إلى مزید من الوطنیة ھابین الدول وجمعیاتفیھ  التعاونتعتبر المناصرة مجاًال یمكن أن یؤدي 
 الصلیب ، كما یشاركلزیادة الوعي في بولیفیا والمیاه يراضوزارة األ یعمل مع البولیفياألحمر الصلیبف

 إدارتھا، ولحد من أخطار الكوارثیة لالوطن  المؤسساتمعمشتركة  برامج وطنیة  فيفي بیرواألحمر 

                                                
  http://www.icrc.org/eng/resources/international-review/index.jsp: یمكن اإلطالع علیھ على الموقع التالي على شبكة االنترنت  11
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 قدرة الذي یھدف إلى زیادة اإلقلیمي ھابرنامج، ویشارك في وزارة البیئة منتظمة مع ویعقد اجتماعات
.المناخ مجال تغیر المتطوعین في

إلى زیادة الجھود للتأھب للمخاطر التي قد تزداد حدتھا على الصعید الدولي ضغوطًا  كندا تمارسو
رث الطبیعیة واالكالمجتمعات المحلیة المتضررة من  بین خلقت روابط بسبب تغیر المناخ، ووتواترھا

  . تلك المتأثرة بتغیر المناخو
  

  ة العامالتوعیة -أ 

بدعم من االتحاد الدولي ومركز المناخ  للتوعیة العامةینخرط عدد من الجمعیات الوطنیة في حمالت 
فقد . مع الظروف المحلیةیتم مواءمتھا تلك الحمالت وأسلوبھا، وویتباین محتوى . وجمعیات وطنیة شریكة

. رمیني وطبع كتیبات وملصقات تثقیفیة لنشر المعلومات حول تغیر المناخاألالصلیب األحمر طور 
واستخدم أیضًا تلك األدوات خالل الدورات التدریبیة وحمالت نشر المعلومات وغیرھا من محافل 

وحدتھا بین حمر الیاباني مستوى الوعي بالمخاطر المتزایدة لألعاصیر رفع الصلیب األو. التوعیة
یرغیزستان أیضًا حمالت توعیة عامة قونظم الھالل األحمر في . المواطنین المحلیین في كل أقالیم الیابان

وأعد الصلیب األحمر المنغولي . وحدات التدریب على التأھب للكوارثوأدرج قضایا تغیر المناخ في 
 12000، وُطبع منھ  في منغولیا بالتعاون مع وزارة الطبیعة والبیئة تغیر المناخعن معلومات یتضمن كتیبًا

 للتوعیة بالعواقب اإلنسانیة المناخونظم الصلیب األحمر في الجبل األسود ورشة عمل عن تغیر . نسخة
  . شرق أوروبا في جنوب المناخلتغیر 

  
ث تصل رسالة الصلیب األحمر إلى أكبر عدد من الناس عرض المعلومات بحیأسلوب وُتَعد مواءمة 

وینظر الصلیب األحمر الكولومبي إلى عرض المعلومات الرئیسیة . مسألة ال غنٍى عنھا في إحداث التغییر
 ضروریة لتقدیم أدوات للمجتمعات المحلیة تمكنھا من اتخاذ بوصفھاالخاصة بالمشكلة بطریقة سھلة المنال 

وقدم ھذه المعلومات بناءًا . ن معالجة تغیر المناخ وتدھور البیئة في مجتمعاتھا المحلیةقرارات مستنیرة بشأ
. العرائس واأللعاب والمسرحعروض مسرح من خالل الموسیقى والمؤتمرات والمعارض وعلى ذلك 

غیر  على قضایا ت الكولومبیینوأنشأت الحكومة الكولومبیة موقعًا على شبكة االنترنت إلطالع المواطنین
ج الدولة والجمعیة الوطنیة ُھُنبین تكامل الوینبغي أن یؤدي . المناخ وعلى خطط الحكومة في ھذا المجال

  . في كولومبیا إلى توعیة عدد أكبر من الناس بالقضیة
  

 عن التأھب للكوارث واالستجابة لھا حالیة الھاي مطبوعاتستان الھالل األحمر التركمانت جمعیةوراجع
لى قضایا تغیر المناخ تجذب االنتباه إمواد منفصلة ت أیضًا عدوأعلومات عن تغیر المناخ،  فیھا متوأدرج

  .القضایا الرئیسیةب لتعریف عامة الناس ،بلغة بسیطة یسھل فھمھا

  

المكتب الوطني "ویوزع . تضطلع مدغشقر بأنشطة توعیة بعواقب تدھور البیئة على الصحة بین الجماھیر
قدم معلومات عن الحد من یصدیقة للبیئة لحمایة البیئة و تملفاأیضًا التابع لھا " إلدارة المخاطر والكوارث

سلسلة من ورش العمل في كل إقلیم من أقالیم  الصلیب األحمر الغیني ت جمعیةونظم. مخاطر الكوارث
البالد للوصول إلى سبیل لتنفیذ قرارات المؤتمر، السیما تحسین مستوى المساعدة المقدمة إلى ضحایا 

وذكرت جمعیتا الصلیب األحمر الصیني . ك في أعقاب المؤتمر الدولي األخیرالكوارث الطبیعیة، وذل
  .قامتا بأنشطة في ھذا الصددوالكرواتي أیضًا أنھما 

  

وتتناقل وسائل اإلعالم المحلیة قضایا . وضعت الحكومة األذربیجانیة نظامًا لتوعیة صانعي القرار والجماھیر العریضة
 المناخ على نطاق واسع ویتزاید الوعي بشأن الحاجة إلى ضمان عدم حدوث كوارث بیئیة أثناء تحرك الشحنات، تغیر

. السیما شحنات النفط
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  الشباب  - ب

وبینما . مشاركة الشباب مسألة حیویة، شأنھا في ذلك شأن مجاالت أخرى من االھتمامات اإلنسانیةر عتَبُت
شباب یتحمل ومن المرجح أن ستتفاقم  المشكلة إال أن لتغیر البیئة بالفعل، العواقب اإلنسانیةیشعر الجمیع ب

تھم الوطنیة ومع اویشارك الشباب بالفعل في عدید من البلدان مع جمعی. بئًا أكبرعالیوم واألجیال القادمة 
سكر وقد أثار التكیف مع تغیر المناخ اھتمامًا كبیرًا في مع. المجتمع المحلي األوسع على حد سواء

، وقطع الشباب على نفسھ تعھدات بمعالجة تغیر البیئة في اإلعالن 12 2009سولفرینو للشباب في عام 
وُأعدت مجموعة أدوات خاصة للشباب عن تغیر المناخ لھذا المحفل ومجموعة أدوات للمناصرة . الختامي

حمر والھالل األحمر لزیادة مشاركة شباب الصلیب األحمر والھالل األحمر والتوعیة بعمل الصلیب األ
  .2011وعة أدوات المناصرة في عام وسوف ُتطَرح مجم. في معالجة تغیر المناخ

  

  
. شباب في قضایا تغیر المناخأكبر من جانب المشاركة من أجل  الدولي مزیدًا من الدعم االتحادقدم  

لدول األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة ل  السادس عشرلمؤتمرلفاستعان بالشباب في اإلعداد 
باإلضافة إلى  ،اإلنسانیةالدبلوماسیة الشباب وحیث أطلق مبادرة ، 2010د في كانكون في عام الذي عق
 الخاصبمزید من التفصیل في الفصل ذكره الذي یرد " وامل تغییر السلوكامل من عالشباب كع"برنامج 

لضوء على عمل  سلط ا جزءًا الشباب والدبلوماسیة اإلنسانیةوشملت مبادرة.  الحضریةبیئاتالالعنف في ب
 حركةالبین وفود لتواصل الداخلي دعمًا لشباب المتطوعین قدم و. ینحدد ممثلي الشباب الرئیسیوالشباب 

مع انخرط من خالل االتصال العادي مع الجمعیات الوطنیة و، وقام بالتوعیة كانكونأثناء مؤتمر 
  .المشاركین

  
  سنویًاعالمًا 20 لصالحجامعات  عشر  أكثر منمعمشاركة بال "عالم الشابال"مركز المناخ برنامج أعد 

 الھالل أو/والصلیب األحمر ممارسي  لتسھیل التدریب وزیادة التعاون بین مراكز المعرفة وفي المتوسط
 مركز في موقعصفحة الشباب األنشطة على طالع على لمحة عامة عن جمیع ویمكن اإل. األحمر
المناخ

13

.  
  

 عواقب بشأن تثقیف والةوعیتلحمالتھا لفي شباب على وجھ الخصوص الالحكومة الكولومبیة وتستھدف 
 من خالل وعیةتلل ًا تفاعلیًا مدمجًاضعت قرصقد وو.  على حد سواءتغیر المناخ في كولومبیا وبقیة العالم

ھذه أیضًا في  الشباب اصربیوالمكسیك والتفیا والبرتغال وتایالند في ت الجمعیات الوطنیة وأشرك. اللعب
  .یةالقض

  
  ات الوطنیة والدوائر الحكومیةیداخل الجمع - ج

 والدوائر  الدوليموظفي الجمعیات الوطنیة واالتحادحاطة  إالتوعیة ھيالخطوة األولى في تعتبر 
والتوعیة داخل التثقیف برامج االضطالع بوإن . نیة والحلول المقترحةاإلنساالعواقب  حجمعلمًا بالحكومیة 
ذكرت و. تھمارسالة خارج منظمنقل ال منن والموظفیتمكن بحیث لغ األھمیة، أمر با  أوًالكل منظمة

                                                
  . لمزید من المعلومات حول معسكر سولفرینو للشباب، أنظر الفصل الثالث  12
13  http://www.climatecentre.org/site/young-scholars

وقد نظم دورات تدریبیة . یتولى فرع الشباب في الصلیب األحمر اإلیطالي تعزیز وتنفیذ أنشطة ذات صلة بتغیر المناخ
العمل "حملة لمسؤول اتصال وطني للمناخ عین و. ن متطوعًا حتى اآل62 وقام بتدریب 2009للمعلمین األقران منذ عام 

ونظم أنشطة توعیة .  التي صاغھاالمناخالعمل من أجل المبادئ التوجیھیة الوطنیة بشأن اعُتمَدت و، "من أجل المناخ
حمایة  كیفیة ومعرفةونظَم أیضًا حمالت للوقایة . للجماھیر وفي المدارس بمناسبة أیام وطنیة وعالمیة ذات صلة بالمناخ

.یفیة توفیر الطاقة الكھربائیةالنفس أثناء موجة حارة أو ك
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على  ينیاألرم، حیث تعرف موظفو مقر الصلیب األحمر  في تقاریرھاجمعیات وطنیة عدیدة ھذا المجال
ع یعملون ومشري أل الترویجوي ومفي عملھم الیج تلك المعرفة ادریتمكنوا من إتغیر المناخ حتى  ةقضی

لتوعیة الموظفین  الصلیب األحمر الكمبودي العدید من ورش العمل حول تغیر المناخظم نو. ھفی
  .بالتعاون مع شركاءوذلك  ،والمتطوعین

  
  داخل الجمعیةةوعیتالب الصلیب األحمر المكسیكي امقو

 تعمیم منظور الحفاظ على الطاقة وإعادة التدویر وبشأن
وذلك  ، تغیر المناخ في جمیع مجاالت العملالتكیف مع

تغیر المناخ یضر بنا  "ُأطلق علیھمن خالل برنامج 
 ندوة يوزبكستاناألنظم الھالل األحمر و". جمیعًا

حاالت في لحد من المخاطر ة باللتوعیللموظفین 
، تغیر المناخل  األخرىعواقبالوالمحتملة الطوارئ 

لجنة الدولة ن من وزارة الطوارئ وو مندوبحضرھا
  .عدیدةالیونیسیف ومنظمات غیر حكومیة منظمة ولبیئة ل

  
 المستویات في برامجكافة  علىموظفین  أشركتاا مأنھمؤداھا  حقیقة تان على وطنیتانجمعیت وشدد

ضمان فھم قضایا تغیر المناخ في  لبفاعلیة حمر النیباليالصلیب األقد عمل ف. االتدریب الخاصة بھم
ووصوًال إلى موظفي المقاطعات والمقاطعات الفرعیة أعلى المستویات بدءًا من   برمتھاالمنظمة

 ةقضیبلمستویات  اكافةعلى العاملین  ةوعیبتتركمانستان في الھالل األحمر ت جمعیة قامو. والمتطوعین
الصلیب ، حیث قام رئیسیةالمجاالت في بعض الركزت جمعیات وطنیة أخرى جھودھا و. تغیر المناخ

التكیف مع تغیر عناصر ج اردإكیفیة على دارة مكتب التعاون الدولي إتدریب ضباط باألحمر األلماني 
  .المناخمركز بالتعاون مع ُنظَمت ین  لمدة یومیةتدریبأثناء دورة المناخ في البرامج الحالیة والمستقبلیة 

  
التفاعل مع شركاء من خارج الحركة الدولیة، السیما اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن  - د

  تغیر المناخ

الصلیب  شاركفقد ؛ أیضًاذا منفعة الدولیة  خارج الحركة مع الجھات الفاعلة لتعاونأن یكون ایمكن 
العواقب اإلنسانیة المترتبة  النظر في بأھمیة الجھات الفاعلة الوطنیةإقناع في األلماني األمریكي واألحمر 

 لمنظمات غیر الحكومیةا منتدى عضو نشط في الصلیب األحمر السویسريو .تغیر المناخ على
 إدارة سیاساتأیضًا في  التوعیة تدرَج، حیث ُأالمناخ وتغیرلحد من أخطار الكوارث السویسریة ل

مشاریع اإلنسانیة و مساعداتھ تشكل جزءا منھي و الصلیب األحمر السویسري، الخاصة بالكوارث
  .الطبیعیة الكوارث في أعقاب االنتعاش

  
 القضایا الرامیة إلى استرعاء االنتباه إلىاالتحاد الدولي جھود   فيفعلیًا األحمر البلغاري الصلیبوشارك 

في  المناخ غیراألمم المتحدة حول ت يمؤتمر لمناقشات التي جرت فيأثناء ااإلنساني ذات االھتمام 
 مع الوزارات یتلك المناقشات  المواد ذات الصلةتقاسم الحركة و مواقف یدأو. كانكونكوبنھاغن و

 األحمر السویدي الصلیب اجتمعو. البیئةالداخلیة ووالصحة و الشؤون الخارجیة اتوزار، مثل البلغاریة
 لىا إودع وكانكون كوبنھاغن فيمن أجل مؤتمري المناخ  السویدیةحكومة للالتابع  التفاوض مع فریق

نظم الصلیب األحمر المنغولي ورشة عمل وطنیة 
عن تغیر المناخ إلحاطة الموظفین والزمالء من 
منظمات شریكة مثل الھیئة الوطنیة إلدارة 

غیر البیئة التابع لبرنامج األمم الطوارئ وبرنامج ت
المتحدة اإلنمائي، ومصلحة األرصاد في منغولیا 
ووزارة الصحة، باآلثار العامة والمحلیة لتغیر 

وأعقب ورشة العمل نقاش حول الكیفیة . المناخ
التي یمكن للصلیب األحمر المنغولي أن یساھم بھا 

.في التخفیف من عواقب تغیر المناخ والتكیف معھا

في  موقف االتحاد األوروبي تنسیقفي  ریادي بدور " االتحادیة البلجیكیة المسؤولة عن قضیة تغیر المناخالھیئة"قامت 
 اموقفھ ساعدوقد . وقتذلك الفي  رئاسة االتحاد البلجیكیة حكومةالتولت حیث ، "كانكون" الفترة التي سبقت مؤتمر

 للتكیف مع تغیر كانكون إطاروضع إلى أفضت  في المناقشات التي لبلدان النامیةل ةاإلنسانیإدراج الشواغل في  یقدقال
php.5852/items/framework_adaptation_cancun/adaptation/int.unfcc://http:المناخ
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ھذه  تالفترة التي سبق  في الدوليواالتحادمركز المناخ لكذلك  ًادعمقدم و .المناخ التكیف مع تغیر ضرورة
 نشرمن أجل معلومات للكشاك دار أأكانكون و في مؤتمر الصلیب األحمر المكسیكي شاركو .المؤتمرات

  .ظاھرة االحتباس الحراريمنع ل العمل االجتماعي میةوأھ بشأن تغیر المناخ الصلیب األحمر رسالة
  

  مشاركة المجتمع المحلي - 4

قدرتھا على الوصول إلى بعض المجتمعات المحلیة األكثر عزلة  يالحركة ھلدى نقاط القوة ى إن إحد
 الجمعیات معرفةوتؤدي  .  الوطنیةاتلجمعیل  اإلقلیمیة والمحلیةفروعالن خالل ، معلى نطاق واسع

  .محليال مجتمعلل  الخاصةحتیاجاتاال مع إلى وضع برامج تتواءملمحلیة لظروف ال وطنیةال
  

 في شراكة مع جمعیات وطنیة أیضًاو، بل ا فحسب لیس في بلدانھفي العملوطنیة الجمعیات وتنشط ال
 حلي المالمجتمع قدرة على سبیل المثال مواد عن لصلیب األحمر البریطانياوضع فقد .  في الخارجأخرى

 المملكة المتحدة جزاء من مشاریع في أ أیضًاأداروفي شراكة مع الحكومة البریطانیة، على التكیف 
 الكوارث لخطر جراء تلك للحد من تعرض المجتمعات المحلیة ل،من الفیضاناتلمخاطر شدیدة  تتعرض
 في ات المحلیةعتمجماللى ع تعتمدبرامج الحد من مخاطر الكوارث التي  من عددًاكذلك دعم وی. المناخیة

وذھبت ھذه البرامج إلى أبعد من مخاطر الكوارث لتتناول أولویات . بنغالدیش ونیبال وسوریا وأوغندا
 بالصحة واألمن الغذائي والمیاه والصرف الصحي، وذلك تبعًا ةرتبطمالمجتمع المحلي األوسع نطاقًا ال

  .لسیاق والقدراتل
  

  
 للتصحر وعواقب تعرضًاكثر  األ"غوبي"عقد الصلیب األحمر المنغولي ورشة عمل إقلیمیة في منطقة و

 قدرةتحسین والتأھب   ومواءمةوركزت ورشة العمل على تحسین.  األخرىظاھرة االحتباس الحراري
مجموعة من ھي الخروج ب  لورشة العملسیةالنتائج الرئیكانت إحدى و.  االستجابةالمقاطعة على

  .الحد من االستضعافلزیادة المشاركة في والجھات المعنیة التوصیات للمجتمعات المحلیة 
 مشاریع المیاه والصرف الصحيبالمناخ من خالل  النیبالي االستضعاف المرتبط الصلیب األحمرویعالج 

من الحصول على  شحیحةضحت فیھا المیاه تي أالمجتمعات المحلیة ال لتي تمكناعلى سبیل المثال، 
 على  نفسھفي الوقت المجتمعات المحلیةتشجع مشاریع كسب العیش و.  ھا أداءتحسنمصادر المیاه و

  .ةة وتدھور البیئیلتغیرات البیئلاستجابة ھا تغییرالدخل أو إدرار مع أسالیب الزراعة أو التكیف 
  
حمر بدأ الصلیب األ، حیث المجتمع المحليمع  یةتایالندال حكومة وال في تایالندالجمعیة الوطنیةنخرط تو

المشروع ھذا یركز و. الستجابةاوبناء قدرتھ على  المجتمع المحلي لتأھبمشروع في  التایالندي مؤخرًا
 بالتعاون مع الحكومة فراده،  وإشراك قادة المجتمع المحلي وأ لقدارتھا المجتمعات المحلیةامتالكعلى 

 والتخطیط ووضع المعاییر والتوعیة والتدریب حالة للًامشترك ًاوتشمل األنشطة الرئیسیة تقییم. المحلیة

االعتبار  فيإلى المجتمعات المحلیة   والتي تستنداألحمر الھولندي  الصلیبایرھید التي الحد من المخاطربرامج تأخذ 
 مع مؤسسات في شراكة قل المخاطرلن أنظمةاستحداث من خالل  سبل العیش تدابیر لتعزیزتدرج ، وتغیر المناخ تأثیرات

في مقرھا  أخرى نظماتثالث م مع العامین الماضیینمدار على   شراكةكون الصلیب األحمر الھولندي" .متخصصة
والتكیف مع  الحد من أخطار الكوارث نطاقتوسع  ، وھي"زیادة القدرة على التكیف شركاء من أجل "، ُأطلق علیھا ھولندا

منحة بدعم من  ھذه الشراكةالصلیب األحمر الھولندي  ویقود .والترمیم النظم البیئیةإدارة  شمل التركیز علىیلتغیر المناخ 
خمس على مدى ) سبعة منھایشارك الصلیب األحمر في ( تسعة بلدان برنامج في لتنفیذ ملیون یورو 35تفوق  حكومیة
 .المناخ وتغیر طر الكوارثاخملحد من لإندونیسیا وإثیوبیا و في كولومبیا برامج الصلیب األحمر الھولندي دعمو ".سنوات
على  المناختغیر  الناجمة عن المخاطرب المحلیة المستھدفة ت المجتمعاةمعرف اتساعإلى  في البلدان الثالثة التقییماتوتشیر 

وقد نفذ الصلیب األحمر بنجاح برامج لتطویر . تعزیز قدرتھا على معالجة المخاطر المرتبطة بالمناخ، وواضحنحو 
على  التي یتسبب فیھا اإلنسانو الكوارث الطبیعیةأثر  للحد منتركمانستان وطاجیكستان و قیرغیزستانالفروع في 

.ةضعفست المحلیة المالمجتمعات
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 ثالث  غضونفيمجتمعًا محلیًا  48  إلى الوصول إلىھدف المشروعیو. رصد والتقییمالالمشترك و
لى ع اعتمادًامخاطر الكوارث برنامج تدریب على إدارة ونفذت تایالند . )2013 إلى 2011من (سنوات 
وُنفَِّذت خططًا للتكیف من . البالدجمیع أنحاء مجتمع محلي معرض للخطر في  7000 في المحلي المجتمع

ة مثل بناء السدود وخزانات یكلمشاریع التنمیة الم على الصعید الوطني، السیما المبادراتخالل عدد من 
  .تمعات المحلیةاستضعاف المج من للحد، وذلك  لمنع تآكل التربةvetiver" فیتیفیر"ة المیاه وزرع عشب

  
   مع تغیر المناختكیفال - أ

باإلضافة إلى البرامج المذكورة   مع تغیر المناخركز عدد من المجیبین على االستمارة على برامج التكیف
 للحد من یدیر مشروعًافي جورجیا الصلیب األحمر ف.  المجتمع المحليةركاشبم الخاصفي القسم أعاله 

  وذلك" في جنوب القوقازأكثر أمنًامحلیة البرنامج اإلقلیمي لبناء مجتمعات  "ُیطلق علیھ رثمخاطر الكوا
 مع وبالتعاونالصلیب األحمر األیسلندي،  وينمركابدعم من المفوضیة األوروبیة والصلیب األحمر الد

التكیف مع تغیر  بشأنالمجتمعات المحلیة والحكومة المحلیة توعیة ویھدف المشروع إلى . االتحاد الدولي
السكان انخرط و. في المنطقة المستھدفةلزراعة األشجار یرة الحجم صغت مشاریع فَذُنقد و. المناخ

. شجار حمایة األفيمع الحكومة المحلیة أیضًا  ونشاركسوف یو ،زراعةفي عملیة الفعلیًا المحلیون 
  .في المنطقة المستھدفة إجماًالشجرة  3100وُزرَعت 

  
التكیف مع تغیر المناخ : " على ما یلي الحكومة النرویجیةتشدد

للصلیب األحمر بالنسبة ھمة ذات األولویة مھو أحد المجاالت ال
أخذ جمیع المساعدات وینبغي أن ت. النرویجي والحكومة النرویجیة

تغیر المناخ  في مواجھةف اضعستااللقضایا البیئیة والنرویجیة ا
 بعد بیئيتبني  المناخ والوقایة من تغیرمن خالل ، في االعتبار

 ،برنامجال تحدید أي آثار سلبیة للمشروع أو  ذلكیعنيو. أكثر قوة
عناصر البیئة إدماج وینبغي . واتخاذ خطوات لمنع وقوعھا

  ." كعنصر إضافيإدراجھا  أووالمناخ في جمیع المشاریع
  

  أثر تغیر المناخ تخفیف  - ب

لیس ھذا فحسب، بل  معالجة العواقب اإلنسانیة لتغیر المناخ، فيومات الجمعیات الوطنیة والحكترغب 
عامة  سیاسة  القضیةوقد أصبحت ھذه. الدفیئةانبعاث الغازات ، وھو سبب المشكلةوتسعى أیضًا إلى تناول 

 زراعة األیكة الساحلیة أو إعادة زراعة الغابات فيمشروع ر عتَبُیو. 2020استراتیجیة التحاد الدولي في ل
من منظور  أیضًا ذا نفع أصبحثم  عالجة الحد من مخاطر الكوارثمبأوًال  لبرنامج بدأ ًاناجحمثاًال  فیتنام

  . أثر تغیر المناختخفیف
  

 تھدف إلى خفض استھالك الطاقة بنسبة مد متوسطة وطویلة األًا خططيالصلیب األحمر الیابانویعزز 
مالي لتزوید المجتمعات في مع الصلیب األحمر بالتعاون  موناكو برنامجًافي الصلیب األحمر ویدیر . 1٪

أن یعادل جي یقرر مجلس إدارة الصلیب األحمر النروو. الخالیا الضوئیةبمصابیح تعمل بالمحلیة النائیة 
.  لتصبح خالیة من الكربون جراء األنشطة الیومیة للجمعیة الوطنیةغاز ثاني أكسید الكربونانبعاثات 

 ةثر تغیر المناخ وتدھور البیئأ في ترینیداد وتوباغو عدة مشاریع تھدف إلى تخفیف مرأدار الصلیب األحو
اآلبار في ترمیم ، و"غراند ریفییر "إعادة زراعة الغابات في منطقة النھر الكبیرومشتل المشروع مثل 

دي قرر الصلیب األحمر التایلنو. يالساحلخط ماتورا ترینیداد  وتنظیف الشواطئ على طول "يبیش"
  ."ارثوكالفي أعقاب إعادة اإلعمار أثناء  هد تدویریعن ورق أصنوع مم طح المنازلسأل قرمید"استخدام 

  
  التخطیط على الصعید الوطني - 5

األحمر في لیسوتو سلسلة  الصلیب یدیر
من الحمالت في ما یتصل بتدھور 
األراضي، بالتعاون مع وزارة الزراعة 
واألمن الغذائي ووزارة الحراجة 
واستصالح األراضي، تھدف إلى تعزیز 

وتناوب  زراعة المحاصیل، دورة
أنماط المطر دراسة والزراعة والرعي، 

ى مواسم الزراعة وانتقاء التي تؤثر عل
.البذور
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بالنسبة لمجاالت كما ھو الحال اج تغیر المناخ في السیاسات والخطط الوطنیة، رحث اإلعالن على إد
نشطتھا من خالل صیاغة وتنفیذ ألھیكلة  عملیة فيكومات  عدد من الجمعیات الوطنیة والحشرعو. أخرى

أو ) نظر القسم التاليأ (إدارة الكوارثطر الكوارث أو اخم الحد من في مجال اخطط إما كجزء من عملھ
تقریر بوضع  بشأن تغیر المناخ سمح لھ ًا رائدًاني مشروعیالصلیب األحمر األرمنفذ  فقد. بشكل مستقل

 الصلیب وبادر. الصلیب األحمر األسترالي سیاسة بشأن تغیر المناخ اعتمدو. اختغیر المنأثر تقییم ل
اإلنسانیة المترتبة على عواقب  القیام بھا استجابة للھالتي یمكننشطة مشروع لتحدید األباألحمر الكندي 

یب  جمعیة الصلتوصیات الواردة في تقریرُأدرَجت ال و2009 عام وقد اسُتكمل المشروع. تغیر المناخ
  .2015 في خطة إدارة الكوارث األحمر الكندي

  
ادیة تیع االا وأنشطتھاھتغیر المناخ في برامجعنصر رغیزستان یقفي  األحمر الھالل ت جمعیةجروأد

 ، وذلكتغیر المناخعن  ًاشمل بحوثتتغیر المناخ خاصة ب مبادئ توجیھیة تلتأھب للكوارث، ووضعل
 منظورمراعاة في نیبال لصلیب األحمر وعمم ا. مختلف المجاالت على استراتیجیات الحكومة في للتأثیر

 إدارة من أن جمیع برامجتأكد  و2015-2010 االستراتیجي إلدارة الكوارث هتغیر المناخ في إطار
  ."تغیر المناخعنصر تراعي "الكوارث الخاصة بھ 

  
حكومة في ال معرالیون في سیالصلیب األحمر شارك ی

، حیث كان الوطنیة إلدارة الكوارثوالخطة استعراض السیاسة 
 الحكومة البلجیكیة ورقة وأعدت. نظر جدي  محلتغیر المناخ

برنامج شرعت في تنفیذ سیاسات بشأن تغیر المناخ والتنمیة، و
  .التمویل من أجل االستجابة للكوارث في میزانیة التنمیةدرج ی
  

دارة الكوارث إلمالوي سیاسة في األحمر وضع الصلیب 
فضًال عن إلى تنفیذ برنامج للتكیف مع تغیر المناخ أفضت 
ركز على تعزیز التأھب یطر الكوارث اخملحد من لبرنامج 

طنیة إلدارة الكوارث والحد خطة ولصلیب األحمر في بیرو ا صاغو. لكوارثا االستضعاف إزاءحد من لل
  . ھ متطوعیعتمد على شبكةت ھامن مخاطر

  
 صیاغة خطة وطنیة للتكیف ھي بصدد عملیةالحكومة الكولومبیة 

لتنمیة  في مشاریع اذه القضیةھ جرادإمع تغیر المناخ تركز على 
قاسم تعزز تإقلیمیة " نقاط "سبعوأنشأت . الوطنيعلى الصعید 

راتیجیة وطنیة بشأن ستاتایالند ووضعت . المعلومات والخبرات
 سیاسات وتدابیر في  لتنفیذوفر إطارًات) 2012-2008(تغیر المناخ 
 بینرفع مستوى الوعي توصعید الوطني،  على الھذا الصدد

 مجلس إدارة الصلیب األحمر األسترالي سیاسة أقروقد . ریھاالجم
ستدامة البیئیة لالاستراتیجیتھ وطرح  وضعبشأن تغیر المناخ و

2010-2013.  
  

  الحد من مخاطر الكوارث، وإدارة الكوارث وتغیر المناخ - 6

ج یدر نھجًا ھذا الفصل، في ًاكما ذكر سابق، كثیرة الجمعیات الوطنیة ودولالعدید من  و الدولي االتحادتبعی
 للحد من ، وذلك والصحةوإدارة الكوارثطر الكوارث، اخمالحد من برامج التكیف مع تغیر المناخ في 

 برھنت على بحوث تؤكدو. ینضعفستماألشخاص ال على ةتغیر المناخ وتدھور البیئالناجمة عن  العواقب
ؤدي ، األمر الذي یالتداخل الطبیعي بین ھذه المجاالت األربعةعلى تزاید تواتر الكوارث الطبیعیة وشدتھا 

ساھم الصلیب األحمر النرویجي في التقریر 
ع تغیر النرویجي الرسمي حول التكیف م

واعتمد مجلس إدارة الصلیب . المناخ
األحمر النرویجي منھاجًا للسیاسة بشأن 
تغیر المناخ یضع الخطوط العریضة 
ألولویات الجھود المبذولة في المستقبل من 
أجل الوصول إلى نھج أكثر تنسیقًا لمعالجة 
عواقب تغیر المناخ من وجھة النظر 

.اإلنسانیة

سباني استحدث الصلیب األحمر اإل
خطة خاصة للبیئة تطلع الجمھور على 
الصلة بین تدھور البیئة والفقر وتدني 

  ھذه الخطةعززتو. مستوى المعیشة
مشاریع الحفاظ على البیئة مثل زرع 
األشجار وتنظیف األنھار والسواحل، 

درج تغیر البیئة وتقلیل مخاطر وت
 ینمو مفھفھما أیضًا بوصالكوارث

. في التخطیط لجمیع المشاریعینرئیسی
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المعونة االسترالیة  من وزارة الصلیب األحمر األسترالي تمویًالیتلقى و. عدد أكبر من الناستضرر إلى 
إدارة برامج تغیر المناخ في التكیف مع إدماج من أجل  ئلبناء قدرات الجمعیات الوطنیة في المحیط الھاد

طر الكوارث اخمالحد من اعتبارات ج ادمإ"إلى أن سترالیة الحكومة األوتشیر . والتأھب لھاالكوارث 
سوف یؤدي إلى مزید و، بعیدالتكلفة على المدى ال علىفعال لھ مردود وتغیر المناخ واالعتبارات البیئیة 

  ". نحو األھداف اإلنمائیة لأللفیةیساعد في إحراز تقدموسوف المستدامة بالنسبة للتنمیة، نتائج المن 
  

  
 برامج تدیرھا الجمعیات الوطنیة ةعدل ُیعتبر إدراج التكیف مع تغیر المناخ في وضع البرامج سمة بارزةو

) كوكالجزر في (المحیط الھادئ منطقة  مقره في ًامندوبیمول  ينیوزیلندالصلیب األحمر الف. في الخارج
 الصلیب یقدمو. المناخیر مبادرات للتكیف مع تغتشمل التي ، لحد من مخاطر الكوارثللبناء القدرات 

ساتلیة ھواتف   أیضًا لشركائھ في المجتمعات المحلیة النائیة في المحیط الھادئاألحمر النیوزیالندي
 أن ةحكومة نیوزیلندوتؤكد . ستجابة للكوارثلال على نحو أفضلتأھبون بحیث یھا، على استخدامیدربھم و

  .ؤدي إلى تعزیز فرص التمویلالتركیز الجدید على الحد من مخاطر الكوارث سوف ی
  
 تدیر برامج فيالتي  سویسرا بالنسبة لعدد من برامج المساعدات الحكومیة مثل ھذا ھو الحال أیضًاو

قد أدار قسم المساعدات و. الخاص بھامن خالل قسم المساعدات اإلنسانیة  جورجیا وبیروو المغرب
 الكوارث الطبیعیة في منلحمایة رو في إدراج الدعم حكومة بی في بیرو  أنشطةاإلنسانیة السویسري عدة

 قسم ودعم .لتمویلمصادر لتوفیر وتحدیث التشریع الوطني ، السیما من خالل السیاسات الوطنیة
في وضع استراتیجیة  یة بالتعاون مع البنك الدولي وزارة الداخلیة المغربيسویسرالمساعدات اإلنسانیة ال
 ویقومالبالد في  مناطق ثماِنصل إلى ی في المغرب ًابرنامجالقسم أیضًا ھذا دیر وی. وطنیة إلدارة المخاطر

، مثال آخر ھو الحكومة االسترالیة.  وتغیر المناخةالسكان المحلیین بالعواقب اإلنسانیة لتدھور البیئتوعیة ب
 یونیو/ في حزیران"االستثمار من أجل مستقبل أكثر أمنا"المعونة االسترالیة سیاسة وزارة أطلقت حیث 
الجھة المانحة حیث أن استرالیا ھي و. امج المعونة االسترالیةنلحد من مخاطر الكوارث في برل 2009
على في المنطقة وریادي  بدور فقد قامتلحد من مخاطر الكوارث، ل سیاسة تضعتي الالوحیدة الثالثة 

  . على حد سواءعالميالصعید ال
  

  ع مراكز المعرفةالمناخ والتعاون مب المتصلةالمعلومات  - 7

لتقلبات المناخیة تأھب لفي دعم المتزاید األھمیة  و محوریًا بالمناخ دورًاذات الصلةتوفیر المعلومات یلعب 
 وقد وقع االتحاد الدولي. في ھذا المجالأمرًا حیویًا للغایة التعاون مع مؤسسات أخرى وُیَعد . المتنامیة

مركز ولعب . قي لتطبیقات األرصاد الجویة من أجل التنمیةمع المركز اإلفری 2009ي عام فمذكرة تفاھم 
بین االتحاد الدولي والمعھد الدولي لبحوث " الشراكة من أجل إنقاذ األرواح " فيطیوسدور الالمناخ 

 المناخیة الموسمیة، مثل التحدیثات الشھریة وقعاتالمناخ والمجتمع، مما أدى إلى تحسین استخدام الت

بالتعاون ، وذلك األحمر األلماني للصلیب األنشطة الدولیة على تغیر المناخ أثر عن ًاتقییم الصلیب األحمر األلماني أجرى
  لكل قطاع،ووضع الصلیب األحمر األلماني مفھومًا للحد من مخاطر الكوارث. للحد من الكوارث اللجنة األلمانیة عم

 التكیفدعم یعزز الحاجة إلى المناخ، و المرتبطة بتغیر اإلنسانیة الشواغل في االعتبار یأخذوھو ، التقییمھذا  استنادًا إلى
في منظور التكیف مع تغیر المناخ مراعاة  تعمیم 2009منذ عام ر األلماني وقد عزز الصلیب األحم .مع تغیر المناخ

 والصومالوبنغالدیش  في بیروالتي نفذھا  طر الكوارثاخملحد من ا في مشاریع كما، الحد من مخاطر الكوارث مشاریع
، المشاریع في ھذهالقدرات االستضعاف وتقییم أصبح تغیر المناخ موضوعًا في إطار ". الفیلیبین واندونیسیاوسریالنكا و

 عالوة على ذلك أنشطة لتخفیف أثر تغیر  وُنفَذتتدَدوُح .المستھدفة مجتمعات المحلیةلل دورات توعیة فيُأدمَج أو /و
تعززت المناخ، و بتغیرذات الصلة   األكثر حدةالمناخیة على األحداث مع التركیز بصفة خاصة صغیر نطاقالمناخ على 

وقد ورد ذكر تغیر المناخ  .المشروع في تنفیذ اإلنذار المبكرعوامل و  المحليالمجتمعالمستندة إلى  رثللكوا التأھبعملیة 
في تشرین (وباكستان ) 2010فبرایر /شباطفي ( ھایتي في المبكر االنتعاشالصلیب األحمر األلماني من أجل تخطیط  في

". في المستقبل رئیسیا بوصفھ تھدیدا )2010 أكتوبر/األول
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أعضاء آخرین من فریق عمل اللجنة مع وشارك مركز المناخ . 2010في عام جویة ال "نیناال"لظاھرة 
مناخ أفضل " بعنوان المناخ والمجتمع من مطبوعة 3رقم الدائمة المشتركة بین الھیئات في إعداد العدد 

"إدارة مخاطر الكوارثمن أجل 
14

   .المعھد الدولي لبحوث المناخ، التي یصدرھا 
  
اج أدوات جدیدة للتأھب للكوارث رلي مع المعھد الدولي لبحوث المناخ في تطویر وإدتعاون االتحاد الدویو

وقع و". إنقاذ األرواحة من أجل شراكال" خالل واالستجابة لھا استنادًا إلى معلومات دقیقة، وذلك من
 ترسیخ ل لبحوث المناخالمعھد الدوليمع  2011في عام مذكرة تفاھم  باإلضافة إلى ذلك االتحاد الدولي

. المشاریعتنفیذ المتفق علیھا والتدریب والمشتركة  مجاالت البحوث فيتعاون بین المؤسستین لجھود ا
المتصلة محددة ذات االھتمام المشترك البحوث المناخیة لدعم تطویر المعلومات المجاالت وتشمل ال

التحاد ا وبناء قدرات ،المناخب المتأثرة  تلبیة احتیاجات صناع القرار في القطاعات التي من شأنھاالمناخب
  .المناخیة  والتحلیالتوقعاتالدولي في مجاالت الت

  
، حیث یشجع الصلیب األحمر  عن عملھا في ھذا المجال أیضًاریراالجمعیات الوطنیة والدول تق تعدأو

كوارث لمواجھة ال لتحسین وصقل التخطیط الھیئات العلمیةة و الوطنیاتالجمعیبین البریطاني االتصاالت 
مبكر النذار اإل من نظام ًالیسوتو جزءفي الصلیب األحمر ویشكل . والطویل على المدى القصیر والمتوسط

. لیسوتوفي  األرصاد الجویة ھیئةمثل ذات الصلة   األخرىالجھات المعنیةھیئة إدارة الكوارث ومع 
الظواھر ذات الصلة  أثرحد من لللمجاورة والبلدان الیسوتو جمیع أنحاء تغطي معلومات یوفر ھذا النظام و

  .  من خالل توفیر معلومات مفصلة في الوقت المناسبإلى أدنى درجة ممكنةبالمناخ 
  

معلومات حول أحدث الأخذ في االعتبار ت االحكومة الكولومبیة أن وحدة إدارة الحدائق الخاصة بھوذكرت 
یخدم المعھد الوطني للدراسات و. التكیفعلى  وزیادة القدرة التواؤمتغیر المناخ من أجل التخطیط ألنشطة 

تمثل ی ًا مزدوجًا غرض، الذي یوفر بیانات حول تغیر المناخ، والدراسات البیئیةةد الجویارص واألالمائیة
 ًاأنشأت تایالند مركزو.  تغیر المناخبعواقبة تطویر المعرفو محدثة وطویلة األمد في إصدار تحذیرات

وضعت و ،الحكومة البلجیكیة مستویات تلوث الھواءوترصد . 2004 في عام الكوارثمن نذار لإل ًاوطنی
المعتمدة من قبل لتي تتجاوز الحدود اآلمنة  ا لتلوث الھواءمستویات الذروةخطة طوارئ للتعامل مع 

  .االتحاد األوروبي
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  "الشواغل اإلنسانیة التي تثیرھا الھجرة الدولیة"الفصل الثاني 
  

  عداد اللجنة الدولیة للصلیب األحمر واالتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمروثیقة مشتركة من إ
  

  

المعقدةوطبیعتھاالدولیةالھجرةعلیھاتنطويالتيالعدیدةبالفوائدفیھنعترفالذيالوقتفيونحن،
ویقلقنا .العالممناطقجمیعمنھاتتأثرالھجرةعنالناجمةاإلنسانیةالعواقببأننقراألوجھ،والمتعددة

واالجتماعیة الصحیةالنظمخارجوضعھم،عنالنظربغضالمھاجرون،یعیشأناحتمالخاصبشكل
ألسباب األساسیةحقوقھماحترامتضمنالتيالعملیاتإلىالوصولعلیھمیتعذروقدالتقلیدیة،والقانونیة

.متنوعة
  
وقانوناإلنسانلحقوقالدوليالقانونوالسیماالدولي،نالقانوإطارفيالحكومات،بدورنعترفو

ومواجھةالھجرةمنالمتضررینلألشخاصاإلنسانیةاالحتیاجاتتلبیةفياإلنساني،والقانونالالجئین
بالبشراالتجارونحن قلقون للغایة من جمیع أشكال. فّعالةتدابیرواتخاذلوضعھمالمالزمةالضعفأوجھ

شخاص، السیما تلك التي یشارك فیھا األطفال والنساء، ونعترف بدور الحكومات في الحیلولة األواستغالل
دون تلك الممارسات، وفي مساعدة جمیع ضحایا تلك الممارسات وكفالة احترام الصكوك الوطنیة والدولیة 

. لصددكما نعترف بدور الحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر في ھذا ا. التي تحظرھا

المالزمةالضعفأوجھومواجھةالھجرةمنالمتضررینلألشخاصاإلنسانیةاالحتیاجاتتلبیةعندو
الصلیب اكتسبھاالتيالكبیرةالخبرةإلىاالستنادعلینایتعینوالمقصد،والعبورالمنشأبلدانفيلوضعھم
:التالیةباألموریتصلمافياألحمر،والھاللاألحمر

  
واإلسعافات األولیة،الصحیةوالرعایةوالملبس،والمأوىالغذاءكتوفیر :اإلنسانیةالمساعدةیمتقد  -أ   

المثال، الخ؛سبیلعلىواالجتماعيالنفسيوالدعم
  

كإعادة الروابط العائلیة، وتقدیم المشورة القانونیة واإلداریة ومكافحة االستغالل: توفیر الحمایة  -ب   
وزیارة المھاجرینالشرعیة،غیرالھجرةمخاطرعنمعلوماتقدیموتواالحتیال،والنصب

عند االقتضاء؛ومعاملتھماحتجازھمظروفتحسینعلىالمساعدةأجلمنالمحتجزین
  

العنصریة وكراھیةومكافحةالعامة،بالسیاسةالمتعلقةللقراراتإنسانيمنظورتقدیم: المناصرة  -ج   
  .الصددھذافيالدولیةعاییرالموتعزیزوالتمییز؛األجانب

  
 والتضامناالجتماعیةالمشاركةوتعزیزاالستقبال،خدماتكتوفیر: اإلدماج وإعادة اإلدماج  -د   

  ).مثالاألحمرالھاللأواألحمرتابعین للصلیبكمتطوعین(
  

ثار السلبیة للتدفقات ونأخذ في عین االعتبار اآل.تعزیز احترام الكرامة اإلنسانیة: الكرامة اإلنسانیة  -ھـ   
واسعة النطاق الناجمة عن األزمات اإلنسانیة، ینبغي لألطراف الفاعلة الدولیة مراعاة احتیاجات 

.المجتمعات المحلیة للبلدان المضیفة
  

عن النظربغضالمستضعفینللمھاجریناإلنسانیةالمساعدةتقدیمفيالوطنیةالجمعیاتبدورونعترف
  .والحیاداإلنسانیةمبدأيإلىنادااستالقانوني،وضعھم

  
)مقتطفات من إعالن معًا من أجل اإلنسانیة(
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  مقدمة

ھا ، بما فی الدستوریةاأجھزتھ اجتماعات  الدولیة عندما أقرت نقطة تحول بالنسبة للحركة2007عام مثَّل 
للصلیب األحمر والھالل األحمرالثالثین المؤتمر الدولي 

15

 التحدیاتأحد   الھجرة ھيأنألول مرة بو 
معاناة وف اضعفي است سبب أیضًاتتلكنھا  آثار إیجابیة فقد ینتج عنھا،  التي یواجھھا العالم الیومالكبرى
. خطیرة على الصعید اإلنسانيدواعي قلق ان یثیركبیرین

16

  
  

المؤتمر إلىأعضاءجمیع على ذلك ًا الصادر عن المؤتمر الدولي الثالثین بناء1رقم ودعا القرار 
ویؤكد ". التعاون الدولي على جمیع المستویات لمعالجة الشواغل اإلنسانیة الناتجة عن الھجرة الدولیة"

عند توضیحھ لعدد من المجاالت "لصلیب األحمر والھالل األحمرالحركة الدولیة لدور "  علىالقرار كذلك
في تقدیم المساعدات  " السیماالجمعیات الوطنیةبدور االعتراف إلى ، وخلص للقلقالمحددة المثیرة 

  .17"اإلنسانیة للمھاجرین المستضعفین، بغض النظر وضعھم القانوني
  
" معا من أجل اإلنسانیة" إعالن  وھو1رقم  عن تنفیذ القسم الثاني من القرار ھذا الفصل تقریرًاقدم ی

ستمارة على امتلقاة الجابات وھو یستند إلى اإل. ة عن الھجرة الدولیةماإلنسانیة الناجبدواعي القلق المتصل 
تقاریر عن في المجمل  19حكومة 14 و18 وطنیةةمعیج 42وقد قدمت . الثالثینتابعة المؤتمر الدولي م

مصادر أخرى تشمل مساھمات مقدمة من اللجنة الدولیة للصلیب على  ھذا الفصل یعتمدو. قضایا الھجرة
 بشأن )االتحاد الدولي (حمر والھالل األحمر واالتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األ)اللجنة الدولیة (األحمر

وثائق ال إعداد ت أثناءمَع عن معلومات ُجتقییم األنشطة على مدى السنوات األربع الماضیة، فضًال
  .  الحادي والثالثیناألساسیة للمؤتمر

  
الت أخرى في مجاكما ھو الحال التقاریر المقدمة، في القضایا المختلفة التي تتضمنھا ویوجد تداخل كبیر 

أن ال إ منذ اعتماد اإلعالن، یةقضمنخالل السنوات األربع ال التقدممن تحقق قدر كبیر قد و. یشملھا اإلعالن
 یعتبرو. التي ُنفَذتاتساع نطاق البرامج والتغییرات ال یقدم تقریرًا شامًال عن ھذا التقدم بسبب ھذا الفصل 

المعرفة في مجال برھن على أن ت  التيا المشتركةأحد القضایة یالصحالخدمات لى ع 20صول المھاجرینح
یوضح ھذا األمر أن بعض الجوانب و. مجاالت أخرىفي معرفة الترتبط ب االھتمام اإلنساني  مجاالتمن

. في مجال من مجاالت االھتمام اإلنساني یمكن أن تكون مشتركة مع مجاالت أخرى ذات اھتمام إنساني
 عن جمةإلنسانیة النابالنسبة لدواعي القلق األنشطة المنفذة اوصف  علىا القسم ھذیركز سوف ومع ذلك، 

  .الھجرة
  

                                                
 ھي  أن الحركة الدولیة ینبغي أن تتبنى نھجًا شامًال في معالجة البعد 2007عالوة على ذلك كانت التوصیة المرفوعة لمجلس المندوبین في   15

ومن ثم، یجب أن تكون الغلبة الحتیاجات المھاجرین ومواطن استضعافھم على .  المھاجرین المعنییناإلنساني للھجرة، بغض النظر عن وضع
  .التي ینتمون لھا) أو أي فئة أخرى(الفئة القانونیة 

، "إعالن معًا من أجل اإلنسانیة: "1، القرار رقم 2007نوفمبر /لي الثالثون للصلیب األحمر والھالل األحمر، جنیف، تشرین الثانيالمؤتمر الدو  16
آخر  (http://www.ifrc.org/Docs/pubs/events/intconf07/adopted/declaration-en.pdf: حیث یمكن اإلطالع علیھ على الرابط التالي

  ).2007سبتمبر / أیلول29زیارة في 
  . المرجع نفسھ  17
ھي أرمینیا وأسترالیا وأذربیجان وبلجیكا والبوسنة والھرسك وبروناي وبلغاریا وكمبودیا وكندا والصین وكولومبیا وكرواتیا وجمھوریة التشیك   18

دور والسلفادور وألمانیا والیونان وإیطالیا والیابان وقیرغیزستان والتفیا ولیسوتو ومالوي والمكسیك وموناكو ونیبال وھولندا ونیوزیلندة وإكوا
  المتحدة األمریكیةوالنرویج وبیرو البرتغال وصربیا وسیرالیون وأسبانیا والسوید وسویسرا وتركیا وأوكرانیا والمملكة المتحدة والوالیات

  .وأوزباكستان
  .نیا وسویسرا وتایالند وأوكرانیاھي أسترالیا وبلجیكا وبلغاریا وكندا وقبرص وفنلندا وأیرلندا وإیطالیا والمكسیك والبرتغال وروما  19
ب إلى أماكن جدیدة المھاجرون ھم األشخاص الذین یغادرون مكان إقامتھم المعتاد أو یفرون منھ للذھا:  أن یكون تعریفنا للمھاجرین شامًالتعمدنا  20

وقد تكون الھجرة طوعیة أو قسریة، ولكن تتداخل مجموعة من الخیارات .  للسعي وراء فرص أو أفاق أفضل وأكثر أمنا-  في الخارج عادة- 
ر من ویرجى مالحظة أیضا أن النزوح داخلیًا یختلف عن الھجرة الدولیة ولكنھما ظاھرتان مترابطتان في كثی. والقیود في معظم األوقات

وقد اعتمدت وثائق مستقلة للسیاسة الخاصة بالھجرة . وثمة تمییز في النھج الذي اتخذتھ الحركة عند مساعدة ھذه الفئات المستضعفة. األحیان
  ".تقریر لمجلس المندوبین عن تنفیذ سیاسة الحركة بشأن النزوح داخلیًا"أنظر أیضًا .  ووضعت وبالتوازي والتكامل2009والنزوح في عام 
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 اتسیاسالتطورات على صعید  لمحة عامة عن ، حیث یقدم القسم األوللى قسمینإینقسم ھذا الفصل 
یتناول فالثاني أما القسم . اتاللجنة الدولیة والجمعیات الوطنیة والحكومو االتحاد الدولي اتواستراتیجی

مثل توفیر ،  السنوات األربع األخیرةین خاللضعفمستي قامت بھ الحركة لصالح المھاجرین الذالعمل ال
 في مجاالت الصحة وإعادة الروابط العائلیة وبالنسبة لفئات معینة من  للمھاجرینمساعدة والحمایةال

 المناصرة و؛شر بالبالتجارلضحایا من یقعون مراكز االحتجاز أو المحتجزین في المھاجرین مثل 
  .یةكرامة اإلنسانالبقضایا ذات صلة  أخیرًا ویتناول ؛إعادة اإلدماجأنشطة اإلدماج و و؛والتعاون

  
   على صعید السیاسات واالستراتیجیاتاتالتطور - 1

  سیاسة االتحاد الدولي في مجال الھجرة -أ 

الدولیة للصلیب ركة الحلھجرة محط أنظار  من ا احتیاجات ومواطن ضعف األشخاص المتضررینظلت
ش اقمحل نالعواقب اإلنسانیة المترتبة على الھجرة الدولیة وكانت .  لمدة طویلةاألحمر والھالل األحمر

في االجتماعات والدورات و،  اإلقلیمیةالصلیب األحمر والھالل األحمرمؤتمرات نطاق في واسع ال
     2007  عاموفي المؤتمر الدولي) 2018-2008(إعادة الروابط العائلیة استراتیجیة في إطار منعقدة ال
  .2009 في مجلس المندوبینو
  

بناءًا على طلب  2008مایو /أیار في  المعني بالھجرةفریق المرجعيال  الدوليالتحادا إدارة مجلس َلشكَّ
 جمعیة وطنیة14 من  الدوليرأسھ أمانة االتحادتویتألف الفریق الذي .  العامةالھیئة

21

من ثم یكفل  و،
لھجرة ابشأن سیاسة االتحاد الدولي ت مھمتھ المبدئیة ھي صیاغة وكان. جمیع المناطقًا بین  جغرافیًاوازنت

 ھذه السیاسة بالتشاور مع تصیغقد و.  في وقت الحقاستعراض تنفیذھا واألمانة العامةمشاركة مع بال
الروابط العائلیة واالحتجاز  في إعادة ھا الریادي أو دورا نظرا لخبرتھ للصلیب األحمراللجنة الدولیة

  .ة بالحمایةصلوالمسائل األخرى المت
2009عام  سیاسةھذه الاعتمد مجلس المندوبین و

22

 بھدف تلبیة االحتیاجات اإلنسانیة  نیروبيفي 
الفقرة األخیرة من مقتطفات اإلعالن ر یشُتو. للمھاجرین المستضعفین بغض النظر عن وضعھم القانوني

 من أجل المساھمة في العمل معًاب الحركة مكوناتتعھدت و. ھذا العنصرإلى  في مستھل ھذا الفصل
  . عائالتھمالحتیاجات اإلنسانیة للمھاجرین المستضعفین ولاالستجابة 

  
 ،وثیق مع الجمعیات الوطنیةعلى نحو  انفیذھعزیز تتبمنذ اعتماد ھذه السیاسة   الدوليوتعھد االتحاد

المساعدات الحصول على ضمان :  التالیةفي المجاالتتنفیذ ال فياعدة لمسلمذكرات توجیھیة ثالث وصاغ 
  . إلى أوطانھماإلنسانیة والحد من مخاطر الھجرة ومساعدة المھاجرین في العودة

  
  :لھجرة ابشأن للصلیب األحمر للجنة الدولیةاإلطار المرجعي  - ب

بعین االعتبار ، آخذة )2010یونیو /في حزیران(اعتمدت اللجنة الدولیة إطارًا مرجعیًا بشأن الھجرة 
 اللجنة الدولیة في مجال الھجرة في  الذي تضطلع بھعملالتوجیھ  لالھجرة،االتحاد الدولي في مجال سیاسة 

ھذا اإلطار المرجعي  وجھوی.  األخرى الحركةمكوناتلدعم توفیر ، فضًال عن سیاق أنشطتھا التنفیذیة
بالھجرةالصلة ذات المسائل كافة  فيلجنة الدولیة ال

23

.  
  

  الجمعیات الوطنیة - ج

                                                
  . سبانیا والصومال والسودان والسوید وسویسرا والمملكة المتحدةإھي أسترالیا والنمسا وكندا وكوت دیفوار وفرنسا وغانا والنرویج والفلبین و  21
22

  .http://www.ifrc.org/PageFiles/49631/migration-policy-en.pdf: یمكن اإلطالع على السیاسة على الموقع التالي  
23

لمزید من المعلومات حول أنشطة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر لصالح المھاجرین المستضعفین، یرجى اإلطالع على الجزء الخاص بالحمایة   
  ". األنشطة والعمل. 3: "في الوثیقة الحالیة بعنوان
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توفیر الغذاء والمأوى والملبس في ، السیما ینضعفمستطویل في دعم المھاجرین الباع لجمعیات الوطنیة ل
الذي  دورھا شھد توسعًا فيالعقد الماضي إال أن  والدعم النفسي، یةاألولواإلسعافات والرعایة الصحیة 

الحكومات من أجل ب صالت أوطدإقامة عدم التمییز والتدریب على ومناصرة أنشطة مثل الاآلن شمل ی
اإلقلیمي  ینصعید على الًا أكبروقد تطلب ھذا األمر تعاون. لطالبي اللجوءالمقدمة خدمات التنفیذ وتقییم 

ة األوروبیجمعیات الصلیب األحمر تعاون منبر  منابر مثلفي  الجمعیات الوطنیة بمشاركةوالدولي تمیز 
  . والمھاجرینلالجئین وطالبي اللجوءبشأن ا

  
 في  والمھاجرین منبر تعاون جمعیات الصلیب األحمر األوروبیة بشأن الالجئین وطالبي اللجوءانطلق
 جمعیة وطنیة28تألف من یھو ، و1997

24

ومكتب  واللجنة الدولیة  الدوليالتحادا أمانة ضافة إلى، باإل
 ،ممارسینضم بین جنباتھ الذي یالمنبر ھذا ویھدف . ینمراقباالتحاد األوروبي بصفة  في الصلیب األحمر

وتقویة ،  الوطني والدوليینإلى تعزیز أنشطة الصلیب األحمر في مجال الھجرة واللجوء على الصعید
تحسین أوضاع الالجئین وطالبي اللجوء من أجل  التعاون بین الجمعیات الوطنیة األوروبیة أواصر

مثل االتجار محل قلق، قضایا معینة ب  المنبر ُعنَیت عمل داخلاتمجموعكَلت وُش. والمھاجرین في أوروبا
  . عائالتالثانیة والحرمان من حق اللجوء وجمع شمل الدبلن الئحة بالبشر و

  
تضطلع كذلك بأنشطة ، و من خالل المنبرجمعیات الوطنیة الخبرات وتعزز الممارسات الجیدةوتتقاسم ال
، وتقدم توصیات وتنظم ندوات  المستضعفیناجرین وطالبي اللجوء والالجئینتلبي احتیاجات المھمشتركة 

المنظمات  والحكوماتفضًال عن المھاجرین أنفسھم مع الجمعیات الوطنیة ویعمل المنبر و. وورش عمل
  . الھجرة واللجوءيمجالالعاملة في  والمنظمات الدولیة  الملتزمةغیر الحكومیة

  
 عززت التزاماتاعتمدت الھجرة وقضیة  الجمعیات الوطنیة أیضًاضمت  محافل إقلیمیة  عدةتتدارسو

سیا والمحیط  الثامن آلمؤتمروشملت تلك المحافل ال.  الثالثینالمؤتمر الدوليالصادر عن عالن اإلأحكام 
 والمؤتمر ؛ اعتمد التزام عمان بإجماع اآلراءالذي، 2010في عمان عاصمة األردن في الذي عقد الھادئ 

 2010 والمؤتمر اإلقلیمي األوروبي لعام ، التزامات جوھانسبرغ الذي اعتمد2008عام قي السابع اإلفری
  .عتمد التزامات فییناالذي ا

  
أجرى ف. ینستضعفالم ینمھاجرین والمھاجرالاحتیاجات مجتمعات بتقییم جمعیات وطنیة  ةدع تقامو

، 2010سبتمبر /في أیلول ًا فندقعة عشرلسبزیارات یومیة على سبیل المثال الصلیب األحمر البلجیكي 
،  الخدمات المحلیةىلع ھمصولح كیفیة توضیحتحدید عدد األشخاص الذین یحتاجون إلى المساعدة ول

 الصلیب زعوو.  في بلجیكافي فنادقتسكینھم د طالبي اللجوء الذین یجري اعدأتزاید ل استجابةوذلك 
الذي دعم عن السبع لغات بظافة الشخصیة ومعلومات  من مستلزمات النةمجموعكذلك األحمر البلجیكي 

. القانونیة واالجتماعیةالمساعدة والرعایة الصحیة من حیث علیھ من الدولة صول حالطالبي اللجوء یحق ل
.طالع على مزید من المعلومات حول أنشطة المساعدة أدناهویمكن اإل

  
  الدول - د

 إال أنھاأمن الحدود، على سیطرة على تدفقات الھجرة و الذي یركز على ال الحكوماتعلى الرغم من نھج
ذات الصلة  ھااإلنسانیة في أطرھا القانونیة وسیاستالشواغل اج رأھمیة إدبمتزاید على نحو عترف ت

فقد . ااإلطار القانوني للھجرة في بلدانھ تحدیث من أجل جھودھا إلى حكومات ة عدتأشارقد و. بالھجرة
تایالند أما . جراءات منح حق اللجوءإ ینظم شروط وًا جدیدًاقانون 2008في عام البرتغال وضعت 

                                                
 والبوسنة والھرسك وكرواتیا وجمھوریة التشیك والدانمرك وفنلندا وفرنسا وألمانیا والیونان والمجر وأیسلندا ھي النمسا وبلجیكا  24

وإیطالیا ولیتوانیا ولوكسمبرغ ومالتا وھولندا والنرویج وبولندا ورومانیا وصربیا وأسبانیا والسوید وسویسرا والمملكة المتحدة 
  . وقبرص وأرمینیا
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استقبال ین بشأن جدیدین فنلندا تشریعت سنَّو دد مراجعة النظام األساسي للھجرة؛فإنھما بصوأوكرانیا 
  .مراجعة حدیثة لتشریعاتھا، وذلك بعد 2011سبتمبر /أیلولذ في انفال حیز ندخالی  طالبي اللجوءإدماجو
  
من الصكوك القانونیة الدولیة التي تنظم معاملة فئات معینة مثل الالجئین وطالبي اللجوء جد عدد نما یوبیو

المعنیة مختلفة الوطنیة القانونیة الطر األ ومجموعة من ،وضحایا االتجار بالبشر والعمال المھاجرین
من ما كان ینظر إلیھ أن مع ذلك یتضح و. تنفیذالتصدیق ومافتئت تلك الصكوك تفتقر إلى التنظیم الھجرة، ب

 ووضع ًا دولیًاتطلب تعاونت باعتباره مسألة وطني على سبیل الحصر ُیعترف بھ اآلن شأنقبل على أنھ 
معاییر

25

عالقة ال، ھا، رغم قلة عددمارةجابة على االستاإلالتقاریر الواردة من الحكومات في  صفوت. 
 ُینَظر إلى الجمعیات الوطنیة بشكل متزاید ، حیثلین رئیسیین في مجاةالوطنیبین جمعیاتھا  وابینھعمیقة ال

في یتمتع بكفاءة  كیشرك  وثانیًا،ضمان توفیر الخدمات األساسیة للمھاجرینل  مفضًالًاكیشربوصفھا أوًال 
  .اإلنسانیة المترتبة على الھجرةالعواقب  حولتقدیم المشورة 

  
  

  ینضعفمستاألنشطة لصالح المھاجرین ال - 2

  بما في،والجریمة المنظمة بشكل عام النزاعات المسلحة والعنف ( التطوردائمةعدد من العوامل  یؤدي
إلى تفاقم )  على الحدود، والسیاسات األمنیة، الخ المشددةاالتجار بالبشر والتھریب، والرقابةذلك 

 مساعدة المھاجرین في  مھمًادورًا الدولیة الحركةوتلعب . ف المھاجرین في جمیع أنحاء العالماضعاست
. بأكملھ في بلدان المنشأ والعبور والوجھةالذي یسلكھ المھاجرون درب التعمل على وحمایتھم، حیث 
 النظر عن وضعھم بغضو ،م فحسباحتیاجاتھبتخفیف معاناة المھاجرین، مسترشدة بوتلتزم الحركة 

ر اضرالمتعرضین ألھاجرین من أجل مساعدة الم ف واسع من األنشطةیفي طالحركة وتشارك . القانوني
إعادة  وبرامج اإلدماج ووالتعاونمناصرة المساعدة اإلنسانیة وأنشطة الحمایة وأنشطة الة، مثل جسیم

لعمل مع المھاجرین باأیضا الحركة وتلتزم . یةكرامة اإلنسانباللصلة ذات اقضایا لا أخیرًاتعالج  و؛دماجاإل
في ندماج تعزیز احترام التنوع واالمن أجل  ،ى حد سواء علوالمجتمعات المضیفة المتضررة من الھجرة

  .جتمعمال
  
  
  
  
  

  المساعدة  -أ 

                                                
 لمعالجة صالت الترابط بین ول األعضاء في األمم المتحدةحدیثة العھد للد مبادرة  ھو على سبیل المثال" حول الھجرة والتنمیةالمنتدى العالمي"  25

 ألكثر  تتویجًایة تقودھا الحكومات وُیَعدوتطوعة  وغیر ملزمةر رسمیوذات طابع إجرائي، وھو یشكل عملیة غیلھجرة والتنمیة بطرق عملیة ا
 الوطني نھجبمحدودیة العتراف التدریجي وتعكس المبادرة اال. بین الھجرة والتنمیةربط ار الدولي حول األھمیة المتزایدة للمن عقد من الحو

لمزید من المعلومات، یرجى اإلطالع على الموقع ول ". على المستوى العالمي في إطار حكومي دوليآثارھاالھجرة والصرف إزاء مسائل 
  ./http://www.gfmd.org: التالي
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على نحو ن إلى المساعدة ومھاجرال یحتاجقد 
 ة المنخفضلولدخا مواجھةمن أجل جدي 

  المتواضعسكنموالمشاكل الصحیة وال
 التي  األخرى والمشاكل، التعلیمیةعوائقوال

تعرض  ذاوإ. عند ھجرتھمیواجھونھا 
مرض السل وفیروس صابة بإلن لوالمھاجر

اإلیدز /  المكتسبةنقص المناعة البشریة
 التأكد من نبغي ی، من األمراضماوغیرھ

العالج في  ھمتلقیولھم   الالزمفحصإجراء ال
مرافق االستقبال ومراكز االحتجاز، وفي 

الخاص سم لقت على اجابتي أوذكرت غالبیة الجمعیات الوطنیة والحكومات ال.  كذلكالمجتمعات المحلیة
تقدم المساعدة في شكل غذاء ومأوى وملبس ودعم نفسي واجتماعي ومعلومات أنھا   في االستمارةالھجرةب

 وإسعافات أولیة ورعایة صحیةا بالدھفينظام الھجرة عن 
26

.  
  

  
الصحة  )1(

27

  

ول ھو األ، بصحة المھاجرینصلة المت ین من الجوانبجانبتتعامل الجمعیات الوطنیة والحكومات مع 
ھذه ب  علمًاالمھاجرین إحاطة، وضمان  فیھاتوسعالأو  ضمان فرص الحصول على الخدمات المحلیة

في  خدمات الرعایة الصحیة للمھاجرینتوفیر توسیع نطاق ببلدان مثل أوكرانیا وقامت بعض ال. الخدمات
تحسین معرفة ب الذي قطعتھ تعھدالبسویسرا  أوفت و،ةیالصحالرعایة بحقھم في اعترافًا ھذا الصدد، 

 أكثر م وجعل خدماتھ الخاصة للرعایة الصحیةمھاجرینالباحتیاجات  ةالصحیالرعایة  العاملین في مجال
  .شموًال

  
حمالت معینة أو تتناولھ  و الصحیةمھاجرینلانقاط ضعف ل  أفضلفھمب یتصلفھو الثاني الجانب أما 

اإلیدز والسل واألمراض / المكتسبة  البشریةفیروس نقص المناعة ة بغرض التوعیة بمخاطرستھدفم
 ي معلومات عن تدابیر وقائیة لوقف انتقال فیروسيوزبكستاناأل  الھالل األحمروفروی. المعدیة األخرى

عائالتھم عمال وال تستھدف اإلیدزویدیر الصلیب األحمر النیبالي برامج وقایة من فیروس .  والسلاإلیدز
مبودیا كودعمت كندا حكومات . ھذا الفیروساإلصابة ب عرضة لمخاطر یث أنھم أشدمباشرة، ح

لخطر اإلصابة وجمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة وتایالند وفیتنام للحد من تعرض السكان المتنقلین 
طر اإلصابة مخا للحد من ًا مشروع2008بلغاري منذ عام ال  الصلیب األحمرنفذیو. اإلیدزبفیروس 

 الصندوق العالمي لمكافحة اإلیدز بتمویل من،  السل بین الالجئین وطالبي اللجوء في بلغاریابمرض

                                                
أرمینیا وأسترالیا وبلجیكا والبوسنة والھرسك وبلغاریا : وذكرت الجمعیات الوطنیة للبلدان التالیة في تقاریرھا أنشطة لتوفیر المساعدة للمھاجرین  26

التي افتتحت (، وقیرغیزستان )بما فیھا وحدة االستجابة السریعة(وكرواتیا وجمھوریة التشیك وإكوادور والسلفادور وألمانیا والیونان وإیطالیا 
، ولیسوتو والمكسیك وإسبانیا وموناكو )مركز الدعم االجتماعي لطالبي اللجوء وغیرھم من المھاجرین(، والتفیا )مركزین للمعلومات

  .دة والوالیات المتحدة األمریكیةملكة المتح، والم)على الحدود مع سوریا مؤخرًا(ونیوزیلندة والبرتغال والسوید وسویسرا وتركیا 
لمزید من المعلومات حول حصول المھاجرین على الرعایة الصحیة، ُیرجى . ھذه لمحة عامة موجزة عن البرامج التي تقدم في ھذا المجال  27

  .ھذا الفصلاإلطالع على القسم الخاص بالصحة في 

مساعدة المھاجرین في إطار نزاع داخلي أو عدم استقرار، حالة 
  : كوت دیفوار

- بوركینا فاسو وغانا وغینیاقدمت الجمعیات الوطنیة في كل من 
ا أثناء  مساعدات للمھاجرین الفارین إلى لیبیریكوناكري ومالي

وقد . فترة عدم االستقرار السیاسي التي سادت كوت دیفوار مؤخرًا
 في وقت سابق مخزونًا إلغاثة الطوارئ  االتحاد الدولينشر

واضطلع بأنشطة في مجال المیاه والصرف الصحي، حیث قام 
وتدرب المتطوعون . بإصالح وبناء محطات میاه ومراحیض

فة الجیدة والصرف الصحي أیضًا على تقدیم توجیھات بشأن النظا
.عات المحلیة المضیفة في لیبیریافي المجتم

  : مبادرات الحكومات لمساعدة المھاجرین
.  اإلنسانیة، وتوفر الغذاء والمأوى المؤقت والملبس نھجًا یستند إلى االحتیاجات في توفیر المساعداتحكومة لیسوتوتتبع 

 الجئ ویوفر الطعام 15000 – 12000 برنامجًا لصالح الالجئین یدعم عددًا یتراوح بین حكومة ماالويوتنفذ 
 برنامجًا لتحسین نوعیة حكومة رومانیاودشنت . واإلسعافات األولیة وخدمات المجتمع المحلي ویعزز الكرامة اإلنسانیة

 عدة برامج تحددت أولویاتھا في الحكومة المكسیكیةمشورة والمساعدة القانونیة المقدمة للمتقدمین بطلبات لجوء، وتدیر ال
.اجرون في الحصول على الخدماتتقلیل فترة االنتظار والمصاعب التي یواجھھا المھ
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مھاجر  9000تدریب المعنیة لاإلدارات الحكومیة مع تعاون الصلیب األحمر الصیني و. والسل والمالریا
  . اإلیدز على الوقایة من انتقال فیروس مقاطعاتفي تسع 

  
  ان على نطاق واسعخطط إدارة تحركات السك  )2(

دارة الكوارث إل الخطط الوطنیةفي رجوا دأجابوا على االستمارة في تقریرھم أنھم أن مذكر العدید م
 عمل وطنیة ةخطلدیھا الحكومة الفنلندیة ف.  السكان على نطاق واسعاتتحركسیناریوھات تنطوي على 

بحلول نھایة عام  تقرر تحدیث تلك الخطة قد و.)ضخمةال اتفي حالة التدفقالسیما (الستقبال طالبي اللجوء 
ني على إنشاء نظام لإلنذار یاألرمویعمل الصلیب األحمر . حكومیة ندوة في ھابعد استعراض وذلك 2011

 االستراتیجي إلدارة الكوارث الذي وضعھ طار اإللویشم. لالجئینضخم تدفق لمواجھة حدوث المبكر 
 حذاو منھا، االنتعاش ومواجھة الكوارث وتحركات السكانل لالستجابةنشطة الصلیب األحمر النیبالي أ

خطة وضع  على حالیًاي نیوزیلندویعكف الصلیب األحمر ال.  الحذو نفسھسیرالیونلصلیب األحمر في ا
. سلطات الدولة في شراكة مععمل 

  
   الحمایة-ب 

 تلبیة احتیاجات الھجرة لمساراتلحركة خالل السنوات األربع األخیرة على طول ا اتمكونملت ع
إعادة الروابط العائلیة  من خاللة الھجرة،  في جمیع مراحل رحللحمایةالمھاجرین وأسرھم الماسة ل

،  المھاجرین المفقودینعائالت ودعم  للمھاجرین وتوفیر المشورة النفسیة واالجتماعیةالمحتجزینوزیارة 
. مدنیین بوصفھم ة المسلحاتأثناء النزاع ویحمي القانون الدولي اإلنساني المھاجرین. على سبیل المثال

  المستضعفینمھاجرینلتلبیة احتیاجات ال الرئیسي بالنسبةدور الالجمعیات الوطنیة واالتحاد الدولي وتلعب 
 خدماتھا لمساعدة عرضت للصلیب األحمر أن لجنة الدولیة األخرى، كما یمكن للعنفافي حاالت 

  .المھاجرین
  
 ووضعت أدوات دعمًا فنیًافقد قدمت . في مجال الحمایة أیضًا ولھا باع طویل للجنة الدولیة دور محددو

عند على وجھ الخصوص،  لصالح المھاجرین المستضعفین أنشطتھالحركة في القیام با اتلمساعدة مكون
ل اللجنة تعمو . االحتجازو إعادة الروابط العائلیة يفي مجالفني  كمنسق ومستشار ادورھاالضطالع ب

تركیز واضح ب تعمل مباشرةأو میداني الدعم الالرئیسیة وتقدم مسارات الھجرة ة أیضا على طول الدولی
في لھجرة ل ًا اللجنة الدولیة أیضا مستشارعینتوقد . حمایةلل المستضعفینلمھاجرین ااحتیاجات تلبیة على 

في ھذا ا وتطویر خبراتھا ین في بعثاتھا المیدانیة لدعم عملھإقلیمیوعدة منسقین   في جنیفمقرھا الرئیسي
  .الشأن

  
 المفقودوننوالمھاجر/  الروابط العائلیة إعادة  )1(

28
  

دور اللجنة الدولیة والجمعیات الوطنیة في جمع شمل السابقة  ة الدولیاتلمؤتمراعتمدتھا اأبرزت قرارات 
المفقودینالبحث عن األشخاص  وتنظیم تبادل األخبار العائلیة و المشتتةالعائالت

29

شبكة الروابط  تتألفو. 
بحث عن المفقودین في بعثات  الوحداتخدمات البحث عن المفقودین في الجمعیات الوطنیة ومن  العائلیة

  . للجنة الدولیةفي المقر الرئیسي اللجنة الدولیة والوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین 
                                                

حول تنفیذ ) 2011- 2008(تقریر مرحلي " المجال والذي ُأعد للمؤتمر الدولي بعنوان رجى الرجوع إلى التقریر األكثر شموًال حول ھذای  28
  )".  2018- 2008(استراتیجیة الحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر إلعادة الروابط العائلیة 

- 2008(جیتھا الخاصة بإعادة الروابط العائلیة حبت العناصر المكونة للحركة والدول في المؤتمر الدولي األخیر باعتماد الحركة الستراتیر  29
 الصادر عن المؤتمر الدولي الرابع والعشرین بصفة 11ودعم القرار . 2007في القرار الرابع الصادر عن مجلس المندوبین عام ) 2018

لي الخامس والعشرین ، الذي حث  الصادر عن المؤتمر الدو15خاصة دور اللجنة الدولیة للصلیب األحمر والجمعیات الوطنیة، وكذا القرار 
 16وأكد القرار . جمیع الحكومات أیضًا على دعم جھود الجمعیات الوطنیة التي تتعامل مع مشكالت البحث عن المفقودین ولم شمل العائالت

لألشخاص وفقدان االتصال للمؤتمر الدولي الخامس والعشرین مجددًا على ھذا األمر، حیث أشار إلى الزیادة المطردة في التحركات الجماعیة 
  .بین أفراد العائالت
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 یتطلب توسعًاعادة الروابط العائلیة إل الھجرةالذین تشتتوا بسبب ألشخاص ا حتیاجاتال التصديبید أن 

مخاطر ال وعلى سبیل المثال، في اآلونة األخیرةللھجرة مسارات جدیدة أدى ظھور قد ف. ةنشط األفي ًامعین
. عملیة الھجرةجة ینفصال نتمن االإلى تزاید المخاوف تباع تلك المسارات إاألفراد عند لھا عرض تالتي ی

  بشكل كبیر في منتصفھابة على حدودا الرقت القانونیة وشدد العوائقة بلدان المقصد التقلیدیضاعفتو
من أي أكثر خطورة مسارات ن اآلن والمھاجریسلك نتیجة لذلك و. ةیلوقف الھجرة غیر الشرعالتسعینات 

الذین األشخاص ید أعداد ازتھذه البلدان، مما یؤدي إلى  إلى لوصولمناطق نائیة لیعبرون وقت مضى و
  . ھویة األشخاص المتوفین منالتحققویضاعف من صعوبات في الطریق،  یلقون حتفھم

  
 بأنشطة باالضطالعلحركة ا اتمكون التزام مجددًا 2018-2008استراتیجیة إعادة الروابط العائلیة أكدت 

و انفصلوا عن عائالتھم نتیجة لحاالت معینة مثل تلك أھم ؤأحباُفقد  منإعادة الروابط العائلیة لمساعدة 
 ھابما فیات للسكان، حركتالتي تنطوي على 

لزم األمر وحسب لما ك، الھجرة الدولیة
واللجنة الجمعیات الوطنیة وأدركت . حاجةال

 أكثر اتساقًا أسلوبإلى حاجة  الأیضًا الدولیة
 لتنفیذ أنشطة إعادة الروابط العائلیة ًامیظنوت

المتصلة بالھجرة في بلدان المنشأ والعبور 
إلى وضع مبادئ   ھذافضى وأ.والمقصد

المبادئ ( ھذه المسألة حولتوجیھیة جدیدة 
التوجیھیة بشأن تقدیم خدمات إعادة الروابط 

لھجرة ا تفرقوا بسببیة لألشخاص الذین العائل
)2010.((
  

على أھمیة لیس حركة الضوء وتسلط ال
یاناتھم الشخصیة التي قد تكون في على الحصول على ب أیضًا فحسب، بل والوصول الفعلي للمھاجرین

ت عادة االتصاالاستوالبحث عن األفراد  فيالحركة  تلك البیانات یمكن أن تساعد، حیث حوزة السلطات
مسؤولیات الحكومات ودور الجمعیات الوطنیة في متبادل ل فھم الذي یستند إلىھذا التعاون وُیعتبر . العائلیة

 برمتھا، مسألةلحركة ا  الذي تقوم بھمستقلالنساني العمل اإلممارسة ھذه المسؤولیات وفي دعم حكوماتھا 
  .ینضعفمستللمھاجرین ال الضروریة تقدیم ھذه الخدمة من أجل األھمیة ةبالغ

  
  : ما یلي بالھجرةصلةأنشطة إعادة الروابط العائلیة المتوتشمل 

  فقودین؛البحث عن األقارب الم  )1(
  ؛عائالتشمل الجمع تسھیل   )2(
  صدار وثائق السفر؛إ  )3(
الھواتف ورسائل الصلیب األحمر عن طریق  (عائلة من االتصال ببعضھم البعضمكین أفراد الت  )4(

  ؛)اإلنترنتو
  رفات المھاجرین؛لتسھیل اإلدارة السلیمة   )5(
.ھجرةال المھاجرین الذین لقوا حتفھم على طول مسار التعرف على ھویة  )6(

  
  

إبراز أھمیة شبكة الروابط العائلیة التابعة للحركة الدولیة 
  :أثناء األزمة اللیبیة

في البدایة شبكة الروابط العائلیة التابعة للحركة  ظھرت أھمیة 
من ، عندما فر عشرات اآلالف 2011 عام الیبیفي األزمة أثناء 

المھاجرین والمھاجرین غیر المسجلین بصفة األجانب العمال 
مساعدة ل خدمة إعادة الروابط العائلیة فقد ُأنشأت. رئیسیة

ستمرار في بعائالتھم واال تصالاستعادة االالمھاجرین على 
وقرنت ذلك فضًال عن تسھیل العودة الطوعیة، االتصال بھم، 

ین، مثل المأوي لمھاجرلبتقدیم بعض الخدمات اإلنسانیة 
. والرعایة الصحیة والنقل والطعام والماء والصرف الصحي

تونس ومصر والجزائر وتشاد  الجمعیات الوطنیة في سھلتو
 إجراء اللجنة الدولیة للصلیب األحمر إلى جانب والنیجر

.اتفي ألشخاص قدموا إلى الحدود اتصال ھ100000
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  المھاجرون المحرومون من الحریة  )2(

اللجنة ف. صاھ خوجبللجنة الدولیة ا عام ووجھبالنسبة للحركة بیة حساسبالغ ال ًااالحتجاز موضوعُیَعد 
 تھاخبرفضًال عن ، الحمایةب الخاصةفي صمیم أنشطتھا یقع الدولیة لدیھا تفویض واضح في ھذا المجال 

  .لحركةمن خارج اشركاء یقر بھا   التيمةقیِّال
  
طالبي اللجوء الذین حرموا من الالجئین ولمھاجرین واوضع بشأن مخاوف ارت الجمعیات الوطنیة أث

احتیاجات المھاجرین والنظم القانونیة المنطبقة على فئات مختلفة من تتباین  بینماف.  تحدیدًاحریتھم
طالبي  وأسواء كانوا الجئین (الخاص وضعھم و) بلد العبور والمقصدفي  (مموقعھ حسب المھاجرین كثیرًا

من )  فئة أخرى إلى أيوننتمیمھاجرین غیر شرعیین، أو أو ، ھمت طلباتفَضطالبي لجوء ُر وأ ،لجوء
كون  تما بصفة خاصة حیث كذلكالحالویكون . حتجاز رھن االظلواإذا بلغ مطالبھم ذروتھا أن تالمرجح 

/  رقابة وال توجدوتنعدم تلك المساعدات،  ضئیلة أو اتمساعدلھم م قدَّظروف االحتجاز غیر مرضیة وُت
  .احترام الضمانات القضائیةیتضاءل أو 
  

  
كانت أنشطة لصالح المھاجرین المحتجزین، وب المبادرة بعض الجمعیات الوطنیةنتیجة لذلك، درست 

وقدمت اللجنة الدولیة دعمًا فنیًا . كیفیة المضي قدمًاحول وجیھ تسعى في حالة قیامھا بتلك األنشطة إلى ت
مبادئ توجیھیة أساسیة وعملیة للجمعیات  "خالل صیاغة  من لمساعدة الجمعیات الوطنیةفي ھذا المجال 

أكتوبر /تشرین األول ( والالجئین وطالبي اللجوء المحتجزینأنشطة لصالح المھاجرینبشأن تنفیذ الوطنیة 
مع مجموعة ) 2009 و 2008في  (زاحتجقید اال موضوع المھاجرینعن رشتي عمل تنظیم وو)" 2009

مبادئ تلك الوصاغت اللجنة الدولیة واعتمدت . بالفعل في ھذا المجالتعمل التي من الجمعیات الوطنیة 
ل وتعم .  الجمعیات الوطنیة المشاركة زیارة المھاجرین المحتجزین بفضل مساھماتمن أجلتوجیھیة ال

  .ھذه المبادئ التوجیھیةتناولھا حل القضایا التي ال تعن كثب لاللجنة الدولیة مع الجمعیات الوطنیة 
  

  : أنشطة الھالل األحمر في بنغالدیش والصلیب األحمر في الھند إلعادة الروابط العائلیة
على متن قوارب صغیرة في  عت بھم السبلتقطمن المھاجرین من بنغالدیش وقد  عدد على 2009 أبریل/ في نیسانثرُع

 جزرإلى الھندیة  البحریةتھم دااقتو. حیاة أفضلالنعم بو تایالند إلىالوصول  خلیج البنغال، حیث كانوا یأملون في
 .في البحر ھاوالطویلة التي قض في بنغالدیش خالل الفترة الذین بقوا االتصال بذویھم منولم یتمكنوا  .في الھند "ندامانأ"

إلى  وأرسلتھا الحقًا المھاجرینعائالت من  رسائل الصلیب األحمربجمع  بنغالدیشفي  األحمر جمعیة الھاللوقامت 
 تمكنت من زیارة المھاجرین جنبًا إلى جنب مع اللجنة الدولیة ووزعت علیھم رسائل  التيالصلیب األحمر الھندي جمعیة

نسخًا من بطاقات الھویة وشھادات المیالد (ن ترسل الوثائق الرسمیة واستطاعت العائالت في بنغالدیش أ. الصلیب األحمر
.من العودة إلى دیارھم المھاجرین مكنمما ، شبكة الروابط العائلیة بفضل) والمواطنة

  :ائیل واألراضي الفلسطینیة المحتلةزیارة المھاجرین المحتجزین في إسر
وتساعد اللجنة الدولیة ھؤالء في استعادة .  مھاجر في إسرائیل، فقد البعض منھم االتصال بعائالتھ26000یعیش قرابة 

وتزور اللجنة . الروابط العائلیة التي یحتاجون إلیھا السیما من أجل الحصول على وثائق إلعادتھم طوعًا إلى موطنھم
في " سھارونیم"على نحو منتظم أشخاصًا محتجزین في مركزین الحتجاز المھاجرین ھما مركز احتجاز الدولیة 

، حیث ُیحتجز المھاجرون "ھادیرا"لألحداث في " ماتان"صحراء النقب، حیث ُیحتجز المھاجرون البالغون، ومركز 
 وبطاقات ھاتفیة لھؤالء المحتجزین بحیث وتقدم اللجنة الدولیة مالبس ومستلزمات للنظافة ومواد ترفیھیة. الٌقصَّر

.أو إعادتھم طوعًا إلى موطنھم/یتمكنون من االتصال بعائالتھم، ووثائق رسمیة تسھل اإلفراج عنھم و
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   بالبشرتدابیر مكافحة االتجار  )3(

 مزدوجة وظیفةلھ كانت ،  لمكافحة االتجار بالبشرًا وطنیًا جدیدًا قانونیًا الحكومة البلغاریة إطارضعتو
 أیضًا بموجب االتجارمقاضاة حاالت وبالبشر ى منع االتجار غیر المشروع أنشطة تھدف إلتنفیذ  ھي

 أحكام اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والبروتوكول الملحق بھا بشأن االتجار
ذا ھ مع واءمأنھا اعتمدت مؤخرا قوانین جدیدة تتدول أجابت على االستمارة عدة ت ذكروقد . باألشخاص

، وأیرلندا 2007قبرص في مثل ( عن تقدیم المساعدة لضحایا االتجار بالبشر  فضًال،البروتوكول اإلضافي
الصلیب األحمر األسترالي والحكومة یقدم و).  وبلغاریا والمكسیك،2008، وتایالند في 2008في 

 ووضعت. تجار بالبشر لضحایا االًالصلیب األحمر الكندي دعمالصلیب األحمر الدانمركي وااألسترالیة و
مكافحة حول  وشبكة معلومات  بالبشروكرانیا خطة عمل وطنیة لمكافحة االتجارأ قبرص وحكومتا

مخاطر بلتوعیة لنشطة بأفرع الشباب في الصلیب األحمر النیبالي ویقوم . على التوالي االتجار بالبشر
زیادة إلى ھدف یالتجار بالبشر ل ابةًا لالستجالصلیب األحمر الكمبودي برنامج وضع و بالبشر،االتجار

  .المعرفة والوعي في المجتمعات المحلیة
  

  فيمكافحة االتجار بالبشرأنشطة   تقریرھمافي سبانياإلالصلیب األحمر  الحكومة البلجیكیة و كل منذكر
ول في األ،  وزارة الشؤون الخارجیةمن خالل لحكومة البلجیكیة مشروعینحیث تدیر ابلدان المنشأ، 

 في صربیا لمكافحة االتجار بالبشر،  العلیا لشؤون الالجئینشراكة مع المنظمة الدولیة للھجرة والمفوضیة
 .مخاطر االتجار بالبشرالتعرض لوالثاني مع منظمة الیونیسیف في غرب أفریقیا لحمایة األطفال من 

منشأ مثل توغو وبوركینا فاسو  في بلدان ال بالبشرسباني برامج لمكافحة االتجار الصلیب األحمر اإلویدیر
  . كوت دیفواروالنیجر و

  
 2004لمكافحة االتجار بالبشر في عام  عالوة على ذلك برنامج تعاون الصلیب األحمر الدانمركيأسس 

وھذا البرنامج ھو . بالتعاون مع أمانة االتحاد الدولي، وذلك للمساھمة في جھود مكافحة االتجار بالبشر
  .ھذه الظاھرةاستضعافھم إزاء ولمخاطر االتجار بالبشر بعض الناس لتعرض جابة  إلى االستشبكة تھدف

  
 ةساعدلم ھذه الشبكة من خالل تنفیذ برامج فعلیًا معتعاون في الوطنیة في أوروبا الجمعیات  عدة تبدأ

 نفذتو. أخرى وطنیة لدعم جمعیاتأو من خالل برامج بناء القدرات /ضحایا االتجار بالبشر في بلدانھا و
على  وكرواتیا وروسیا البیضاء على سبیل المثال برامج وقائیة ا وبلغاریاصربیالجمعیات الوطنیة في 
  . بالبشر لضحایا االتجارمأوٍىأیضًا  الصلیب األحمر الكرواتي نطاق واسع، بینما یدیر

  
لیب األحمر  داخل منبر تعاون جمعیات الصمكافحة االتجار بالبشربأنشطة  معني وقد تأسس فریق عمل

التحاد في ا الوطنیة جمعیاتالنشطة أل ةطیخراألوروبیة بشأن الالجئین وطالبي اللجوء، وھو بصدد وضع 
أنشطة مكافحة االتجار بالبشر قائمة بعمل إلى توزیع ورقة تشمل الفریق ویھدف . األوروبي بشأن االتجار

  : المھاجرین المحرومین من الحریةأمثلة من أنشطة الجمعیات الوطنیة لدعم
  

 األمم المتحدة ةمفوضی بدعم من  مستوى الخدمات التي یقدمھا مركز االستقبال المحلينيیاألرم األحمر الصلیبحسَّن 
في  األحمر األسترالي الصلیبویستمر  .المعاییر الدولیة معمتوافقة  اآلن الظروفأصبحت  بحیثالعلیا لشؤون الالجئین، 

 الكثیر من المھاجرینإدماج  الحكومة في ساعدیو ،اإلنساني مراقبال برنامج في إطار احتجاز المھاجرین لمراكز زیاراتھ
 السویدي الصلیب األحمروالصلیب األحمر الكندي ویزور  .حتجازمراكز اال من وضعھم في بدًال في المجتمع المحلي
الصلیب ویزور  .المھاجرینأو استقبال احتجاز  مراكزو ینحتجزالمالمھاجرین  أیضًا كوادورفي إوالصلیب األحمر 

مراكز  خدمات طبیة في اإلیطالي الصلیب األحمریقدم ، وًا نفسیًادعمقدم لھم یوھؤالء المحتجزین  األحمر الكرواتي
.اللجوء في مراكز أنشطة اجتماعیةالصلیب األحمر النرویجي یدیر و االستقبال،
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مشاریع مماثلة في من المبادرة بنیة تمكین الجمعیات الوطل ، وذلكلعملل عن مواد بلد، فضًالكل في 
  .اھدانبل
  

  تھم رحلأثناءحمایة المھاجرین ألشكال أخرى من الاحتیاجات   )4(

 الجمعیات الوطنیة جانب السیما من ،المذكورة أعالهالمحددة أنشطة الحمایة ُوضَعت برامج أخرى خالف 
  .في أغلب األحیاناللجنة الدولیة واالتحاد الدولي بدعم من 

  
في المكسیك وغواتیماال  وطنیةجمعیات الالتعمل 

على تنفیذ مشاریع   على سبیل المثالوھندوراس
صغیرة مختلفة لمساعدة المھاجرین، وذلك 

ن والمھاجر ویتسم. بالتعاون مع اللجنة الدولیة
 ف بشكل خاص،  ویفقداستضعباالفي المنطقة 

ى مئات المھاجرین من المكسیك وأمریكا الوسط
ون إلصابات أثناء یتعرض وأ  كل عاممحیاتھ

  .جرامیةالجماعات اإلل من قبل ستغالاال وأف اختطاال وألسرقة محاوالت ا
  
 ھمعبورعند على نحو غیر مشروع أو  القطار ھم أثناء ركوب بالمھاجرینحقتل ات التيصابنتیجة لإلو

یجعل حجم المشكلة ضخامة  إن. عملیات بتر، یتعرض عدد كبیر منھم لخطورةال في ظروف بالغة الحدود
وقد . تتضاءل فرص حصولھم على تأھیل بدنيو، احتیاجاتھمالوفاء بعلى وحدھا غیر قادرة السلطات 

مواد المعدات وال ، وفر2010في عام  لمساعدة المھاجرین المبتورین ًا إقلیمیًادشنت اللجنة الدولیة برنامج
 في األطراف ًامتخصص ًاتدریبقدم وویم العظام،  أجھزة تقأو/ وخام الالزمة لألطراف االصطناعیةال

رعایة طبیة مناسبة  المھاجرینتلقي ضمان في من ثم اللجنة الدولیة وتساعد . االصطناعیة وتقویم العظام
  .أثناء رحلتھمتعرضوا لإلعاقة أو وا بیصإذا أ على أجھزة تعویضیة وتأھیل مناسب ھموحصول

  
  المناصرة والتعاون - ج

  المناصرة  )1(

فرصة ا، ما یمنحھا ال لعالقتھا المتمیزة مع حكوماتھًامتدادإلى المناصرة بوصفھا االجمعیات الوطنیة أتنظر 
 حاربةعدم التمییز ومشجیع  لت كذلكالجمھورمع الجمعیات الوطنیة وتنخرط . للتأثیر على سیاسة الحكومة

عن ب األحمر األلماني ورقة سیاسات  الصلیعدأقد و . )ـانظر القسم ھ ( الشائعةالنمطیة السلبیةالصور 
 مساعدتھمسبل عن حقوقھم وًا وكتیب،قانوني وضع الذین یفتقرون إلىن یلمھاجرا

30

.  
  

ت باالشتراك مع برامج الھجرة ظَمُنللمناصرة حملة  مؤخرًا  قیرغیزستان الھالل األحمر فيت جمعیةأدار
، "توظیف مواطني جمھوریة قیرغیزستان"قانون ل  القیرغیزستانيالبرلماننجم عنھا تعدیل والمرأة، 

 دون الحصول على تھمإقام طقاخدمات البطالة في منبالتسجیل في  ًالمھاجرین داخلیلسمح بحیث ی
  .تصریح إقامة

  
من أجل   في بالدنا والسلطاتةحكومعلى ال نارأثَّ: "لي التاالنموذجاألحمر السویدي صلیب  الوعرض

وحاولنا   (...)متردیة حیث یواجھون مرافق استقبال )بعض البلدان( وقف عملیات نقل طالبي اللجوء إلى
صول إلى أوروبا، ولفي ما یخص ا األوروبیة  والممارساتالسیاساتعلى ضمن سیاق أوروبي أن نؤثر 

                                                
أذربیجان وبلغاریا وكندا وكرواتیا وإیطالیا وسویسرا والبرتغال وسیرالیون :  نظمت الجمعیات الوطنیة في البلدان التالیة حمالت للمناصرة  30

  . والمكسیك) حول االتجار بالبشر(وأوكرانیا 

مبادرة عبر الحدود لحمایة : لة كادینا اإلنسانیةسلس
  المھاجرین

، وھي "سلسلة كادینا اإلنسانیة"جمعیات وطنیة عدة أنشأت 
الجرحى من المھاجرین الذین  وأخدمة إسعاف لنقل المرضى 

، وذلك  إلى مواطنھمتقطعت بھم السبل في المناطق الحدودیة
.مربتنسیق ودعم من اللجنة الدولیة للصلیب األح



31IC/11/7.2    28

على نجاح نموذجین  سوى الیسان ھذ". نسانیةإ وإجراءات لجوء عادلة ولیةمایة فعحوالحصول على 
  .لمھاجرینالصالح مناصرة الجھود 

  
. الھجرةھا الخاصة باإلنسانیة في سیاسات الشواغلإدراج  أخرى على الحكومة الكندیة دوًالوتشجع 

ى حد الھجرة وعواقبھا علأسباب تأخذ في عین االعتبار لھجرة ل  جدیدة رؤیةأو ًا جدیدًاالمكسیك تعزز فھمف
محور جمیع القرارات باعتباره اجر وتتعامل مع المھ،  للمھاجرینشجع المساھمات اإلیجابیةت، وسواء

  . نفسھالنھج أن تحذو  أخرىدوًالالخاصة بالسیاسات والبرامج، وتدعو 
  

  
، السیما من لمناصرةفي مجال ا لحركةا في جھود اللجنة الدولیة واالتحاد الدولي أیضًاویساھم كل من 

 اون جمعیات الصلیب األحمر األوروبیة بشأن الالجئین وطالبي اللجوءمنبر تع ا فيم مشاركتھخالل
 ر مع منظمات إقلیمیةوحاتالوتبادر الحركة أیضًا ب. لیالھجرة في بروكسب ن ذوي صلةی موظفتعیینو

اتحاد دول جنوب شرق آسیا  مثل مجلس أوروبا واالتحاد األوروبي وبنك التنمیة اآلسیوي ومختلفة
  . ا الحوار، وتعزز ھذ)سیانآ(
  

  التعاون بین الدول والجمعیات الوطنیة  )2(

  
 من األحیان كثیرفي السلطات الحكومیة المعنیة بدعم من أنشطة الجمعیات الوطنیة لصالح المھاجرین نّفذ ُت

اتفاقات رسمیة استنادًا إلى في المجال اإلنساني، كجھة مساعدة الوطنیة ات دور الجمعیكجزء من 
ھذه في مساھمة مالیة من الحكومة ب غالبًامصحوبًا ؤولیات للجمعیات الوطنیة المعنیة،  المستفویضو

  .األنشطة
ھذه األدوار والمسؤولیات ُتنفذ یجب أن و

 المبادئ وفقالجمعیات الوطنیة الموكولة إلى 
في جمیع   وسیاساتھاھا وقواعد للحركةاألساسیة
  .األوقات

  
تصرف  أن تللجمعیات الوطنیة الدولة وتسمح

االضطالع  على نحو مستقل عندما توكل إلیھا
وبالمثل ینبغي للجمعیة . ة ومسؤولیاتنشطبأ

ساسیة للحركة الوطنیة أن تعمل وفق المبادئ األ
وسیاساتھا عندما تقبل المسؤولیات المعھودة إلیھا 

 ومن الضروري أن تراعي. من قبل الدولة
  . ولة وتقدیم المساعدة وفق مبادئ الحركة وسیاساتھاالجمعیات الوطنیة تحقیق التوازن بین مصالح الد

  
،  أن تحرص على المحافظة على استقاللھا في العمل وصنع القرار بشكل خاصلجمعیات الوطنیةوینبغي ل

 من النزاعات المسلحة ةالسیما في سیاقات متضررودعمًا لھا، بالتعاون مع حكوماتھا عندما تعمل 

  :النرویجطلب اللجوء في الھجرة و تنظمإدراج منظور إنساني أثناء وضع القوانین التي 
 اإلنسانیة اتمساعدال حظر تجریمبحیث یالتشریع الوطني ضغطًا من أجل تعدیل  الصلیب األحمر النرویجي مارس
سیاسات مراقبة الحدود أیضًا  جيیاألحمر النرو الصلیبودرس . عن وضعھم القانوني بغض النظر المھاجرین لجمیع
طالبي على  الحكومةالمحوریة ھي اشتراط مسألة كانت الو .النرویجیة السلطات مع  مسائل ذات صلة بھذه القضیةوأثار

نبغي أن ال ی والالجئین اللجوء أن طالبيالقول بب الصلیب األحمر النرویجيفع دو .لدى وصولھم وثائقتقدیم  اللجوء
. اآلخرینالمھاجرین مع ُتتَبعھا التي نفس التوثیقط وُتطبق علیھم شر

  : أمثلة على الشراكة بین الدول والجمعیات الوطنیة
 شریكًا مھمًا في تنفیذ السویسريیعتبر الصلیب األحمر 

استراتیجیة االتحاد السویسري الخاصة بالھجرة والصحة 
وتعمل الحكومة السویسریة في شراكة مع الصلیب . العامة

حمر السویسري أیضًا على مسألة عودة المھاجرین؛ األ
 مذكرة تفاھم مع الصلیب األسترالیةووقعت الحكومة 

األحمر األسترالي حول دور الصلیب األحمر األسترالي 
كمراقب إنساني والوصول إلى األشخاص المحتجزین؛ 

ھیئة مذكرة تفاھم مع البریطاني  الصلیب األحمرووقع 
لیة في دیم خدمات إعادة الروابط العائ لتقالحدود البریطانیة

.مراكز ترحیل المھاجرین



31IC/11/7.2    29

الجمعیات الوطنیة وتتحمل .  المحلي التوترات داخل المجتمعلة دونالحیلوووحاالت العنف األخرى، 
 مجتمعات ین فيضعفمست الشخاص لألملحةلتلبیة االحتیاجات الدائمًا دون تحیز مسؤولیة التصرف 

  .المھاجرین
  

عدد في  الجمعیات الوطنیة مشاركةفي وقد ساھمت ھذه العالقة بین سلطات الدولة وجمعیاتھا الوطنیة 
في التخطیط اإلنسانیة الشواغل اج رن المشروعات المشتركة وإجراء حوار أكثر انفتاحا حول إدأكبر م

  .الھجرةتشریع الخاص ب والحكوميال
  

  التعاون مع جھات فاعلة أخرى  )3(

  
عمل عدد من الدول في شراكة مع 

، دولیةمع منظمات  الوطنیة وھجمعیات
  المنظمة الدولیة للھجرة ومفوضیةالسیما

، األمم المتحدة العلیا لشؤون الالجئین
 المھاجرین على الغذاء حصوللضمان 

 فيوالمأوى والرعایة الصحیة سواء 
سیاق األزمات اإلنسانیة   أو فيمأراضیھ

  .جفي الخار
  
نھج موحد ومتسق وجود سوف یساھم و

من األھمیة بمكان ولذلك، .  خارجیة في الحفاظ على وحدة الحركة واستقاللھا فاعلةجھاتمشاركة بشأن 
 على اتفاقات عند التفاوض ذات الصلة  الحركةلمبادئ األساسیة وسیاساتتتقید مكونات الحركة باأن 

 األمم المتحدة والمنظمات الحكومیة الدولیة ھیئاتجیة مثل منظمات خارتھا مع مراجععند  أو التشغیلیة
 شغیلیةالدنیا التي ینبغي إدراجھا في اتفاقات تالعناصر " والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة والوطنیة، مثل 
  ).2003، مجلس المندوبین 10  رقمالقرار( "ینبین مكونات الحركة وشركائھا التنفیذیین الخارجی

  
 من  في أي وقتة شبھمحلحركة ن تكون ھویة أي مكون من مكونات العالوة على ذلك أوال ینبغي 

الھویة االتفاق أن یعكس یجب و. بمسؤولیاتھا بموجب اتفاق مع شریك خارجياضطالعھا  أثناء األوقات
بالحركة الدولیة رتبط  وأن ت مكونات الحركة في جمیع األوقات،أو غیرھا منالجمعیة الوطنیة الخاصة ب

  . على نحو واضحلصلیب األحمر والھالل األحمرل

  
نسق نموذجي للتعاون "ُأطلق علیھ محدد إطار اتفاق  على االتحاد الدولي واللجنة الدولیة حالیًاھذا ویعمل 

الصلیب األحمر والھالل األحمر جمعیات وحركات الھجرة المختلطة بین بشأن طالبي اللجوء والالجئین 
 طور التفاوضومازال مشروع اإلطار ھذا في ".  األمم المتحدة العلیا لشؤون الالجئینالوطنیة ومفوضیة

  .ًامع المفوضیة الحق ثم الدولیةحركة الداخل 
  

  :معیات الوطنیة وجھات فاعلة أخرىالتعاون بین الحكومات والج
لیة للھجرة،  اتفاق شراكة مع المنظمة الدوالحكومة البلجیكیةوقعت 

 أنشطة المنظمة الرامیة إلى واألیرلندیة الحكومتان الكندیةومولت 
، وعملتا 2011أبریل /إعادة األجانب من لیبیا إلى أوطانھم في نیسان

من خالل الصلیب األحمر الكندي مع شركاء آخرین داخل الحركة 
 في االنتفاضات الشعبیةلمساعدة األشخاص النازحین المتضررین من 

 اجتماعات منتظمة مع الھالل األحمر األذربیجانيوعقد . الم العربيالع
 والتقى أیضًا بجمعیات ،المنظمة الدولیة للھجرة لمناقشة سبل التعاون

 لمناقشة كیفیة تنفیذ 2009فبرایر / في شباط أخرىوطنیة أوروبیة
الجمعیات الوطنیة بمشاركة سیاسة االتحاد الدولي المعنیة بالھجرة 

. معًاةاألوروبی

  :  المھاجرین أثناء األحداث التي وقعت في لیبیاشراكات لمساعدة
 ة عدتشاركاألزمة اللیبیة، ھم األصلیة أثناء ان العودة إلى بلدتھمحاولم عدد كبیر من المھاجرین من العنف وار فرأثناء

في ) أخرىجامبیا وغینیا والنیجر وتركیا والفلبین وإندونیسیا وبنغالدیش ضمن بلدان (جمعیات وطنیة في بلدان العودة 
 تلك الخدمات بدعم من اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في كثیر من األحیان، تخدمات المساعدة والحمایة المختلفة وقدم

وكان النھج الذي اتبعتھ . الستقبال المھاجرین الذین أعیدوا إلى بلدانھم عن طریق السلطات أو المنظمة الدولیة للھجرة
.ألقالیم لمساعدة العائدین إبان عودتھمل ةبرا عألنشطةعاون وتقدیم مثال جید مكونات الحركة المختلفة ھو الت
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  اإلدماج وإعادة اإلدماج - د

  دماجاالستقبال واإل  )1(

عددًا كبیرًا من  أیضًا عمیقة في المجتمعات المحلیةالجذور لا ذاتوضعت الكثیر من الجمعیات الوطنیة 
 لتوعیة المجتمعات المحلیة باالحتیاجات البرامج

اإلنسانیة للمھاجرین المستضعفین، ومساعدة 
المھاجرین على االندماج في المجتمعات المضیفة 

 ة اإلیجابیتدماج االجتماعي والتفاعالإلوتعزیز ا
.  المضیفة المحلیةوالمجتمعات بین المھاجرین

لع بھا الحكومات البرامج التي تضطتنوع تو
األنماط، عدد ومن حیث ال والجمعیات الوطنیة

   . المقصدانإدماج المھاجرین في بلدتھدف إلى و

  

  
  العودة وإعادة اإلدماج  )2(

مسألة وُتَعد . لمھاجرینل" طوعیةال "اإلعادةو" قسریةال"عادة اإلصعوبة التمییز بین  ةالحظمن المھم م
الجھات الجمعیات الوطنیة تلعب دور حیث أن و. ةیحساسبصفة عامة من بین المسائل األكثر العودة 

فھي . ساعدة المھاجرین في العودةإلیھا مب طَلُیاإلنسانیة، قد في مجال الخدمات المساعدة لحكوماتھا 
 األساسیة مبادئالاحترام كي تكون قادرة على  في ھذه األنشطة امشاركتھلإلى تقییم دقیق من ثم تحتاج 

  .اإلعادة القسریةببشكل خاص عندما یتعلق األمر ذلك نطبق وی.  الدولیةحركةلل
  

في لحركة ا اتمكون بشأن مشاركة 2009 موقفا واضحا في عام  معًادولیةاتخذ االتحاد الدولي واللجنة ال
) كقاعدة عامة(تجنب أن ت  ینبغيالجمعیات الوطنیة " إلى أن ، حیث أشارا للمھاجرینةالقسریعادة اإل

الذي یتم قبل لیس ثمة معارضة للعمل اإلنساني ومع ذلك، ". مھاجرینالالمشاركة في طرد أو ترحیل 
یمكن أن تقدَّم  من أنشطة المساعدة والحمایة  واسعةمجموعةة وبعدھا؛ ویوجد في ھذا الصدد عودعملیة ال
  إطارًامأثناء وبعد عودتھقبل والمھاجرین حول مساعدة ستشاریة االالتحاد الدولي وتقدم مذكرة ا. للعائدین

  .  الدقیقةمعالجة ھذه المسألةیمكنھا من  للجمعیات الوطنیة
  

  :مثل ما یليجمعیات الوطنیة في أنشطة ویشارك عدد من ال

  :سباني إلدماج المھاجرینصلیب األحمر اإلخطة ال
لھا ھدف تتضمن ھذه الخطة برامج ومشاریع مختلفة 

عزیز وصول المھاجرین إلى أسواق العمل مشترك ھو ت
، سواء كانوا یعملون لحسابھم أو لحساب اوبقائھم فیھ

وتتقاسم كافة المشاریع منھجیة مشتركة ھي خطط . غیرھم
ون من الصلیب األحمر عمل تكاملیة یعمل فیھا متخصص

الت كبیرة ھي التوجیھ في امع مشاركین في ثالثة مج
مجال العمل والتدریب واإلعداد والوساطة مع الشركات 

ج للنساء المھاجرات وُتوَجھ بعض البرام. وأرباب العمل
.بصفة خاصة

  :لمھاجرینا دماجإ لدعم وطنیةال اتجمعیالمبادرات 
ویشكل الصلیب  .المدارسداخل ، بما في ذلك المھاجرین إلى إدماج برامج تھدف السویسري الصلیب األحمردیر ی

 برنامج 2010 في عام الكنديالصلیب األحمر نفذ و. تعزیز اإلدماجبشأن أللماني جزءًا من اللجنة التوجیھیة األحمر ا
تأمین فرص و، طلب اللجوء  معملاعالتبسعر معقول، و سكنم إیجادحول كیفیة  الذي تضمن معلومات االتصال األول

أداره خالل برنامج  النرویجي الصلیب األحمرلدى و. اجتماعیة على مساعدة قانونیة أوالتقدم بطلب للحصول و عمل
 .الوافدین الجددو المتطوعین المحلیین، وھو یوائم بین الالجئ دلیل رنامجوُیطلق علیھ ب  الماضیةالسنوات اإلحدى عشرة

 الكولومبيالصلیب األحمر الیوناني و والصلیب األحمر كرواتيال  والصلیب األحمرنيیاألرمویعمل الصلیب األحمر 
في  نیالمھاجرإدماج  لىإھدف برنامجًا آخر ی  الرائداأللماني لصلیب األحمرا مشروعویعتبر  .في ھذا المجال طانشب
- 2011 دماجاإلوالھجرة و بشأن اللجوء استراتیجیة وطنیة بلغاریاعتمدت وا . للصلیب األحمر األلمانيالتطوعي عملال

الوطنیة  التشریعاتإدخال تعدیالت على  وعملیات الھجرةإدارة تحسین ل آلیة تنسیق فعالة نشاءإلى إھدف ، ت2020
ویشارك الصلیب األحمر . المنظمات غیر الحكومیةسلطات الدولة و التعاون بینمستوى  وتحسین لھجرةالخاصة با

 و 2010-2008دماج الالجئین البرنامج الوطني إل تنفیذفي  مجلس الوزراء شؤون الالجئین فيوكالة  مع لغاريالب
2011-2013.
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  :قبل المغادرة عادة اإلدماجالتأھب إلتسھیل العودة و  -
 الظروف والمساعدة في حدیثة عن العودة وإعادة اإلدماج، وتوفیر معلومات تقدیم المشورة بشأن  

المساعدة في عادة الروابط العائلیة، والدعم االجتماعي والنفسي، والتدریب المھني، وإبلد العودة، و
  .الجمعیة الوطنیة ومنظمات أخرى ذات صلة في بلد العودة، الخب إجراء اتصاالتوإیجاد وظائف، 

  
  :وصولال لدى عم إعادة اإلدماجد  -

الدعم و ،خدمات االستقبال واإلحالة إلى المؤسسات والمنظمات ذات الصلة لتقدیم المساعدة  
، وإعادة الروابط )وى والملبس والمساعدة الطبیةمثل الغذاء والمأ(ضافي في حاالت الطوارئ اإل

دعم االعتماد على الذات، وتقدیم المشورة في  والمساعدة ،النفسيو  االجتماعي والدعم،العائلیة
  .والمساعدة بشأن الخدمات، ورصد إعادة اإلدماج، الخ

  
عند العمل مع  عملالمج وضع براالعامة التالیة عند مبادئ وینبغي للجمعیات الوطنیة أن تكفل احترام ال

  :وذلك من منظور الحركة الدولیةالعائدین ومن أجلھم، 

دعم الجمعیات الوطنیة في البلدان المضیفة وبلدان العودة على التعاون والعمل معا لضمان اتفاق   ▪
 ل المستقِب المحليین االعتبار االحتیاجات اإلنسانیة للمجتمعًا في عفعال ودائم للعائدین، أخذ

  ؛ئدینللعا

  جمیع األنشطةوینبغي تحدید. )المعنیینالعائدین  (المعني دون موافقة العائدعدم القیام بأي عمل   ▪
، السیما المھاجرین العائدین والسلطات التأكد من فھمھا من قبل الجھات المعنیة وبوضوح

  ؛المختصة

أي خطط في حة أمامھم أثناء إخطار المھاجرین بالخیارات المتا الجمعیات الوطنیةمشاركة  عدم  ▪
وعدم تصرفھا ، أخرى من شأنھا تعزیز أو تشجیع العودة باعتبارھا الحل المفضلخطط حكومیة أو 

   ؛  تلك الخططتشكل جزءًا منوكأنھا 

نظر إلیھا عدم ال المھاجرین بالقوة، وبنقللدولة لن الجمعیات الوطنیة بإنفاذ قرار اقترا عدم  ▪
  .ا القراررھا مشاركة في تنفیذ ھذباعتبا

  
  

 بین الصلیب األحمر البریطاني والصلیب ًا مشتركًالعودة مشروعلالصلیب األحمر األوروبي ت مبادرة كان
نمركي والصلیب األحمر األلماني والصلیب األحمر السویدي ااألحمر البلغاري والصلیب األحمر الد

 في  االتحاد األوروبيشارك، ياالتحاد األوروبفي والصلیب األحمر السویسري ومكتب الصلیب األحمر 
مساھمة في عودة من مشروع مبادرة الصلیب األحمر األوروبي للعودة ھو الوكان الھدف العام . اتمویلھ

فضًال عن الجھات  مكونات الحركة الدولیة بین َینال فعَّ وتنسیقمة من خالل تعاونی وكرةمنآمستدامة 
  .ة الخارجیالمعنیة
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  یةكرامة اإلنسانال - ـھ

 بالعار، كما وصمال األجانب ویةھاكر بسبب  الالزمةات المساعدعلىصول حالیصعب على المھاجرین 
لى التفاوت بین إ  الدولیةمنظمة العفولتقریر وقد أشار . نیابة عنھمالعمل باللجمعیات الوطنیة ا یصعب على

التمییز على أساس األصل "ن أشار إلى أحیث لتمییز والممارسة الفعلیة في أوروبا، امعاییر مناھضة 
 والحصول على الخدمات، السیما  والتوظیف في مجاالت السكن واسعنطاقمنتشرًا على العرقي ما زال 

".في القطاع الخاص
31

   
  

رفض قبول اختالف اآلخر في أغلب األحیان عن  واإلقصاء وعدم التسامحالعنف والتمییز والوصم ر یعبِّ
تطویر  فيخلق االندماج االجتماعي یكمن مفتاح و.  أو اإلجحافالتحیز أو الجھلأو الخوف استنادًا إلى 

 التعامل على  المجتمعات المحلیةقدرة
واحترام وتقدیر  الفاتتخمع ھذه اال

 من  من رفضھ، واألھمتنوع بدًاللا
یجاد حلول العمل معًا إل، ذلك

المجتمعات یحتاج كل من . للتحدیات
 التعامل معن إلى یالمحلیة والمھاجر

 إلى ىسعت، ةفتحت مبعقلیةالفات تخاال
ن واآلخرالخلفیة التي یأتي منھا فھم 

بأسلوب واحترام الحق في التفكیر 
  .مختلف

  
معیات نشطت فروع الشباب في الج

جھود في ال بشكل خاصالوطنیة 
 على الصعید دماجالمبذولة لتعزیز اإل
 بلدانالدماج في اإلالمحلي، وإعادة 

في األحمر البرتغالي والصلیب األحمر أفاد الصلیب فقد . والحد من كراھیة األجانب والتمییزاألصلیة 
. وروبي االتحاد األھیمولي الذ" صور إیجابیة" في مشروع ا جمعیاتھمشباب عن مشاركة ھماتقاریر

  المشاریع التي تھدف إلى مكافحة التمییزلبغأ أن أیضًاسبانیا إفي التفیا و ن الوطنیتانجمعیتاالوأكدت 
یرجى ، 129تعھد بموجب ال أنشطة الشباب حوللمزید من المعلومات . اضطلعت بھا فروع الشباب

تھدف لشباب لبرامج تبادل عن  يحمر الیابانصلیب األكما أفاد ال.  بالعنفالخاصالفصل اإلطالع على 
  .لتعرف على ثقافات أخرىإلى ا

  

                                                
إن صعود األحزاب : " ما یلي7، صـ2007، منظمة العفو الدولیة في لندن، "لتعامل مع االختالفا"یصف تقریر منظمة العفو الدولیة بعنوان   31

، وانتشار خطاب كراھیة األجانب ھما مجرد غیض مرئي من )وتقلدھا مناصب السلطة في العدید من البلدان(السیاسیة الیمینیة المتطرفة 
  ". والمھاجرین الجدد على حد سواءوطدة منذ أمد بعیداإلجحاف الذي یؤثر على الحیاة الیومیة لألقلیات المت

  : لتوعیة ودعم المھاجرین العائدینیةالجمعیات الوطنمبادرات 
 في ھذا المجال، من بینھا اإلنتاج المشترك لكتاب كومیدي عن العواقب عدیدة نفََّذ الصلیب األحمر البلجیكي مشاریع 

وتقدم . ، وذلك بالتعاون مع الصلیب األحمر في الكونغواإلنسانیة للھجرة والتوعیة بالمخاطر المحتملة في ھذا الصدد
  أیضًاة الكولومبیة مساعدة قنصلیة للمھاجرین الكولومبیین الذین یواجھون خطر الترحیل في الخارج، ونفذتالحكوم

وشارك الصلیب األحمر التشیكي في مشروع إعادة طوعیة إلى الوطن في ". خطة العودة اإلیجابیة "ھيخطة وطنیة 
.ما قام بھ الصلیب األحمر الصربي في شراكة مع الصلیب األحمر السویدي، على غرار 2011مستھل عام 

  : العمل مع الشباب لمكافحة كراھیة األجانب والوصم بالعار
 من كعامل الشبابمبادرة  حالیًا  الجمعیات الوطنیةالعدید منینفذ 

 عدم التمییز نحو العمل من تمكن الشباب السلوك التي تغییرعوامل 
 الحوارو ؛رد علیھوال والتخفیف من آثاره  العنفونبذ التنوع؛ واحترام

ویقوم .  واالندماج بین الجنسین واإلدماج في المجتمعبین الثقافات
 الفعلياالستماع  مثل تطویر مھاراتمن خالل بذلك  الشباب

  واألحكام المسبقةالتحیزنبذ المشاركة الوجدانیة والتفكیر النقدي وو
استخدَمت عدة جمعیات وطنیة وقد  .العنیف غیر التواصلتعلم فنون و

 الشباب كعامل من عوامل تغییر السلوك مبادرةفي شمال أفریقیا 
  .الھجرةب الخاصةبرامجھا  فيمؤخرًا 
 ًادروسقدم حیث ی،  أیضًااألطفال األحمر البلغاري الصلیبدف ویستھ

یتمكن األطفال البلغاریون من خاللھا أن یلتقوا  صوفیا في مدارس
، ًامھاجر  الشخصیكون أنیناقشون معھم معنى و أطفال مھاجرینب
البلد  في  ذووھمو نواألطفال المھاجر  التي یواجھھاالصعوباتو

.األطفال وحقوق المضیف ،
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 برامج أیضًا الصلیب األحمر البلجیكي والصلیب األحمر البلغاريو وأدار الصلیب األحمر األرمیني
إدراج أحكام معینة ذات صلة في تقریرھا وذكرت الحكومة الكولومبیة . تھدف إلى مكافحة القوالب النمطیة

الحكومة األسترالیة واعتمدت . لتنمیة الوطنیةل تھا في خطلمھاجرین داخل القسم الخاص بعدم التمییزبا
لكفالة احترام   التابعة لھاالمساواةھیئة الحكومة القبرصیة عمل  ذكرتو سیاسة متعددة الثقافات مؤخرًا
  . المھاجرینحقوق
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" بصفة خاصة العنف في البیئات الحضریة "3الفصل 
  قة مشتركة من إعداد اللجنة الدولیة للصلیب األحمر واالتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمروثی

  

 بصفة خاصةالعنف في البیئات الحضریة

إننا نقّر بأن العنف ھو سبب رئیسي للوفاة واإلصابات والمعاناة البشریة التي یمكن الحؤول دون وقوعھا في مختلف أنحاء "
 ویشكل العنف تحدیًا خاصًا في المناطق الحضریة التي غالبًا ما تتفاقم فیھا المشاكل بسبب النمو السریع للسكان، .العالم

والفقر وعدم المساواة االقتصادیة، والبطالة، واإلقصاء والتھمیش االجتماعیین، وقصور األمن والخدمات العامة، وسھولة 
. الحصول على المخدرات واألسلحة

  
أن الدول مسؤولة عن توفیر األمان وضمان ما یكفي من الرعایة والدعم لضحایا العنف، بقدر المستطاع، ونعترف ب

 توقد یلزم أیضًا أن تعالج ھذه السیاسا. ووضع السیاسات واألطر القانونیة التي تھدف إلى منع العنف والتخفیف من حدتھ
  . ةواألطر حاالت العنف المسلح الحضري بین المجموعات المنظم

  
وإننا عازمون على العمل معًا على وضع برامج شاملة لمنع العنف والتخفیف من حدتھ على كل المستویات من أجل إقامة 
بیئات اجتماعیة أكثر أمنًا عن طریق اتخاذ إجراءات عملیة تراعي أھداف التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة، وتسھیل إعادة 

. جل تقلیل درجة تعرضھم للعزلة وتطرفھم والحد من تعرضھم للمخدرات والجریمةتأھیل الشباب المتأثرین بالعنف من أ
وسنكّثف جھودنا من أجل تعزیز احترام المجتمع المحلي التنوع ومكافحة العنصریة والتمییز وكراھیة األجانب والتھمیش 

تطوعین والشباب المشاركین في وغیر ذلك من أشكال اإلقصاء التي تواجھھا كل الجماعات المستضعفة، وكذلك تمكین الم
األنشطة اإلنسانیة من منع العنف أو نزع فتیلھ أو التخفیف من حدتھ، خاصة في البیئات الحضریة باالستناد إلى الخبرة 

  ".الكبیرة التي تتمتع بھا الجمعیات الوطنیة

  )جل اإلنسانیةأمعا من : مقتطف من اإلعالن(
  

  
  مقدمة

وتشھد . في العدید من المدن الحضریة في العالم ، یتفشى العنف بنسب قیاسیةالمتزاید للمناطق النمو مع 
ویتیح . المراكز الحضریة نموًا غیر مسبوق یعود إلى النمو الطبیعي للسكان وإلى الھجرة من األریاف

العیش في المدن لألفراد والعائالت االستفادة من فرص التواجد على مقربة من الخدمات ومن التنوع 
لكن غالبًا ما یترافق ذلك مع انخفاض في الخدمات االجتماعیة والصحیة . نافسة في األسواقوالم

واالقتصادیة المالئمة التي قد ینجم عنھا مظاھرات تطالب بالتغییر، وأعمال شغب مرتبطة بعدم توفر 
ثنیة، المواد الغذائیة، ومواجھات بین عصابات من مناطق مختلفة أو مجموعات سیاسیة أو جماعات إ

ویطرح ھذا المزیج . وأعمال عنف ناجمة عن كراھیة األجانب ضد المھاجرین وغیرھم من المجموعات
من العوامل تحدیات جدیدة أمام الذین یقدمون المساعدات ویسعون إلى حمایة ومساندة ضحایا العنف في 

  . المراكز الحضریة
  

ظروف مختلفة عدیدة من العنف في المناطق وتعمل الحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر في 
الحضریة في مختلف أرجاء العالم، وكان علیھا أن تعمل باستمرار على تكییف أنشطتھا لمواجھة ھذه 

ومن بین الخصائص التي تتسم بھا .  وتختلف طبیعیة العنف اختالفًا كبیرًا من منطقة إلى أخرى.  الظروف
: تصل إلى مستوى النزاع المسلح، یمكن إبراز العناصر التالیة بعض حاالت العنف المعاصرة، التي ال 

تنوع الجھات الفاعلة الذي یزید من صعوبة مؤسسات وخدمات الدولة لتغطیة كامل أراضیھا الوطنیة؛ 
وغالبًا ما یقترن ذلك بعجز السلطات المركزیة والشرعیة عن الحفاظ على القانون واألمن في جمیع 

؛ كما أن عدم المساواة في المجالین االجتماعي واالقتصادي الستخدام القوةأراضیھا أو احتكارھا 
والضغوط الدیموغرافیة والھجرة والنمو الحضري، جمیعھا عوامل تسھم في خلق ظروف تؤدي إلى 

فكثیرون ممن أخفقوا . وقوع أعمال عنف، وھو وصف یصح في المناطق الحضریة على وجھ الخصوص
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ساسیة یختارون الھجرة وینتھي األمر بغالبیتھم في المراكز الحضریة في بلدانھم أو في تلبیة احتیاجاتھم األ
وتنجم عن ذلك ضغوط . في البلدان المجاورة، داخل أحیاء الصفیح الفقیرة المكتظة أساسًا بالسكان

  .اجتماعیة تتفاقم أو یمكن أن تتفاقم سریعًا لتتحول إلى أعمال عنف
  

یة والدول األعضاء، إقرارًا منھا بتنامي الحاجة إلى مساعدة ضحایا العنف وقامت مكونات الحركة الدول
في المناطق الحضریة، بإدراج ھذه المسألة في إعالن المؤتمر الدولي الثالثین للصلیب األحمر والھالل 

برامج منع العنف : وقد سلط اإلعالن الضوء على خمس مسائل مختلفة". معًا من أجل اإلنسانیة"األحمر 
التخفیف من حدتھ ، ومساعدة الضحایا؛ والتقلیل من إمكانیات تعرض ضحایا العنف للمخدرات و

والجرائم؛ وحث المجتمعات المحلیة على احترام التنوع والعمل من أجل دمج األقلیات والجماعات 
. المستضعفة؛ وتمكین المتطوعین والشباب المشاركین في األنشطة اإلنسانیة من منع العنف

  
  : عددًا من الحاالت المختلفة" العنف في المناطق الحضریة"ل عبارة وتشم
أي النزاعات المسلحة التي تدور في مناطق حضریة، :  في المناطق الحضریةة المسلحاتالنزاع-1

.وھذه الحاالت یغطیھا القانون الدولي اإلنساني. مثل غزة وبغداد ومصراتة وأبیدجان وطرابلس

" حاالت العنف األخرى"تستخدم عبارة :  سیما في المناطق الحضریةالو، حاالت العنف األخرى -2
لوصف حاالت العنف التي ال تصل إلى مستوى النزاع المسلح كما یعّرفھ القانون الدولي 

وقد تكون ھذه الحاالت معزولة أو متفرقة أو مزمنة أو متكررة أو متوقعة أو غیر . اإلنساني
ویمكن أن تشیر حاالت العنف األخرى . یة أو غیر حكومیةمتوقعة، وقد تشارك فیھا جھات حكوم

 من قبیل االضطرابات المدنیة وأعمال الشغب والقمع من قبل 32إلى اضطرابات وتوترات داخلیة
كما بین (الدولة، والعنف المرافق لالنتخابات، والعنف داخل المجتمعات المحلیة ، والعنف المنّظم 

یرھا من األعمال المماثلة، كما یمكن أن تشیر إلى العنف بین أو المظاھرات وغ) العصابات مثًال
. األفراد والعنف ضد الذات

وسیرّكز التقریر على حاالت غیر حاالت النزاع المسلح، وال سیما على فئتین من حاالت العنف التي 
  : تدور في المناطق الحضریة والتي یمكن تلخیصھا كاآلتي

  
على الرغم من أن ھذه الحاالت ال :  )ّلح في أغلب األحیانوالمس(حاالت العنف المنّظم   -أ

ترقى بحدتھا إلى مستوى النزاع المسلح، فإن عواقبھا على الصعید اإلنساني قد تكون 
وتتحرك اللجنة ). أو حتى أخطر أحیانًا(بنفس مستوى خطورة نتائج النزاعات المسلحة 

الوطنیة للصلیب األحمر والھالل والجمعیات ) اللجنة الدولیة(الدولیة للصلیب األحمر
 االحتیاجات اإلنسانیة الناجمة عن ة، في إطار شراكات، لتلبی)الجمعیات الوطنیة(األحمر 

ھذا النوع من الحاالت، وفقًا للنظام األساسي للحركة والمبادئ األساسیة ونظرًا إلى 
 مؤخرًا تذكر أعمال ومن بین األمثلة لمثل ھذه الحاالت التي برزت. القیمة الممیزة لعملھا

العنف في قیرغیزستان، واألحداث التي شھدتھا عدة بلدان في الشرق األوسط مثل تونس 
كما تعمل اللجنة الدولیة مع الجمعیات الوطنیة لمعالجة عواقب العنف . ومصر وسوریا

. على الصعید اإلنساني في مدن عدة من أمریكا الالتینیة

وھو یشمل العنف بین األشخاص أو العنف : طق الحضریةالعنف بین األفراد في المنا  -ب
ضد الذات في المناطق الحضریة، ولكنھ ال یكون ناجمًا عن مواجھات بین مجموعات، 

ویشیر إلى العنف الذي . وھو بالتالي غیر منظم وال تستخدم فیھا األسلحة بالضرورة
                                                

المستخدم في النظام األساسي للحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل " الصراع الداخلي"مصطلح مرادف لمصطلح  " االضطرابات الداخلیة"  32
  .األحمر وفي اتفاق إشبیلیة وتدابیره التكمیلیة
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 المؤسسات، بین یجري خلف أبواب المنازل المغلقة وفي المدارس وأماكن العمل أو
ومن بین األمثلة على ھذا النوع من . أشخاص قد یعرفون أو ال یعرفون بعضھم البعض

العنف االنتحار واإلدمان على العقاقیر أو سوء استخدامھا، واالعتداء على األطفال، 
، والعنف بین العصابات، معاملة المسنینوالتسّلط، والتحّرش، والعنف العائلي، وإساءة 

ویدعم االتحاد الدولي الجمعیات الوطنیة في تنفیذ البرامج الرامیة . 33 المتفرقةوالجرائم
.إلى التخفیف من آثار العنف بین األفراد ومنع حدوثھ

  
وسیتناول ھذا القسم من تقریر المتابعة بعض األنشطة التي اضطلعت بھا مختلف مكونات الحركة والدول 

 اإلعالن، والتعھدات المختلفة المتعلقة بالعنف في المناطق خالل السنوات األربع األخیرة بھدف تنفیذ
  . الحضریة التي قدمت في المؤتمر الدولي الثالثین

  
، وإلى 35 دولة19، و 34 جمعیات وطنیة39ویستند التقریر إلى إجابات عن استمارات المتابعة وردت من 

 الصلیب األحمر الكندي وحكومة تقدم بھا) 2انظر القسم  (129التقاریر بشأن تعھدات من غیر التعھد 
ویتكون التقریر من قسمین، یتناول األول . كندا، والصلیب األحمر الكولومبي، والصلیب األحمر اإلسباني

ویحتوي على معلومات ) بما في ذلك العنف المسلح المنظم في المناطق الحضریة(حاالت العنف األخرى 
التي اضطلعت بھا الجمعیات الوطنیة والدول في ھذا عن أنشطة اللجنة الدولیة، فضًال عن األنشطة 

، فیحتوي على معلومات عن بین األفراد ضد الذات و العنف العنف أما القسم الثاني المتعلق ب. المجال
  .أنشطة االتحاد الدولي والجمعیات الوطنیة والدول في ھذا المجال

  
  

   العنف المسلح المنظم في المناطق الحضریة- 1

من الدول تحدي تأمین تنمیة متناسقة في المدن السریعة التوسع وتوفیر خدمات عامة للسكان یواجھ عدد 
ویزداد ھذا التحدي صعوبة في بعض السیاقات . المتنامیة أعدادھم، في مجاالت األمن والصحة والتعلیم

واد أعمال شغب ناجمة عن نقص الم(جراء مختلف أشكال العنف التي ال ترقى إلى النزاع المسلح 
الغذائیة، ومواجھات بین عصابات من مناطق مختلفة أو بین جماعات ذات انتماءات عرقیة مختلفة ، 

  .). وأعمال عنف ضد المھاجرین ناجمة عن كراھیة األجانب، الخ
  

 ھذه، التي غالبًا ما تؤدي إلى مواجھات مسلحة، وإن كانت ال تصل إلى ةوینجم عن ظاھرة العنف المتنامی
لنزاع المسلح، عواقب إنسانیة یمكن أن تكون بنفس مستوى خطورة نتائج النزاعات المسلحة مستوى حدة ا

  ).  أو حتى أخطر أحیانًا(
 وتتدخل الجمعیات الوطنیة واللجنة الدولیة حین یكون لمثل ھذا العنف تداعیات إنسانیة جلیة، وعندما 

 العمل وفق المبادئ األساسیة المتمثلة بالحیاد قدرتھا على تكون خبراتھا والمھمات الموكلة إلیھا إضافة إلى
  . وعدم التحیز واالستقالل، عناصر تضفي قیمة ممیزة على مساعدة األشخاص المستضعفین وحمایتھم

  
  
  

                                                
ف بین األفراد والعنف  منع العنف والتخفیف من حدتھ والتصدي لھ تعاریف لمختلف فئات وأنواع العنتعطي استراتیجیة االتحاد الدولي بشأن  33

  .ضد الذات
أسترالیا، وأذربیجان، وبلجیكا، وبولیفیا، والبوسنة والھرسك، وبروني، وبلغاریا، وكمبودیا، وكندا، وكولومبیا، والجمھوریة التشیكیة،   34

فرنسا، وألمانیا، وھندوراس، وآیرلندا، وإیطالیا، والیابان، وقیرغیزستان، والتفیا، ولیسوتو، والمكسیك، وإكوادور، ومصر، والسلفادور، و
وموناكو، ونیبال، وھولندا، ونیوزیلندا، والنرویج، وبیرو، والبرتغال، وصربیا، وسیرالیون، وإسبانیا، والسوید، وسویسرا، وتركمانستان، 

  .دةلكة المتحدة والوالیات المتحوالمم
أذربیجان، وبلجیكا، وكندا، وقبرص، وفرنسا، وغواتیماال، وایرلندا، وإیطالیا، والیابان، ولیسوتو، ومدغشقر، ومالوي، والمكسیك، والنرویج،   35

  .، وسویسرا، وتایلند، وأوكرانیاوالبرتغال، ورومانیا
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 ة المسلحاتلنزاعمواجھتھا لاستراتیجیة اللجنة الدولیة بشأن تأھب الجمعیات الوطنیة و - أ
وحاالت العنف األخرى

مبادئ توجیھیة ، إعداد 2009عام لطنیة إلى اللجنة الدولیة، خالل مجلس المندوبین طلبت الجمعیات الو
 وأطلقت اللجنة الدولیة عام .لفائدة الجمعیات الوطنیة العاملة في النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى

درات تعزیز ق"، بالتعاون مع جمعیتي الصلیب األحمر الكندي والكولومبي، مشروعًا بعنوان 2010
وسیفضي ھذا المشروع، ". الجمعیات الوطنیة على مواجھة النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى

من جملة أمور أخرى، إلى إعداد دلیل عملي ُیتوقع أن یسھم في تعزیز قدرات الجمعیات الوطنیة، وفي 
ھا بحیث تحظى بمزید وسیعزز الدلیل قدرة الجمعیات الوطنیة على تحدید موقع. الحركةقدرات النھایة، 

ویتوقع . من القبول وعلى نحو یؤكد ما تتمتع بھ فعًال من الحیاد وعدم التحیز واالستقالل، وما یراه الناس
كذلك أن یزید ھذا الدلیل من قدرة الجمعیات الوطنیة على ضمان الوصول اآلمن إلى األشخاص 

  .دتھم وحمایتھملعنف األخرى لمساعالمتضررین من النزاعات المسلحة وحاالت ا
  

36 الحد من خطر تعرض الشباب للعنف-ب

یكون األطفال والشباب في المناطق الحضریة 
عرضة بصفة خاصة للعنف؛ فھم ضحایا محتملون، 
لكن من الممكن أن یصبحوا أیضًا عناصر فاعلة في 
العنف حین یلتحقون مثًال بجماعات مسلحة أو 

 ویسعى العدید من الجمعیات الوطنیة إلى .عصابات
إطالق مبادرات ترّكز على األطفال والشباب في 

وتأخذ ھذه البرامج المخصصة . المناطق الحضریة
إیجاد بدائل النضمام ھیل األطفال الجنود السابقین إلى للشباب أشكاًال مختلفة، تمتد من برامج إعادة تأ

  . اتإلى العصاب األطفال في أمریكا الوسطى
  

ال یتاح للشباب في بعض البلدان المشاركة في حیاة الجماعة التي ینتمون إلیھا مما یجعلھم یشعرون 
تي توفر لھم  المسلحة المنظمة والعصابات التوھم بالتالي یضحون فریسة سھلة للجماعا. بالتھمیش

ویطلق بعض الجمعیات الوطنیة والدول، سعیًا إلى تجنب التحاق الشباب دون سن . شعورًا باالنتماء
المجموعات المسلحة، الثمانیة عشرة في

مبادرات ترّكز على األطفال والشباب 
بأنفسھم وتعلیمھم  وتھدف إلى منحھم الثقة

مھارات جدیدة وإقناعھم بإمكانیة فض 
وتھدف ھذه . ل سلميالخالفات بشك

االستراتیجیات إلى منع الشباب من االلتحاق 
بالمجموعات المسلحة والحد من العنف في 

وتقوم وحدة . المناطق الحضریة بشكل دائم
العالقات مع المجتمع المدني التابعة للجنة 
الدولیة بتحلیل العوامل الفردیة والبیئیة التي 

لى تدفع األطفال أو المراھقین لالنضمام إ
األطفال في "وأظھرت الدراسة . ھذه العصابات أو المجموعات، إن كان بشكل طوعي أو تحت اإلكراه

أن ھؤالء األطفال، لیسوا بالضحایا المستضعفین أو الراضخین، بل أنھم یختلقون الطرق ووسائل " خطر
  . أنفسھم وتحسین ظروف عیشھمالتأقلم التي تتیح لھم حمایة

                                                
  .أن منع العنف بین الشبابمن التقریر للحصول على مزید من المعلومات بش) 2( یرجى العودة إلى النقطة  36

 تشمل الشراكة بین اللجنة الدولیة – جنوب إفریقیا
الصلیب األحمر في جنوب إفریقیا مواجھة جمعیة و

حاالت العنف األخرى مع التركیز على الوقایة في 
صفوف الشباب دون الحادیة والعشرین من العمر في 

وضعت اللجنة الدولیة مجتمعات محلیة مختارة؛ و
كبح الریاضة من أجل ممارسة على  ًامبنیبرنامجًا 

.العنف بین الشباب

 تشكیل عصابات فيالبیئات الحضریة دور إلى التخفیف من سعیًا 
وزارة العالقات الخارجیة والتجارة الدولیة في من الشباب دعمت 

عمال تنمویة أل ًادعمفقدمت على سبیل المثال .  أربعة مشاریعكندا
لتدریب الشباب في " سونغو"توسیع مركز من أجل مسؤولة 
 لألطفال من المقاتلین السابقین تدریبًا  وھو مركز یقدم سیرالیون

حصول اللناجحین في البرامج إمكانیة یوفر لالكتساب المھارات و
جمعیة الصلیب  شاركوت. على موارد إلطالق مشاریع جدیدة

ثقافة نبذ العنف بین الشباب في نشر  كذلك األحمر في سیرالیون
وتسعى  ومقاطعة  في الشمال البالدفي ثالث مقاطعات في جنوب 

تنظیم أنشطة داخل "في إطار مشروع منّظم یدعى إلى ذلك 
".المجتمعات المحلیة ودعم السالم
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أطلق علیھ اسم و ةأمریكا الالتینیمن للجنة الدولیة في عدة بلدان الذي وضعتھ  شاف القانون اإلنسانيستكبرنامج اتكییف تم 
"Abrindo Espaços Humanitários" )سبع في 2008 عام البرازیلوأطلق البرنامج في : )"إقامة مجاالت إنسانیة "أي 

مع وزارة الدولة لشؤون التربیة في ریو دي كة في إطار شرا في ریو دي جانیرو، أحیاء فقیرة سبعةمدارس وحوالي 
،  بعد توقیع مذكرة تفاھم بین وزارة التعلیم 2010أغسطس / في شھر آبھندوراسوأطلق برنامج تجریبي في . جانیرو

  .في ھندوراس واللجنة الدولیة

  
العنف المسلح في المناطق الحضریةمعالجة مسألة  - ج

. ات إنسانیة مختلفة إزاء تنامي العنف، وال سیما في المناطق الحضریةیتزاید قلق العدید من الدول ومنظم
 "مؤتمر أوسلو بشأن العنف المسلح "برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بمشاركة النرویجواستضافت حكومة 

التزامات " دولة خالل ھذا المؤتمر على اعتماد 60ووافقت أكثر من . 2010مایو /في أیار في جنیف
قابل ، التي تشّكل مجموعة من الخطوات الملموسة الھادفة إلى تحقیق خفض " العنف المسلحأوسلو بشأن

، بما في ذلك دعم إدراج مسألة العنف المسلح على جدول أعمال قمة استعراض للقیاس في العنف المسلح
  . األھداف اإلنمائیة لأللفیة

  
وقامت الحركة خالل السنوات األربع الماضیة 

یذ أنشطة ترمي إلى مساعدة المدنیین بتنف
الواقعین في براثن العنف المسلح في مدن 
عدیدة حول العالم، وخاصة في أمریكا 
الالتینیة، مع التركیز على المجموعات األكثر 

وتھدف ھذه البرامج إلى . استضعافًا من السكان
تلبیة االحتیاجات األكثر إلحاحًا لألشخاص 

اھمة في تخفیف المتضررین من العنف والمس
  . محنتھم

  
  

وواجھت . ضطرابات تقع عادة في المراكز الحضریةوخالل الثورات الشعبیة في العالم العربي ، كانت اال
ولعبت الجمعیات الوطنیة دورًا ھامًا في . الحركة في أغلب األحیان صعوبات للوصول إلى ضحایا العنف

فعلى سبیل المثال، تمكنت جمعیة . الوصول إلى الضحایا
الھالل األحمر العربي السوري، منذ اندالع األزمة في 

ى مناطق االحتجاجات وقدمت سوریا، من الوصول إل
وتم . اإلسعافات األولیة وتولت تقییم حاالت بعض الجرحى

 بین مكونات الحركة لضمان قتعزیز التعاون والتنسی
وفي كل من . االستجابة األكثر فعالیة لالحتیاجات اإلنسانیة

لبلد المعني والجمعیات مصر وسوریا والیمن، كانت اللجنة الدولیة واالتحاد الدولي والجمعیة الوطنیة في ا
الوطنیة األخرى الموجودة فیھا قد نّظمت اجتماعات دوریة، منذ بدایة األزمات، إلعداد الخطط لمواجھة 

  .لعنف، وخاصة في المناطق الحضریةالطوارئ ومناقشة كیفیة معالجة تصاعد ا
  
  

، بدعم من اللجنة الدولیة الصلیب األحمر الھایتي طّور 
طة لمساعدة ضحایا العنف المسلح في المناطق الحضریة أنش

في إخالء الجرحى والمرضى من مدینة فقد ساعد مثًال 
منذ نھایة شھر " مارتیسان"، ومن مدینة "سیتي سوالي"

وزّودت اللجنة الدولیة الصلیب األحمر . 2008مارس /آذار
التي كانت مركبات الموظفین والتجھیزات والالھایتي ب

وساعدت اللجنة الدولیة كذلك . فیارات إسعاتستخدم كس
 مراكز لإلسعافات 4 على إنشاء الصلیب األحمر الھایتي

األولیة في الضاحیتین المذكورتین، فضًال عن تدریب سائقي 
سیارات اإلسعاف والمتطوعین الذي تم اختیارھم من بین 

".مارتیسان"سكان 

واللجنة  جمعیة الھالل األحمر الیمنينّظمت 
الصلیب األحمر ، بدعم مالي من الدولیة

 متكاملة في، دورات تدریب الدانمركي
 متطوعًا 40اإلسعافات األولیة استفاد منھا 

. والمحویت وإبالحدیدةفي كل من 
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وأبرمت أیضًا اللجنة الدولیة واالتحاد الدولي والجمعیات 
الوطنیة في أمریكا الالتینیة اتفاقات ثالثیة تھدف إلى 
تعزیز القدرات المیدانیة للجمعیات الوطنیة من أجل 
ضمان حمایة أفضل لضحایا العنف المسلح في المناطق 

وتنص ھذه االتفاقات على توفیر اللجنة . الحضریة
لتدریب للجمعیات الوطنیة وتقدیم المواد والدعم الدولیة ا

وقامت اللجنة . المالي، بالتنسیق مع االتحاد الدولي
الدولیة، في إطار سعیھا إلى التخفیف من وقع تداعیات 
العنف على السكان المستضعفین  في المناطق الحضریة والمساھمة في الحفاظ على أمنھم وحصولھم على 

یم أنشطة خاصة بھا وقدمت أیضًا الدعم للشركاء المحلیین ومؤسسات المجتمع الخدمات األساسیة، بتنظ
  .ساندت تنفیذ البرامج والمبادراتالمدني و

  

  
وتھدف الحركة من خالل البرامج الوقائیة المختلفة 

عدت لتثقیف وتدریب وتمكین الجھات ، التي أ
السلطات والشرطة واألكادیمیون (الفاعلة الرئیسیة 

على الحد من االستخدام المفرط للقوة ) والطالب
وضمان احترام معاییر حقوق اإلنسان الدولیة 
المنطبقة وحمایة المدنیین في حاالت العنف 

وقد حث تفشي . األخرى في المناطق الحضریة
مة الحكومات على زیادة اختیارھا الجریمة المنظ

. لنھج السیاسات الوقائیة في محاولة كبح العنف
ویمكن أن تؤدي ھذه السیایات إلى اضطرابات 

اجتماعیة قد تصل إلى نشوب مواجھات بین المتظاھرین وعناصر قوات إنفاذ القانون وتفضي إلى 
  .فرط للقوةاستخدام م

عت اللجنة الدولیة والصلیب ، وّقغواتیماالفي 
حمر الغواتیمالي األحمر اإلسباني والصلیب األ

العنف في لمكافحة اتفاقًا ثالثیًا یتضمن مشروعًا 
، وقع الصلیب ھندوراسوفي . غواتیماال سیتي

األحمر اإلیطالي والصلیب األحمر السویسري 
 اتفاقًا مع اللجنة الھندوراسيوالصلیب األحمر 

الدولیة بغیة مواصلة مشروع مكافحة العنف في 
.الباغ تیغوسی/سان فرانسیسكو

  برنامج ریو دي جانیرو : دراسة حالة
) بمن فیھم األطفال والشباب(سكان األحیاء الفقیرة : ، الفئات التالیة من السكان2008یستھدف البرنامج، الذي بدأ عام 

  . ملة السالح والمعلمینوح
 ھیئاتبلدیة مدینة ریو دي جانیرو والفرع المحلي للصلیب األحمر البرازیلي وفي إطار شراكة مع وتنفذ اللجنة الدولیة 

ویشمل . محلیة أخرى، مشروعًا متعدد االختصاصات في سبعة أحیاء فقیرة للمساعدة على معالجة تداعیات العنف
جات المجتمعات المحلیة في مجال الصحة، بما في ذلك اإلسعافات األولیة والصحة العقلیة المشروع أنشطة لتلبیة احتیا

وتقدیم الدعم لألمھات المراھقات واالستفادة من الرعایة الصحیة األولیة، فضًال عن إقامة حوار مع حملة السالح 
ح وقادة المجتمع المحلي  اللجنة الدولیة من خالل إشراك حملة السالسعىوت. وتنفیذ مشروع مخصص للمدارس

بناء الثقة مع ھذه المجتمعات بغیة إلى والصلیب األحمر البرازیلي والجھات الفاعلة األخرى داخل المجتمع المدني، 
الصحة، فضًال عن تسھیل الوصول اآلمن إلى الرعایة تھا في مجال تلبیة احتیاجاتھا بشكل أفضل، وال سیما احتیاجا

.المالئمة

، نظمت اللجنة الدولیة حلقتین دراسیتین كولومبیافي 
تناولتا االستخدام القانوني للقوة لمواجھة التحدیات التي 

قوات األمن في معالجتھا للعنف في المناطق تواجھھا 
اللجنة قامت بھ تقییم مشترك واستنادًا إلى . الحضریة

 عشر ةزیاربعد الدولیة والصلیب األحمر الكولومبي، 
 مدیر التدریب في الشرطة كلیات للشرطة، قام

على المسؤولین في الكلیات  باطالع الكولومبیة
 لزیارات متابعة للتأكد من ًاووضع برنامجالتوصیات 

برامج لقانون الدولي اإلنساني في الكامل لدمج ال
.المخصصة ألفراد الشرطةالتدریب والتعلیم 

اصلت اللجنة الدولیة حوارھا مع حملة السالح في األحیاء الفقیرة، بما في ذلك و ھایتيفي أعقاب الزلزال الذي وقع في 
وقوات بعثة األمم المتحدة لتحقیق االستقرار في ھایتي، مركزة بشكل  قادة الجماعات المسلحة، ومع الشرطة الوطنیة

  . خاص على احترام المھمة الطبیة التي یؤدیھا متطوعو الصلیب األحمر الھایتي
، المكسیك والسلفادور وغواتیماال وھندوراس ونیكاراغوا والجمھوریة الدومینیكیة اللجنة الدولیة في كل من وتحافظ

على اتصاالت مباشرة مع القوات المسلحة عبر كبار الضباط أو من خالل مدیر شؤون حقوق اإلنسان والقانون الدولي 
 واللجنة الدولیة بغیة تسھیل التعاون )SEMAR(المكسیكیة ویتم اإلعداد لتوقیع مذكرة تفاھم بین البحریة . اإلنساني

.لمعالجة مسألة استخدام القوة في حاالت العنف األخرى
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الحد من مخاطر العنف في المناطق الحضریة، اتصاالت  ضافة إلى ذلك، وسعیًا إلىباإلوتجري الحركة، 
وتسعى الحركة بذلك إلى .  كلما أمكن ذلك)من التابعین للحكومة أو غیر التابعین لھا(مباشرة بحملة السالح 

تحقیق ھدفین اثنین، ھما إطالع حملة السالح على أنشطة الحركة وحیادھا واستقاللھا لكي یتمكن العاملون 
اإلنسانیون من أداء واجبھم بأمان ودون عوائق؛ ودفعھم إلى المشاركة في حوار مستدام بشأن احترام 

وعملت . نتھاكات قد یرتكبونھا وضرورة وقف ھذا النوع من الممارساتالمدنیین ولفت انتباھھم إلى أي ا
، على تذكیر 2011اللجنة الدولیة، على سبیل المثال، خالل األزمة التي شھدتھا مصر في أوائل عام 

السلطات المصریة بوجوب اتخاذ جمیع تدابیر إنفاذ القانون وفقًا للقانون الوطني والقانون الدولي الواجبي 
ھذا ولفتت اللجنة الدولیة انتباه السلطات السیاسیة واألمنیة في بلدان منطقة أمریكا الالتینیة إلى . یقالتطب

ضرورة وضع ضوابط الستخدام القوة من قبل المسؤولین عن إنفاذ القانون في حاالت العنف األخرى، 
وعرضت على ھذه الجھات وال سیما في المناطق الحضریة، تماشیًا مع المعاییر الدولیة المعمول بھا، 

  .في المجالین القانوني والمیدانيخبراتھا ودعمھا 
  

  
  

  ضد الذاتالعنف والعنف بین األفراد  - 2

  التطورات على مستوى سیاسات االتحاد الدولي -أ 

وقام االتحاد، . سعى االتحاد الدولي، منذ اعتماد اإلعالن، إلى تحدید كیفیة إحداث تغییر في ھذا المجال
كیز من العنف في المناطق ، بتحویل التر2008خالل اجتماع رفیع المستوى حول مسألة العنف، ُعقد عام 

كما تم االتفاق على أن . ضد الذات، بما في ذلك العنف الحضريالعنف  وبین األفرادالحضریة إلى العنف 
أو حاالت العنف األخرى، بما فیھا (من غیر المناسب أن یتولى االتحاد الدولي معالجة العنف الجماعي 

  .   المھمة الموكلة إلى اللجنة الدولیةإذ أن ذلك یندرج في إطار) العنف المسلح المنّظم
  

  بناء ثقافة للسالم ونبذ العنف: 3، الھدف االستراتیجي 2020االستراتیجیة حتى عام   )1(

ه یحّول االتحاد نقطة تركیز ،2020  حتى عامستراتیجیةاالمن خطتھ العشریة،  3في الھدف االستراتیجي 
 العنف األنشطة المتعلقة بمنعویشمل ذلك . نف والسالمإلى نظرة شاملة تھدف إلى تعزیز ثقافة نبذ الع

 شملالتي توعالجة جذور العنف األنشطة التي تسعى إلى موالتخفیف من حدتھ والتصدي لھ، فضًال عن 
 ویتضمن ھذا التوجھ كذلك زیادة التركیز على إشراك الشباب . األجانباھیةالتمییز والعنصریة وكر

كما ینشط االتحاد في العمل . ووضع استراتیجیة بشأن المساواة بین الجنسین) أنظر الفقرة الفرعیة أدناه(
 التابع تحالف منع العنف صفة رسمیة على مشاركتھ في 2011مایو /مع شركائھ، إذ أنھ أضفى في أیار

وقد . لمنظمة الصحة العالمیة، حین أصبح عضوًا رسمیًا في شبكة منظمة الصحة العالمیة لمنع العنف
  .حمر الكندي كذلك في ھذه العملیةلیب األشارك الص

  

، تسدي اللجنة الدولیة المشورة لقیادات القوات المسلحة الغواتیمالیة من أجل صیاغة قواعد اشتباك غواتیماالفي 
  .الستخدام القوة في عملیات الدعم ألنشطة الشرطة

 حلقات دراسیة حول قانون حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني نظمتھا ، شاركت اللجنة الدولیة فيالسلفادورفي 
وحضرت أیضًا ندوات مماثلة في كلیة الدفاع للبلدان  (SOUTHCOM) القیادة الجنوبیة للوالیات المتحدة األمریكیة

  .س.األمریكیة في واشنطن د
الدولي اإلنساني واستخدام القوة، فضًال عن ، نظمت اللجنة الدولیة دورات وورش عمل حول القانون المكسیكفي 

 فردًا من القوات المسلحة في مكسیكو سیتي وفي والیات 2150أنشطة لنشر القانون الدولي اإلنساني استفاد منھا حوالي 
 وتراوحت مدتھا بین نصف یوم 2011 نشاطًا من ھذه األنشطة في األشھر الخمسة األولى من عام 17وُنظم . مختلفة

.أیاموخمسة 
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 على ویتماشى تحّول موقف االتحاد الدولي في التركیز
تعزیز ثقافة نبذ العنف والسالم مع برنامجھ األساسي 
المتمثل في التعریف بمبادئھ األساسیة، ومع األنشطة التي 

وعلى سبیل . بدأت تضطلع بھا بعض الجمعیات الوطنیة
المثال، یسعى الصلیب األحمر الصربي إلى خفض العنف 
عبر نشر القیم اإلنسانیة، ویسعى الصلیب األحمر 

 إلى زیادة التنوع داخل المنظمة في حین یستخدم األلماني
الصلیب األحمر النیبالي بثھ اإلذاعي المنتظم لنشر 
المبادئ اإلنسانیة ومعالجة بعض أسباب التوتر 

وتنشط أیضًا جمعیة . والنزاعات داخل المجتمعات المحلیة
الصلیب األحمر في سیرالیون في نشر ثقافة نبذ العنف 

مقاطعات في جنوب البالد ومقاطعة واحدة في الشمال، من خالل مشروع منظم بین الشباب في ثالث 
  ".لمجتمعات المحلیة ودعم السالمتنظیم أنشطة داخل ا"أطلق علیھ اسم 

  
   لمنع العنف والتخفیف من حدتھ والتصدي لھ 2020-2010االستراتیجیة العالمیة   )2(

بالتعاون  منع العنف والتخفیف من حدتھ والتصدي لھ بتھ العالمیة الخاصةوضع االتحاد الدولي استراتیجی
ساھم فیھا شركاء خارجیون عملیة تشاوریة معمقة ، وتطلب ذلك  37 جمعیة وطنیة22مع شبكة من 

وقدم الصلیب األحمر الكندي الدعم الفني لصیاغة االستراتیجیة ). من بینھم اللجنة الدولیة(رئیسیون 
 إلعداد مشاریع منع العنف وتنفیذھا وتقییمھا، وأعار الصلیب األحمر ووثائق التنفیذ كالمبادئ التوجیھیة

االستراتیجیة العالمیة لمنع العنف والتخفیف من وُعرضت مسودة . اإلسباني أعار موظفًا لالتحاد الدولي
ودعیت كل . 2009 في حدث جانبي على ھامش الجمعیة العامة التي انعقدت عام حدتھ والتصدي لھ

وتم فتح عملیة تشاوریة امتدت بین شھري . نیة إلى إبداء الرأي بشأن مسودة االستراتیجیةالجمعیات الوط
 لكي تتمكن الجمعیات الوطنیة واللجنة الدولیة وموظفو أمانة 2010مارس /ینایر وآذار/كانون الثاني

عتمد مجلس وا. االتحاد الدولي في مكاتب المناطق وفي جنیف من إبداء الرأي بشأن مسودة االستراتیجیة
وتتماشى ھذه االستراتیجیة مع أحكام االستراتیجیة حتى عام .  2011أبریل /اإلدارة االستراتجیة في نیسان

  . 3، ألن النصین حررا في وقت واحد ویشكالن أداة استراتیجیة عملیة لتنفیذ الھدف االستراتیجي 2020
  

   البرامج الخاصة بمنع العنف - ب

لقضایا تبقى في ھذا الموضوع أقل وضوحًا مما ھي علیھ في أي موضوع الخطوط التي تفصل مختلف ا
ولذلك تجدر . آخر، وغالبًا ما تكون أسباب نوع معین من العنف أو حدوثھ ومرتبطة بعضھا ببعض

المالحظة بأن عددًا من البرامج التي توضع لمساعدة فئة محددة من األشخاص المستضعفین أو معالجة 
وكما حدث في اإلجراءات التي اتخذت . وسع غالبًا نطاقھا أو تغیر نقطة تركیزھانوع معین من العنف ت

في كمبودیا لمكافحة االتجار بالبشر والتي أصبحت اآلن تھتم أكثر بالعنف المبني على التمییز الجنسي،  
ة تشكل إمكانیة تكییف ھذه البرامج مكمن قوتھا وتدل على فھم عمیق لتحّول أشكال االستضعاف وقدر

وثمة مثال آخر ھو الصلیب . مدیري البرامج على تحدید مجموعات أو مشاكل جدیدة والتعامل معھا
األحمر البریطاني الذي استفاد من الدروس المستخلصة من برنامج نفذ في سیرالیون إلعادة إدماج 

  . األطفال الجنود ویطبقھا في برامج محلیة تستھدف الشباب
  

  االت العمل األخرىنع العنف في مجإدراج م  )1(

                                                
، وكینیا، ولیبریا، ومنغولیا، والنرویج، جامایكااألرجنتین، والكامیرون، وكندا، وكولومبیا، وغیانا، وھندوراس، والھند، وایرلندا، وإیطالیا، و  37

  .سري النكاوجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، والسلفادور، وساموا، وصربیا، وسیرالیون، وجنوب أفریقیا، وإسبانیا، و

  الصلیب األحمر اإلیطالي: مثال
تتعاون السلطات العامة، على المستویین الوطني 
والمحلي، مع الصلیب األحمر اإلیطالي في 

كما . القضایا المتعلقة بالعنف في المدن الكبرى
ینفذ قسم الشباب في الصلیب األحمر اإلیطالي 

 ثقافة نبذ العنف والسالم أنشطة تھدف إلى نشر
في المدارس، بالتعاون مع كل من وزارة شؤون 

وأنشأ الصلیب األحمر . الطفل ووزارة التربیة
اإلیطالي مراكز استقبال لالتصاالت الھاتفیة 
مخصصة لمجموعات مستضعفة محددة، وتھتم 

.بشكل خاص بتعاطي المخدرات
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أبرز عدد من الذین أجابوا عن االستطالع 
كیف أدمج منع العنف في مجاالت أخرى من 

فعلى سبیل المثال، أدرجت نیبال منع . العمل
-2011ة لفترة العنف في خطة التنمیة الوطنی

 ، والمكسیك في خطة األمن الوطنیة، 2015
والبرتغال في خطتھ للمساواة والتكافؤ بین 

ولدى كولومبیا . الجنسین والمواطنة
استراتیجیة وطنیة تتعلق بمنع العنف ویقوم 
الصلیب األحمر الھندوراسي بتحدیث 

 منع العنف التي وضعھا استراتیجیتھ بشأن
  .2003عام 

  
   اإلقلیمیة ودعم األقرانالشبكات  )2(

نظم الصلیب األحمر النرویجي ، والصلیب األحمر اإلسباني، ومكتب منطقة األمریكتین في االتحاد 
وشارك فیھا ممثلون . 2010أكتوبر /الدولي ورشة عمل إقلیمیة عن منع العنف في بنما، في تشرین األول

نع العنف من الجمعیات الوطنیة في المنطقة، من اللجنة الدولیة واالتحاد الدولي، ومنسقون في مجال م
الصلیب : والصلیب األحمر الكولومبي ، ومنسقو برامج من الجمعیات الوطنیة الشریكة في المنطقة 

والصلیب األحمر الكندي والصلیب األحمر النرویجي والصلیب األحمر اإلیطالي من  األحمر اإلسباني
ومنذ ذلك الحین ، تتعاون الجمعیات الوطنیة الشریكة . منع العنفأجل دعم تنفیذ مختلف برامجھا المتعلقة ب

في المنطقة ، بما في ذلك الصلیب األحمر السویسري والصلیب األحمر األمریكي ، بشكل فاعل في منطقة 
  .ألطفال والشباباألمریكتین مع التركیز بشكل خاص على ا

  

  
  

  مج قائمة بذاتھا في مجاالت معینةبرا  )3(

مكافحة االتجار بالبشر

ولكن فقط . تناول عدد من الذین أجابوا عن االستمارة ھذه القضیة في أجوبتھم المتعلقة بمسألة الھجرة
 معلومات عن الموضوع في الصلیب األحمر الكمبودي، والصلیب األحمر الیوناني، وقبرص أدرجت

الصلیب األحمر الیوناني إلى أنھ جزء من شبكة الجمعیات الوطنیة األوروبیة ضد  وأشار. إطار منع العنف
االتجار بالبشر وعرضت حكومة جمھوریة قبرص أحكام الھجرة الخاصة التي وضعتھا لصالح ضحایا 

  :فذه الصلیب األحمر الكمبوديویقدم في المربع أدناه البرنامج الذي ین. االتجار بالبشر
  

 كافحةعن محلقات دراسیة  الصلیب األحمر الكنديوضع 
رئیسیة العنف وساعد في إدراجھا في عدة برامج عالمیة 

الشباب أداة مؤثرة في تغییر لالتحاد الدولي مثل برنامج 
على مستوى الصحة واإلسعافات األولیة  ، وبرنامجالسلوك

 مركز ھا في  عمل المجتمعات المحلیة، كما سعى إلى إدماج
إضافة إلى ذلك، وضع قائمة . اإلحالة النفسي واالجتماعي

في حاالت توفیر المأوى منع العنف في بشأن مرجعیة 
ومواجھتھ في العنف منع  وساعد في إدراج مواد عن ،الطوارئ
أما داخل . لفیروس نقص المناعة البشریةالمخصصة البرامج 

جیات منع العنف في الجمعیة الوطنیة فقد أدرجت استراتی
 وبدأ اآلن العمل ،IMPACT التعبئة والتأھب الدولیینتدریبات 

.لدمجھا في تدریب وحدات مواجھة الطوارئ

 الحائز على RespectEDج الصلیب األحمر الكندي الوطني  عامًا من برنام28حوالي خمسة مالیین شخص خالل استفاد 
وتشمل األنشطة التي ینفذھا إساءة معاملة األطفال، والعنف بین الشباب في إطار . جائزة والذي ینفذ على صعید محلي

ویعمل . فعالقاتھم الشخصیة، والتسّلط، والتحّرش، ویقدم الدعم إلى المنظمات من أجل إقامة بیئة آمنة خالیة من العن
البرنامج مع جماعات محلیة مختلفة عدیدة ویكّیف أنشطتھ لكي تصبح مالئمة لمجموعات فریدة مثل السكان األصلیین 

  . والمھاجرین
 في الشعوب األصلیة وسكان جزر مضیق توریس علىمركزًا  RespectEDوأعاد الصلیب األسترالي تصمیم برنامج 

  .في عدد من المجتمعات المحلیة المستضعفةویتم اآلن تجریب البرنامج . أسترالیا
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38العنف المبني على التمییز الجنسي  )4(

 ، یعمل االتحاد الدولي مع شبكة الجمعیات الوطنیة المعنیة بمسائل 2020عة لالستراتیجیة حتى عام متاب
مع التركیز (التمییز الجنسي من أجل وضع استراتیجیة بشأن قضایا التمییز الجنسي على نطاق االتحاد 

" أفعال التمكین "و" ةاألھداف االستراتیجی"تكون متماشیة مع ) على العنف المبني على التمییز الجنسي
  . 2020المحددة في االستراتیجیة حتى عام 

  
. ویشكل العنف المبني على التمییز الجنسي قضیة تتقاطع مع مسائل أخرى في مجال العنف بین األشخاص

وینفذ عدد من الجمعیات الوطنیة برامج في ھذا المجال وخاصة داخل المجال الفرعي الذي یشكلھ العنف 
وم جمعیة الصلیب األحمر في مالوي بتنفیذ برنامج في مخیمات الالجئین یھدف إلى التخفیف وتق. العائلي

وتقدمت حكومة أسترالیا بتعھد ھام بالتخفیف من العنف المبني . من العنف المبني على التمییز الجنسي
، نیا الجدیدةبابوا غیعلى التمییز الجنسي من خالل االستثمار في برامج في بلدان شریكة مثل فیجي ، و

بالعنف المبني على  وأنشأت حكومة أیرلندا االتحاد األیرلندي المشترك المعني. لیشتي-، وتیمورفانواتوو
 والصلیب األحمر األیرلندي ھو عضو فیھ، وشاركت في رعایة قرارات للجمعیة العامة التمییز الجنسي

ھایتي ، أنشأ االتحاد الدولي أول موقع وفي أعقاب الزلزال الذي وقع في . لألمم المتحدة حول الموضوع
العنف المبني على التمییز الجنسي، في عملیة  /لمندوب مكلف بقضایا منع االعتداء واالستغالل الجنسیین

  . طوارئ
  

وذكرت عدة بلدان قوانین جدیدة تتعلق بالعنف العائلي وأبرزت بعض الجمعیات الوطنیة عملھا في مجالي 
وأصدرت أذربیجان قانونًا بشأن العنف العائلي، وراجعت الیابان . ذا المجالالوقایة والمساعدة في ھ

                                                
 مجموعة من المفاھیم تتضمن تحلیًال یرى في عدم المساواة بین الجنسین السبب األصلي في العنف المبني على التمییز الجنسيیشمل مصطلح   38

نفسیة وھذا یعني في األساس أي عمل یؤدي، أو یحتمل أن یؤدي إلى ضرر أو معاناة جسدیة أو جنسیة أو . العنف المبني على التمییز الجنسي
ویمكن .  بما في ذلك التھدید بارتكاب مثل ھذه األعمال ، واإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحریة سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة

، إلناثتشویھ األعضاء التناسلیة لأن یشمل العنف الجنسي ، والعنف العائلي، واالتجار لغرض االستغالل الجنسي، والممارسات المؤذیة مثل 
ویستخدم مصطلح العنف . والزواج القسري أو المبكر، والدعارة القسریة، والتحرش الجنسي، واالستغالل الجنسي على سبیل المثال ال الحصر

ویشكل مثل ھذا الخلط واالستعمال غیر المناسب . المبني على التمییز الجنسي في الغالبیة العظمى من األحیان كمرادف للعنف ضد المرأة
ومع أن العنف المبني على التمییز الجنسي یطال النساء والفتیات في المقام األول وبصورة غیر . جزًا أمام االعتراف بوجود عنف ضد الرجلحا

وھنالك عدة أمثلة یمكن ذكرھا مثل العنف في العالقات الشخصیة بین الذكور، واالعتداء . متناسبة، فإن الرجال والفتیان ھم عرضة أیضًا لھ
  .غتصاب نزالء السجن من الذكورنسي على الرجال والفتیان، واالج

  األحمر الكمبودي  الصلیب: مثال

 شھرًا 33 واستغرقت 2006یولیو / استمرارًا لمرحلة تجریبیة بدأت في تموزRHTیشكل برنامج مواجھة االتجار بالبشر 
بالنساء واألطفال وكان الھدف اإلنمائي للمرحلة التجریبیة المساھمة في منع االتجار ). 2009مارس /استمرت حتى آذار(

أما الھدف . في كمبودیا بالتخفیف من مكامن الضعف في المجتمعات المحلیة عبر اعتماد إجراءات للتأھب والوقایة 
المباشر للبرنامج فكان تعزیز المعرفة والتوعیة بموضوع االتجار بالبشر لدى المجتمعات المحلیة المستھدفة، والسلطات 

  .ب األحمر الكمبودي، من خالل تنظیم ندوات محلیة وحمالت توعیة والتعلم من األقرانالمحلیة، والعاملین في الصلی
في ) 2012-2009( حالة على مدى أربع سنوات 500برنامج مواجھة االتجار بالبشر إلى النظر في مجموع من ویھدف 

 باعتبارھا مؤشرًا غیر مباشر وُینظر إلى الحاالت المدروسة" . كوه كونغ"و" سفاي رینغ"و" بانتاي مینشاي"مقاطعات 
فعندما تقدم المساعدة إلى شخص معین ، یعني ذلك أن التوعیة بشأن الخدمات التي : لتعزیز التوعیة في أنشطة أخرى 

.  شبكة من متطوعي الصلیب األحمر 12ولدى انتھاء المرحلة، سوف یكون قد جرى تنظیم . یقدمھا البرنامج كانت فعالة
كل خاص على األشخاص المعرضین لالتجار وعلى الضحایا والناجین من االتجار واالغتصاب وسیركز البرنامج بش

  . والعنف العائلي
وقد تحّول تنفیذ البرنامج خالل األشھر األخیرة نحو تركیز أكبر على مساعدة الذین تعرضوا للعنف العائلي أو االعتداء 

  .الجنسي
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أما رومانیا فقامت بتدریب أفراد الشرطة . وعنف العشیر/وعدلت قانونھا المتعلق بمنع االعتداء الزوجي 
  . على التعامل بشكل خاص في حوادث العنف العائلي

  
 مع منظمة لضحایا سابقین للعنف العائلي والعنف بین وینفذ الصلیب األحمر السویدي مشروعًا بالتعاون

وتنظم أیضًا الیابان حملة . أقرب األقرباء بھدف منع مثل ھذا النوع من العنف من خالل تغییر المواقف
  .نف ضد المرأةنوفمبر من كل عام للقضاء على الع/تربویة في تشرین الثاني

  

  
إساءة استعمال المخدرات

طار كما كان الحال بالنسبة إلى القسم السابق المتعلق باالتجار بالبشر، عرضت أیضًا ھذه المسألة في إ
ویشكل اإلدمان على العقاقیر وإساءة استعمالھا أحد . أنشطة الحد من الضرر في الفصل المتعلق بالصحة

 والتخفیف من حدتھ والتصدي لھنوعي العنف الذي تتناولھ استراتیجیة االتحاد الدولي الخاصة بمنع العنف 
قدمت معلومات بھذا الشأن تتعلق والجھات التي . 39ضمن فئة العنف الموجھ ضد الذات مع مسألة االنتحار

الصلیب األحمر الكندي، والھالل األحمر العراقي، والصلیب األحمر اإلیطالي ، : بمنع العنف ھي التالیة 
وجمعیة الھالل األحمر التركمانستاني، والصلیب األحمر اإلكوادوري، وحكومات جمھوریة قبرص، 

امج للوقایة من المخدرات مركزة على األشخاص الذین بر: وشملت األنشطة ما یلي . والبرتغال، وتایلند

                                                
 من ھذه الجمعیات أكدت أنھا تعالج إساءة استخدام العقاقیر في ما یتعلق ٪75 جمعیة وطنیة أن حوالي 16 لدى 2009كشفت دراسة أجریت عام   39

وأشار الصلیب األحمر السویدي في إجاباتھ .  عن االنتحار) جمعیة وطنیة16 من بین 3أي ( فقط ٪19بالعنف الموجھ ضد الذات ، بینما تكلمت 
  .رنامج الذي أعده في ھذا المجالعن االستمارة إلى الب

  قیرغیزستانجمعیة الھالل األحمر في : مثال

  في  بیشكیك ، وأوش، وجالل آباد، أن عدم المساواة بین قیرغیزستانت دراسة أجرتھا جمعیة الھالل األحمر في أظھر
عالوة على ذلك، تواجھ . المرأة والرجل والتمییز ضد المرأة یجعالن من النساء فئة في المجتمع شدیدة االستضعاف 

سرة یعني غالبًا أن الفتیات یتعرضن لمخاطر عالیة بالتزوج في سن فالفقر في األ. أیضًا النساء قیودًا داخل نظام العائلة
ووفقًا . مبكرة، والتعرض لالختطاف، وتلقي الحد األدنى من التعلیم أو عدم تلقي أي تعلیم، والتعرض للعنف العائلي

  .  من النساء في المائة من ضحایا العنف العائلي ھم90 إلى 80لمراكز األزمات في البلد، تبین اإلحصاءات أن 

فعلى سبیل المثال، .  أن للعنف العائلي آثارًا سلبیة متعددةقیرغیزستانوبینت أیضًا دراسة جمعیة الھالل األحمر في 
یمكن أن یعزز التسامح أمام االعتداء والعنف من ذھنیة القبول بالقیم السلبیة القائمة في المجتمع والتي یحتمل أن تنقل من 

  قیرغیزستانإلى التخفیف من كل أشكال العنف ضد المرأة ، وضعت جمعیة الھالل األحمر في وسعیًا . جیل إلى آخر
تعزیز الدور والظروف االجتماعیة واالقتصادیة والحالة الصحیة للنساء "استراتیجیة ونفذت مشروعًا حول 
یة الصلیب األحمر وجمع) 2009-2007(بدعم مالي من االتحاد األوروبي " المستضعفات في المجتمع القیرغیزي

  ).2012-2007(البریطاني 

 بشكل ملحوظ قدراتھا وسعت إلى مناصرة تعزیز قیرغیزستان ، عززت جمعیة الھالل األحمر في 2008ومنذ العام 
وأعدت حملة للمناصرة من أجل معالجة ھذه المسائل ونجحت في تنفیذھا في محاولة لتحقیق . موقع المرأة في المجتمع

ن التقلیل من حاالت الزواج غیر المسجل والزواج المبكر في مقاطعتي أوش وجالل آباد والثاني ضمان ھدفین األول كا
الصحة والتعلیم والمساعدات (حصول المھاجرین إلى الداخل في بیشكیك على الخدمات االجتماعیة األساسیة 

  ). االجتماعیة وفرص العمل

ونظمت أیضًا الجمعیة اجتماعات مع . كت فیھ جھات معنیة خارجیةوأدى المشروع إلى تعبئة المستفیدین أنفسھم وشار
وزارة الصحة، وأعضاء في البرلمان، وممثلون عن مكتب رئیسي البلدیة في أوش وجالل آباد، (صناع القرار 

وأظھرت ھذه االجتماعات الحاجة الماسة إلى التنسیق بین كل الجھات المعنیة من أجل ). والسلطات المحلیة األخرى
  . مناقشة االستراتیجیات المشتركة، ومشاطرة خطط العمل، وحشد القوى في تنفیذ مختلف األنشطة

 ، دعا أعضاء البرلمان 2011مایو /ففي أیار. وأدت أیضًا ھذه االجتماعات إلى إدخال تعدیالت على القوانین المحلیة
تعدیل القانون المدني وقانون ) 1( أجل الذین شاركوا في حملة توعیة جمعیة الھالل األحمر  إلى جلسة أولى من

.إدخال إلزام بتسجیل الزواج في مكتب السجل المدني) 2( سنة ، و 17 إلى 16األسرة ورفع السن الدنیا للزواج من 
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 یعانون من اإلقصاء االجتماعي، ومحاضرات وندوات عن اإلدمان على المخدرات وتأثیراتھ، وبرامج
للتدخل المبكر تھدف إلى منع دوامة إساءة االستعمال لدى الشباب كتلك التي تدیرھا مجموعة فیال مارایني 

وقد رأى عدد من . ي تساعد المدمنین السابقین على إعادة االندماج في المجتمعالعالجیة في إیطالیا والت
  . الدول فائدة إدراج العالج وجھود إعادة التأھیل في السیاسات الوطنیة المتعلقة بالمخدرات

  
   تقدیم المساعدة- ج

الضحایا في القسم األعظم منھا تدرج مساعدة 
لوطنیة أي أن ضمن برامج أخرى للجمعیات ا

الخدمات الصحیة واالجتماعیة تقدم إلى ضحایا 
العنف كما إلى األشخاص اآلخرین المستضعفین 
ولكن یبقى ھناك تركیز خاص على الدعم النفسي 

وأبرزت حكومة المكسیك والصلیب . واالجتماعي
األحمر الیوناني عددًا من الوسائل المستخدمة 

البس والملجأ لتوفیر الدعم بالمواد الغذائیة والم
والمساعدة الطبیة في معالجة حساسة للضحایا أثناء 

  . اإلجراءات القضائیة
  

  الشباب -د 

ویمكن . تقوم الدول والجمعیات الوطنیة واللجنة الدولیة واالتحاد الدولي بنشاط بارز في ھذا المجال
 أما ھذا القسم، فیعرض . من ھذا التقریر1االطالع على معلومات عن برامج اللجنة الدولیة في القسم 

الشباب أداة مؤثرة في "، ثقافة للسالم ونبذ العنفنشر  أنشطة من مثل مبادرة االتحاد الدولي الرائدة بشأن
 الخاص بالشباب والتطوع، وإعالن الشباب الموقع بمناسبة 129عھد وتنفیذ الت، ) (YABC "تغییر السلوك

  . 2009م الذكرى المائة والخمسین لمعركة سولفیرینو عا
  

  البرامج الخاصة بمنع العنف  )1(

 ، والصلیب األحمر الكندي، والصلیب األحمر البریطاني،الصلیب األحمر األستراليوصف كل من  
والصلیب األحمر الیوناني، والصلیب والصلیب األحمر الكولومبي، والصلیب األحمر اإلكوادوري، 

األحمر اإلیطالي، والصلیب األحمر الیاباني، والصلیب األحمر في التفیا، والصلیب األحمر النیبالي، 
والصلیب األحمر النیوزیلندي، والصلیب األحمر النرویجي، والصلیب األحمر الصربي، والصلیب 

األحمر السیرالیوني، والصلیب 
 ،كنداحكومتي األحمر اإلسباني، و

برامج متنوعة أجریت والبرتغال 
وبعضھا كان . في ھذا المجال

یتعلق بالمدارس مثل مشاریع 
المدرسة اآلمنة، والمدرسة الشاملة 
التي قامت بھا حكومة البرتغال، 
بینما ركزت مشاریع أخرى على 
التعلم من األقران ومكافحة التسلط 

في " أنقذ زمیًال"مشروع (
لندا، ومشروع أسترالیا ونیوزی

ا، في بریطانی"  مھارات الشوارع"
  ).في إیطالیا" نلسون"ومشروع 

 144صلیب األحمر البرتغالي إدارة خط الھاتف  التولىی
د الوطني، ویقدم المساعدة للطوارئ االجتماعیة على الصعی

ویدیر أیضًا  . إلى ضحایا العنف من بین األشخاص اآلخرین 
صلیب األحمر البرتغالي خمسة مراكز دعم للضحایا وبیتًا ال

مخصصًا لضحایا العنف العائلي، وقام أیضًا بالتدخل لدى 
صلیب لالتابع ل" تقدیم المساعدة عن بعد"وأقام قسم . المعتدین

الي شراكة مع اللجنة الوطنیة للمواطنة األحمر البرتغ
من أجل مساندة ) لجنة حكومیة(والمساواة بین الجنسین 

مشروع رائد یتضمن مساعدة عبر (ضحایا العنف العائلي 
 ساعة للرد على حاالت 24الھاتف على مدى 

).األمن/الطوارئ

ھو برنامج للصلیب األحمر النرویجي لتعلیم الشباب  الوساطة في الشارع
 بثالث مراحل یتطلب وھو مبني على نموذج تعلیمي. على إدارة المنازعات

استكشاف النزاع ومختلف األدوات المتاحة لمعالجتھ، ) 1: (من المشاركین
) 3(ي مجال الوساطة من أجل مساعدة المتنازعین ، تطویر المھارات ف) 2(

تطویر المھارات التدریبیة من أجل تنسیق تنظیم ورش عمل مع شباب 
وتعطي ھذه العملیة إمكانات واسعة ). بمساعدة مدربین أكبر سنًا(آخرین 

وتطبیقھا " في الشارع"للمشاركین من خالل استعمال خبراتھم الشخصیة 
وظھرت فائدة ھذا . الي تعزیز شعورھم بالھویةفي نھج اإلصالحي وبالت

النموذج في سلسلة واسعة من األعمال في أوساط الشباب والجماعات 
وتمثل أیضًا الوساطة في الشارع شبكة من الشباب والكبار من . المحلیة

یمكن ..) منع الجریمة، وقسم حمایة الطفولة الخ(متطوعین وموظفین 
وینفذ برنامج الوساطة في الشارع في . ةاللجوء إلیھم لفض  نزاعات خاص

 في ثالثة أو أربعة 2011أوسلو و ترومسو ولكنھ سینفذ خالل العام 
.مجتمعات محلیة أخرى
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  "الشباب أداة مؤثرة في تغییر السلوك"  )2(

 2008أبریل /أنشأت أمانة االتحاد الدولي في نیسان
"الشباب أداة مؤثرة في تغییر السلوك"مبادرة 
(YABC)  استجابة للتعھد الحازم في اإلعالن بإدراج

برامج مخصصة للشباب في موضوع منع العنف 
تمكین الشباب من وتھدف المبادرة إلى . ومواجھتھ

ح التغییر اإلیجابي في دوة في نشر رواتخاذ دور الق
العقلیات والمواقف والتصرفات داخل أنفسھم وداخل 
مجتمعاتھم عبر التعلم غیر الرسمي من األقران 

وینبع النھج . والمبني على المھارات وعلى القیم
 ویتمحور حولالتربوي المستخدم في ھذه المبادرة من منھج تعلیمي غیر معرفي مبني على التجربة 

  ".من قلوبھم إلى عقولھم"تنقلھم ف منح الشباب فرصة القیام برحلة المشاركین بھد
  

 جمعیة 45وبعد عدة مشاورات ومراحل تجریبیة رائدة ، أصدر االتحاد الدولي مع  مسؤولین  شبابیین في 
وضمت . "الشباب أداة مؤثرة في تغییر السلوك"وطنیة مجموعة من األدوات الستخدامھا في مبادرة 

 نشاطًا 80، و)أي وثائق تتعلق بمفاھیم رئیسیة، وعروض، ودلیل(ثیقة معلومات أساسیة  و25المجموعة 
، ودلیًال للمعلمین ..)أي ألعاب، وعملیات محاكاة، وتمارین في تصور األشیاء، ولعب األدوار الخ(تفاعلیًا 

  . من األقران ، ومبادئ توجیھیة بشأن مشاركة الجماعات المحلیة في األنشطة
  

من متطوعین ( شاب 2000وجرى حتى اآلن تعریف حوالي 
 جمعیة وطنیة في مختلف أنحاء العالم بمبادرة 140من ) وموظفین

 من أجل تعزیز قدراتھم "الشباب أداة مؤثرة في تغییر السلوك"
.  داخل مجتمعاتھم المحلیة في تغییر السلوكین مؤثركوسطاء

 بالتوسع "الشباب أداة مؤثرة في تغییر السلوك"واستمرت شبكة 
 جمعیة وطنیة تلقوا تدریبًا للعمل 75 شابًا من 280وتضم الیوم 

 جمعیة وطنیة 13 شابًا من 15كمعلمین بین أقرانھم، كما تضم 
  . تلقوا تدریبًا لتدریب المعلمین من األقران

  
وأخیرًا بالنسبة إلى اآلثار التي تركھا ھذا البرنامج إلى الیوم 

فیھ أن ھذه على المستوى الفردي، قال الشباب الذین شاركوا 
المبادرة عززت الطابع األخالقي لمھاراتھم في القیادة 

تحسین القدرة على العمل داخل فریق والتعاون، وزیادة (
االنفتاح والتسامح ، والتفاھم المتبادل، والثقة، والتواضع، 

زیادة (وزادت من اعتمادھم على أنفسھم ..). واالستقامة الخ
 إدارة اإلجھاد والتعب، الثقة بالنفس، وتحسین القدرة على

ومقاومة ضغط األقران والتحكم في االنفعاالت الشخصیة 
وأكدوا أیضًا أن ذلك قادھم إلى تقدیر قیمة االنخراط في عملیة تعلم ومحاسبة الذات وتغییر داخلي ..) الخ

  . قد ترافقھم طوال حیاتھم
  
  
  

أفاد الموظفون والمتطوعون المتدربون على 
اإلسعافات األولیة في الھالل األحمر المصري أنھم 

الشباب أداة مؤثرة "في أعقاب إدراج أنشطة برنامج 
 بشأن التعاطف مع اآلخر، "لسلوكفي تغییر ا

واالستماع الفعلي والتفكیر النقدي في الدورات 
التدریبیة، أصبحوا ینظرون إلى اإلسعافات األولیة 
بأنھا لیست مجرد تطبیق للتقنیات ، وإنما خدمة تقدم 

. من القلب وھي في صمیم مبادئنا وقیمنا األساسیة
.ذه الروحوھم یقدمون اآلن اإلسعافات األولیة بمثل ھ

وظفون والمتطوعون في أفاد الم
الھالل األحمر الباكستاني الذین تلقوا 
تدریبًا على مواجھة الكوارث بوجود 
اختالف ملفت في وعیھم وفھمھم لما 
تعاني منھ الجماعات المستضعفة مثل 
الالجئین أو النازحین إلى داخل البالد 
وكیف یواجھون كبشر مثل ھذه 

.األوضاع

في الصلیب األحمر السري النكي، أدرج 
الشباب أداة مؤثرة في تغییر "برنامج 

 :في مشروع (YABC)"السلوك
 الھادف إلى بناء "عملھمالمتطوعون في "

قدرات المتطوعین لیس لمعالجة الحاجات 
الجسدیة فحسب بل الحاجات العاطفیة كذلك 

لمعافاة في مرحلة للمستفیدین من برنامج ا
.ما بعد النزاع
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إعالن الشباب من سولفیرینو  )3(

بتدعیم قاعدة " والقاضي 2009التحاد الدولي في المؤتمر الدولي لعام بناء على التعھد الذي قدمھ ا
تنظیم اجتماع الصلیب األحمر والھالل األحمر العالمي للشباب خالل سنة "و " المتطوعین الشباب

 في سولفیرینو ، إیطالیا 2009یونیو / حزیران28 إلى 23، انعقد االجتماع العالمي في الفترة من " 2009
بفضل تعاون الصلیب ) الحتفال بالذكرى المائة والخمسین لوالدة الحركة بجھود ھنري دونانكجزء من ا(

وساھم عدة شركاء خارجیین في تنظیم االجتماع العالمي للشباب من خالل تقدیم . األحمر اإلیطالي
  . األموال، والمساعدات العینیة، والدعم التقني لمحتوى ورش العمل ولمعرض القریة اإلنسانیة

  
 جمعیة 150 شاب من 500 الفرصة لحوالي "الشباب في عملھم"وأتاح االجتماع العالمي للشباب بعنوان 

 ورشة عمل ركزت 35 االشتراك في 40)129 من الجمعیات الوطنیة التي وقعت على التعھد ٪80(وطنیة 
قدیم الدعم النفسي على التحدیات اإلنسانیة الراھنة مثل تغیر المناخ ، والتخفیف من مخاطر الكوارث، وت

مرض اإلیدز، والّسل، وتعاطي المخدرات، والتبرع بالدم، /واالجتماعي، وفیروس نقص المناعة المكتسبة 
ومسائل الماء والصرف الصحي، واألمن الغذائي، والسالمة على الطرق، وقیادة الشباب، وحشد الموارد، 

  .احترام القانون الدولي اإلنساني التنوع ، ووإدارة المتطوعین وتطویر الفروع، وعدم التمییز، واحترام
  

 2009، سولفیرینو 41واستنادًا إلى نتائج جمیع المناقشات ، أعّد الشباب نداء للعمل سموه  إعالن الشباب
التزم فیھ الشباب باالستعداد والعمل والمناصرة في مجال احترام المبادئ والقیم األساسیة، وبناء جمعیات 

. مجاالت الصحة والمشاكل الناجمة عن تغیر المناخ والتخفیف من مخاطر الكوارث وطنیة قویة ، و في 
ت الالزمة من أجل وطلبوا أیضًا من الجمعیات الوطنیة والحكومات والمجتمع الدولي اتخاذ اإلجراءا

  :تحقیق ما یلي
  

نشر المعرفة واالحترام للتنوع وعدم التمییز ،-1
 العنف والتعسف تجاه األطفال والشباب، ضمان تطبیق التعلیم الھادف إلى منع-2
 احترام القانون الدولي اإلنساني أثناء النزاعات المسلحة وفي أوقات السلم، وضمان التحقیق على -3

النحو الواجب في جمیع قضایا االنتھاكات،
إدراج القانون الدولي اإلنساني في البرامج التعلیمیة الرسمیة،-4
 خاص على األسلحة الناریة الصغیرة، تحسین مراقبة األسلحة مع تركیز-5
المعالجة الجدیة لمشكلة األطفال المشاركین في النزاعات المسلحة ، بما في ذلك إعادة إدماجھم في -6

.المجتمع في مرحلة ما بعد النزاع
  

   الخاص بالشباب129التعھد   )4(

، وحتى 2007الدولي لعام  الخاص بالشباب أحد التعھدات األكثر اعتمادًا في المؤتمر 129كان التعھد 
 من مجموع ٪39 جمعیة وطنیة قد وقعت علیھ أي ما یمثل نسبة 72 كانت 2011سبتمبر /شھر أیلول

 معلومات 42 جمعیة وطنیة18وقدمت . ٪30الجمعیات الوطنیة، ویتجاوز بذلك الھدف المحدد وھو نسبة 
في االستطالع العالمي عن الشباب  جمعیات وطنیة 104عن تنفیذھا للتعھد لصیاغة ھذا التقریر وشاركت 

  .43وفي المقابالت من أجل اإلفادة عن وضع الشباب في الحركة
  

                                                
  .أنظر إلى الفقرة التالیة للمزید من المعلومات  40
  www.ifrc.org :تحاد الدولي على شبكة االنترنتعلى موقع اال) باللغة اإلنجلیزیة(اإلعالن متوفر   41
أرمینیا، وأسترالیا، وبلغاریا ، وبولیفیا، والصین، وھندوراس، وإیطالیا، والیابان، ولیبریا، وموناكو، ونامیبیا، ونیوزیلندا، وفلسطین، والبرتغال،   42

  .وإسبانیا، والسوید، وسویسرا، والمملكة المتحدة
شباب في الحركة وعلى ممارسات جدیرة باالھتمام في التقریر االستشاري العالمي عن یمكن االطالع على المزید من المعلومات عن وضع ال  43

  .الشباب الذي سیكون متوفرًا  للجمعیات الوطنیة  في نسخة إلكترونیة
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 الموقعین على تدعیم قاعدة المتطوعین، وتعزیز مشاركة الشباب على كل المستویات 129ویدعو التعھد 
ل األحمر في برامج تطویر الخدمات وعملیات صنع القرار ، وتنظیم اجتماع الصلیب األحمر والھال

وكانت معاییر تقییم تنفیذ التعھد تتعلق .  والذي انعقد في سولفیرینو2009العالمي الثالث للشباب خالل سنة 
، ومشاركة الشباب في 129بعدد المتطوعین الشباب، وعدد الجمعیات الوطنیة الموقعة على التعھد 

، ونتائج االجتماع ) ة التحدیات اإلنسانیةبما في ذلك البدء بنھج خالقة لمواجھ(التخطیط للخدمات وتقدیمھا 
  . العالمي للشباب، ونوعیة برامج الجمعیات الوطنیة المخصصة للشیلي وكمیتھا

  
 جمعیة وطنیة عن أسئلة االستمارة والمقابالت التي أجریت كجزء من 100وبفضل إجابات أكثر من 

فوفقًا للعملیة  . 129قریر عن تنفیذ التعھد العملیة االستشاریة العالمیة الخاصة بالشباب، یمكننا تقدیم ت
 من الجمعیات الوطنیة سیاسات خاصة بالشباب أو التزامات أخرى ٪80االستشاریة، اعتمدت أكثر من 

وتؤكد المعلومات الواردة في االستطالع العالمي واالجتماعات اإلقلیمیة فائدة . مماثلة تتعلق بتنمیة الشباب
  . قامة بیئة تمّكن الشباب من المشاركة والمساھمة في العمل بشكل فعالھذه الوثائق وأھمیتھا في إ

  
واستنادًا إلى .  من متطوعیھا ھم من الشباب٪50وأفاد أكثر من نصف الجمعیات الوطنیة أن أكثر من 

البیانات المتوفرة لدى االتحاد الدولي، فقد تحّسنت مشاركة الشباب في الخطط اإلقلیمیة والعالمیة وفي 
كما تعززت شبكات الشباب اإلقلیمیة من خالل الدعم والتوجیھ عبر األقران ، وتبادل . داءاتالن

الممارسات المثیرة لالھتمام والدروس المكتسبة، واستخدام وسائل التواصل االجتماعي، واتساع إقامة 
  . الشبكات مع المنظمات والمجموعات الشبابیة  األخرى والمجتمع المدني

  
ن القول أن ھنالك زیادة في مشاركة الشباب في الصلیب األحمر والھالل األحمر، وباختصار، یمك

ونشھد مشاركة . وإمكانیات أوسع لمساھمة الشباب في تلبیة الحاجات اإلنسانیة الحالیة والحاجات الناشئة
زید من أكبر للشباب في الحوار بین األجیال، ومشاركتھم في شبكات الشباب اإلقلیمیة من أجل تبادل الم

ولكن بالرغم من التقدم الكبیر الذي أحرز بصورة خاصة خالل السنوات ... المعارف وبناء القدرات الخ
الخمس األخیرة، ال یزال الشباب یشعرون بالحاجة إلى االعتراف بمساھمتھم  في تلبیة االحتیاجات 

زید من إمكانیات حصول اإلنسانیة على الصعید المحلي، وإلى تمكینھم من إدخال مقاربات إبداعیة ت
األشخاص المستضعفین على الخدمات وتعزیز نوعیة تلك الخدمات ، وإشراكھم في صنع القرارات على 

  . جمیع المستویات، والنظر إلیھم باعتبارھم عناصر أساسیة في التغییر
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  "األمراض الناشئة والمتكررة وغیرھا من التحدیات في مجال الصحة العامة :" 4الفصل 
   االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمرھاعدأیقة وث

  
  

  
  
  

  
  األمراض الناشئة والمتكررة وغیرھا من التحدیات في مجال الصحة العامة

  
األمراض المعدیة  والسل والمالریا وغیرھا من الوبائیةنفلونزا ألنسلم بأن فیروس نقص المناعة البشریة وا"
كما . ، والسیما النساء واألطفالاألفراد والمجتمعات في مختلف أنحاء العالمأخطار الصحة العامة تھدد و

نالحظ الوقع غیر المتناسب لفیروس نقص المناعة البشریة المكتسب والسل والمالریا على المجتمعات 
ن وإن انخفاض قدرة البنیة التحتیة للصحة العامة في العدید من البلدا. المحلیة في أفریقیا دون الصحراء

وقدرتھا على التكّیف، فضال عن التغییر الدیموغرافي، ونواحي القصور في مجالي المیاه والصرف الصحي، 
وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذیة وما یترتب علیھا من عواقب على زیادة معدالت االعتالل والوفیات، كلھا 

. بشكل خاص فقراء وتأثیرھا على أفقر الالتھدیدات أیضا إلى تفاقم ھذه أدتعوامل 
  

وضع خطط وطنیة في مجال الصحة مع إشراك الجمعیات الوطنیة، تعزیز نظم الصحة وونؤكد على ضرورة 
وإدراج تمكین المتطوعین والفئات المتضررة لضمان أن برمجة الخطط وتنفیذھا یشمالن جمیع السكان 

  ومتعاطي المخدرات،ة البشریة،المتضررین والمستضعفین، مثل األشخاص المصابین بفیروس نقص المناع
والمجتمعات المعرضة لخطر األمراض الناشئة والمتكررة، وضحایا االستغالل الجنسي واالتجار بالبشر 

  . السابقین واألطفال الیتامى والسجناءوغیر ذلك من أشكال العنف، والسجناء
  
 ، العالجیةالرعایة ة و خدمات الوقایة والنھوض بالصح بضرورة حصول ھؤالء المستضعفین علىقرون

وإن . دون تمییز  وغیرھا من مواد الرعایة الصحیةالضروریةاألساسیة فضال عن األدویة واللقاحات 
الحصول على الدم المأمون من خالل التبرع الطوعي والمجاني بالدم یمثل ھدفا أساسیا من أھداف الصحة 

. العامة وسیظل كذلك
  
استنادا إلى المعاییر المحلیة والدولیة مات الطبیة لكل فرد ھو بحاجة إلیھا توفیر الخدعلى أھمیة أیضا نؤكد و

.بالحمایة الالزمةعلى ضرورة تمتع ھذه الخدمات و ،بغض النظر عن وضعھ القانونيالمقبولة 
  
بما في ذلك الصحة العامة ( الصحة العامة كجزء ال یتجزأ من إدارة الكوارث الفّعالة نحرص على إدراجو

).ه والصرف الصحي ومكافحة األوبئة وحاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة العامةوالمیا

  البشریة وغیرونعترف بأن نھجا شامال للصحة العامة یجب أن یعالج مسألتي السل وفیروس نقص المناعة
  ."لسجناء السابقینالضروریة لمتابعة ال من األخطار الصحیة في السجون، بما في ذلك ذلك

  ) جل اإلنسانیةأمعا من :  اإلعالنمقتطف من(
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  مقدمة

إن المجاالت األربعة التي حددھا اإلعالن في تقدیمھ للتحدیات اإلنسانیة ھي ، إلى حد ما ، مترابطة فیما 
فعلى سبیل المثال، یشكل المھاجرون فئة . بینھا في برمجة خطط االتحاد الدولي والجمعیات الوطنیة

ت الوطنیة الرعایة الصحیة، بینما ینظر إلى العنف باعتباره تحدیًا في مجال مستضعفة تقدم لھا الجمعیا
أما . الصحة العامة، ویطرح تدھور البیئة مشاكل إضافیة بالنسبة إلى مشاریع المیاه والصرف الصحي 

تغیر المناخ فیمكن أن یؤدي إلى ازدیاد الكوارث الطبیعیة ومن ثم تحركات السكان التي تضع بدورھا 
ویمكن أن تعدل أیضًا التغیرات المناخیة نمط مخاطر . طًا على تقدیم خدمات الرعایة الصحیة القائمةضغو

  .ة إلى بعض األمراض مثل المالریاانتشار األوبئة بالنسب
  

وتعمل الجمعیات الوطنیة في العموم مع السلطات الوطنیة في بلدانھا بشكل مرض وتضطلع بشكل أو 
فالصلیب األحمر . ل نظام الرعایة الصحیة ، وفقًا لقدراتھا ولألوضاع الوطنیةبآخر بدور أساسي في تشغی

 مستشفى بناء على اتفاق قانوني یعود إلى أكثر من ستین عامًا ویشّغل عدد من 100الیاباني یدیر أكثر من 
وفي بلدان . الجمعیات الوطنیة األخرى خدمات لسیارات اإلسعاف مكملة للخدمات الصحیة الوطنیة

خرى، تستخدم الجمعیات الوطنیة وجودھا في المجتمعات المحلیة من أجل تقدیم خدمات رعایة إضافیة أ
  . مبنیة غالبًا على الرعایة في المنزل

  
، ومعلومات إضافیة 45 ردًا من الدول18، و44 ردًا وردت من الجمعیات الوطنیة57ویستند ھذا الفصل إلى 

ملكھا قسم الصحة في یوأضیفت أیضًا بیانات . 46ا للتعھداتمن ست جمعیات وطنیة ودول تتعلق بتنفیذھ
ویحتوي ھذا الفصل على معلومات من أخصائیین من االتحاد الدولي في مجاالت الماء . االتحاد الدولي

ویستند ھذا الجزء إلى معلومات من األقسام التقنیة . والصرف الصحي، والمالریا، واإلسعافات األولیة
ومضمون أجوبة الدول والجمعیات الوطنیة عن االستمارة، والمالحظات والتعلیقات التابعة للمنظمتین، 

وكثیرًا ما وردت في المربعات مقتطفات من . على تنفیذ التعھدات منذ تاریخ المؤتمر الدولي السابق
  . االستمارات

  
رات في مجال ومع أن الجمعیات الوطنیة والدول واالتحاد الدولي تشارك في مجموعة واسعة من المباد

الرعایة الصحیة یتجاوز بعضھا نطاق اإلعالن، سوف یركز ھذا الفصل على تقدیم التقاریر عن المجاالت 
فالقسم األول یشمل . ویعكس تنظیمھ نص اإلعالن إلى أبعد حد ممكن. التالیة المذكورة تحدیدًا في اإلعالن

بینما یھتم القسم الثاني بالمسائل الھیكلیة التطورات في مجال خدمات الوقایة وعالج األمراض المعدیة ، 
المتعلقة بالنظم الصحیة والخطط الوطنیة في مجال الرعایة الصحیة، والقسم الثالث بالفئات المستضعفة 

، ویتناول القسم الرابع مسألة )ویشمل معلومات قدمتھا اللجنة الدولیة عن الصحة في أماكن االحتجاز(
والقسم الخامس البرامج التقلیدیة للجمعیات الوطنیة مثل اإلسعافات الحصول على الخدمات الصحیة، 

  . األولیة والتبرع بالدم
  

  األمراض المعدیة - 1

مرض اإلیدز/فیروس نقص المناعة البشریة - أ

                                                
دیا، وكندا، والصین، أفغانستان، وأرمینیا، وأسترالیا، وأذربیجان، وبلجیكا، وبولیفیا، والبوسنة والھرسك، وبروني دار السالم، وبلغاریا، وكمبو  44

وكولومبیا، كرواتیا، والجمھوریة التشیكیة، وإكوادور، والسلفادور، وإستونیا، وجورجیا، وألمانیا، والیونان، وھندوراس، والعراق، وإیطالیا، 
والمغرب، ومیانمار، ونامیبیا، والیابان، وقیرغیزستان، والتفیا، ولیسوتو، ولیبریا، ولیتوانیا، والمكسیك، وموناكو، ومنغولیا، والجبل األسود، 

ترینیداد ونیبال، وھولندا، ونیوزیلندا، والنرویج، وفلسطین، وبیرو، والبرتغال، وصربیا، وسیرالیون، وإسبانیا، والسوید، وسویسرا، وتایلند، و
  .وتوباغو، وتركیا، وتركمانستان، وأوكرانیا، والمملكة المتحدة ، والوالیات المتحدة، وأوزبكستان

، والمكسیك، وھولندا، وبولندا، والبرتغال، موریشیوسترالیا، وبلجیكا، وكندا، وكولومبیا،وقبرص، وایرلندا، وإیطالیا، والیابان، ومدغشقر، وأس  45
  .  ورومانیا، وسویسرا، وتایلند، وأوكرانیا

  .سي، وھولندا، والصلیب األحمر الھولنديأسترالیا، والصلیب األحمر البلجیكي، والصلیب األحمر الیوناني، والصلیب األحمر الھندورا  46
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فیروس نقص المناعة  عملھم الجاري في مجال 47عدد كبیر من الذین أجابوا عن االستمارةوذكر 
 والذي یشمل الحمالت اإلعالمیة الموجھة إلى الجماعات المعرضة لخطر شدید، إلیدزمرض ا/البشریة

والمناصرة المركزة على التخفیف من الوصم الذي یطال تقدیم الرعایة في المنزل إلى األشخاص 
. المضاد للفیروسات الرجعیة، وتوفیر العالج مرض اإلیدز/نقص المناعة البشریةالمصابین بفیروس 

ض الجمعیات الوطنیة والبلدان على المستوى الوطني في ھذا المجال، بینما جعل البعض اآلخر وتعمل بع
ویدعم الصلیب األحمر األسترالي برامج في كمبودیا، والصین، . منھا جزءًا من العمل اإلنمائي الدولي

وأفادت جھات أخرى . ومنغولیا، والمحیط الھادئ تتعلق بالوقایة والرعایة وتخفیف الوصم بالعار والتمییز
وأعلن الصلیب األحمر . كثیرة مثل الصلیب األحمر الكمبودي عن نجاح برامجھا في تغطیة واسعة

 المضاد للفیروسات الرجعیةالعالج الكمبودي أنھ استطاع، من خالل عملھ المشترك مع حكومتھ، توفیر 
نقص المناعة یروس األشخاص المصابین بف من ٪92وغیرھا من الخدمات الصحیة إلى أكثر من 

  .مرض اإلیدز/البشریة
  

الحد من الضرر  )1(

وكما یعرض في المثال أدناه، یھدف . ذكرت جمعیات وطنیة عدة عملھا تحدیدًا في برامج الحد من الضرر
، أو نقص المناعة البشریةالحد من الضرر إلى التقلیل من خطر اإلصابة بأمراض معینة مثل فیروس 

ویعمل الصلیب األحمر الكندي في الصین لدى متعاطي المخدرات بالحقن . لالتھاب الكبد، أو الس
الوریدي، وینفذ الصلیب األحمر الكرواتي أربعة برامج للتحفیز على مبادلة اإلبر المستعملة بإبر جدیدة 
معقمة كما ینشط أیضًا كل من الصلیب األحمر الجورجي، والصلیب األحمر الصربي ، والصلیب األحمر 

  . راني في ھذا المجالاألوك
  

                                                
الھالل األحمر األفغاني، وجمعیة الھالل األحمر األذربیجاني، والصلیب األحمر البلغاري، والصلیب األحمر الكرواتي، والصلیب األحمر   47

حمر الیاباني، وجمعیة الھالل الجورجي، والصلیب األحمر اإلستوني، والھالل األحمر العراقي، والصلیب األحمر اإلیطالي، والصلیب األ
األحمر في قیرغیزستان ، والصلیب األحمر في التفیا، والصلیب األحمر في لیسوتو، والصلیب األحمر اللیبري، والصلیب األحمر في موناكو، 

ار، والصلیب األحمر والصلیب األحمر المنغولي، والصلیب األحمر في جبل األسود، والھالل األحمر المغربي، والصلیب األحمر في میانم
النیبالي، والصلیب األحمر الھولندي، والصلیب األحمر النامیبي، والصلیب األحمر النرویجي، والصلیب األحمر الصربي، والصلیب األحمر 

ألحمر في سیرالیون، والصلیب األحمر في ترینیداد وتوباغو، والھالل األحمر التركمانستاني، والصلیب األحمر األوكراني، والصلیب ا
الكولومبي، والصلیب األحمر السلفادوري، والصلیب األحمر الھندوراسي، والصلیب األحمر السویسري، والصلیب األحمر التایلندي، والصلیب 

أسترالیا، وبلجیكا، : األحمر في بیرو، والصلیب األحمر المالوي، والصلیب األحمر األلماني، والصلیب األحمر الصیني، والدول التالیة
  .لومبیا، والمكسیك، وھولندا، والبرتغال، وسویسرا، وتایلند، وأوكرانیاوكو

  الصلیب األحمر الھولندي : مثال 
فیروس نقص المناعة ال الوقایة من دعم الصلیب األحمر الھولندي التنفیذ الناجح لبرامج  تتعلق ببناء القدرات في مج

شارت الوحدات المكلفة برفع التقاریر عن رصد وتقییم أو.  في سیرالیون وكوت دیفوار ولیبریامرض اإلیدز/البشریة
الصلیب األحمر الھولندي إلى تعزیز المعرفة في مجالي صحة األم والطفل البرامج في ھذه الجمعیات الوطنیة و

ویقوم متطوعون متحمسون لعملھم .  داخل المجتمعات المحلیة المستھدفةمرض اإلیدز/شریةفیروس نقص المناعة البو
ولم یجر بعد تقییم لھذه . بالزیارات إلى المنزل ویبدو أن مثل ھذه األنشطة تلقي استحسانًا كبیرًا ولھا أثر إیجابي 

وینبغي . بیر وھي ملتزمة بتنفیذ البرنامج بشریة بتحفز كالفیروس نقص المناعة وتتمیز المجموعات المصابة ب. النتائج
أن یكرس خالل األشھر المقبلة اھتمام أكبر لدعم اإلدارة في المقرات الرئیسیة للجمعیات الوطنیة وزیادة حجم 

  . وسوف تحظى أیضًا بعض الجوانب التقنیة مثل التعلم من األقران بالمزید من االھتمام. األنشطة
  

في برامج عن   جمعیة وطنیة یدعمھا الصلیب األحمر الھولندي12تمعت في الخرطوم ، اج2010یونیو /وفي حزیران
 ومن بینھا الجمعیات الوطنیة الثالث المعنیة بھذا المشروع من أجل مرض اإلیدز/فیروس نقص المناعة البشریة

لمشاركون تجاربھم مناقشة الدروس الرئیسیة المستخلصة من البرامج المطبقة في مختلف البلدان، وتبادل أیضًا ا
السیما في مجال إقامة نظام  للتعلم من األقران یعمل بشكل جید ومبني على المبادئ التوجیھیة بشأن التعلم عن طریق 

.األقران التي وضعھا االتحاد الدولي
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  H1N1 فیروسوالوبائیة األنفلونزا  - ب

ولي عبر وحدتھ المعنیة باألنفلونزا الجمعیات الوطنیة في وضع حمالت المناصرة وخطط ساعد االتحاد الد
، H1N1، في ذروة تفشي فیروس األنفلونزا 2009وأجرى في العام . التأھب النتشار األنفلونزا الوبائیة

لجمعیات قدم فیھا توجیھات أساسیة إلى ا" أنت الذي تشكل أفضل دفاع " :حملة توعیة عالمیة تحت عنوان
 الذي ذكرتھ عدة جمعیات وطنیة في أجوبتھا (H2P)وأنشأ أیضًا برنامج التأھب اإلنساني لألوبئة . الوطنیة 

  . عن االستمارة
  

 بلدًا 47، وتنفیذ أنشطة مواجھة في  بلدًا 26أنشطة التأھب والمواجھة في  تنفیذ H2Pوشمل برنامج التأھب 
 بلدًا لتمویل حمالت 22قدمت عالوة على ذلك مبالغ صغیرة إلى ، وH1N1خالل تفشي األنفلونزا  إضافیًا
وبما أن ھذا البرنامج كان یشمل عدة قطاعات وتناول جوانب أخرى تتعلق بالصحة واألمن . التوعیة

  . الغذائي وسبل كسب العیش، تجاوزت آثاره إلى حد كبیر مجال الوقایة من وباء األنفلونزا
  

 إذ بّین كیف أن تجاوز نطاق التعریف الضیق للموضوع یمكن أن یؤدي إلى و شكل البرنامج مثاًال جیدًا
ومنذ إغالق الوحدة المعنیة باألنفلونزا في أوائل ھذا العام، بذلت جھود كبیرة لدمج . نتائج إیجابیة دائمة

  الصلیب األحمر الكرواتي

الھدف الرئیسي من برامج الحد من الضرر ھو التقلیل من الضرر الناتج عن تعاطي المخدرات والتخفیف إلى أدنى حد 
ممكن من خطر اإلصابة مستقبًال بالتھاب الكبد ومرض اإلیدز لدى الجماعات ذات السلوك غیر المأمون الذي یرافق 

إقامة اتصال أول بمتعاطي : ومن بین األھداف األخرى لبرنامج مبادلة اإلبر ما یلي. م الحقن في تعاطي المخدراتاستخدا
ومواد إعالمیة، وتوعیة المجتمع ) الواقیات الذكریة(المخدرات المخفیین ، وتوفیر أدوات الحقن المعقمة، وتوفیر الرفاالت

الضرر، وحمایة المجتمعات المحلیة من اإلبر والحقن المستعملة الملقیة المحلي بكاملھ بضرورة تنفیذ برامج الحد من 
جمع بیانات على المستوى المحلي عن (على الطرقات، واالھتمام بقضایا تتعلق باألوبئة والبحوث في ھذا المجال 

عداد مستقبًال لتقییم المستوى الحالي للسلوك الخطر بھدف اإل) زبائن مبادلة اإلبر(متعاطي المخدرات المخفیین 
  . لإلجراءات األكثر فعالیة ومالءمة لھم 

  
: ویقدم الصلیب األحمر الكرواتي البحوث العلمیة مثل رسالة دكتوراه في علم الطب الحیوي والصحة العامة بعنوان 

ولة ، واختبارات مجانیة ومجھ" تأثیر الحد من الضرر في تغیر السلوك الصحي لمتعاطي المخدرات بالحقن الوریدي"
 لدى متعاطي المخدرات بالحقن الوریدي بالتعاون نقص المناعة البشريفیروس  وC و Bاألسماء لكشف التھابات الكبد 

  . مع المعھد الكرواتي للصحة العامة ومركز االختبار الطوعي في كرواتیا، والتوعیة بالحد من الضرر ونشره
  

في روما، إیطالیا التابعة للصلیب األحمر " فیال ماریاني"مؤسسة والصلیب األحمر الكرواتي ھو أحد الجھات المدربة في 
تحسین الحد من الضرر، نھج : "وكان الصلیب األحمر الكرواتي مشارك فاعل في برنامج االتحاد األوروبي . اإلیطالي

ب األحمر بالتعاون مع الصلیب األحمر البلغاري و الصلیب األحمر الفرنسي، و الصلی" للصلیب األحمر في أوروبا
  . اإلیطالي، ة الصلیب األحمر في التفیا، و الصلیب األحمر في جمھوریة مقدونیا ، والصلیب األحمر البرتغالي

  
 النشاط األكثر فعالیة للعمل مع  ھوالحد من الضررالتأكید على أن برنامج : اآلثار العامة للبرنامج وإنجازاتھ ھي التالیة

نقص المناعة فیروس  وC و B وتوعیة المنتفعین بما یتعلق بالتھابات الكبد متعاطي المخدرات بالحقن الوریدي،
، وتناقص وصم متعاطي المخدرات بالحقن الوریدي، )المخاطر، ووسائل العدوى، والحمایة الذاتیة(اإلیدز /ةالبشری

لة األسماء لكشف وتناقص المشاركة في استعمال معدات الحقن لحقن المخدرات، وضمان االختبارات المجانیة ومجھو
ة في نظام مراكز االختبار الطوعي والقبول ببرامج الحد من الضرر نقص المناعة البشریفیروس  وC و Bالتھابات الكبد 

وزارة الصحة والشؤون االجتماعیة، ومكتب مكافحة المخدرات في حكومة جمھوریة (من جانب المؤسسات الكرواتیة 
لصحة العامة  وھي مؤسسات یتعاون معھا الصلیب األحمر الكرواتي بشكل فاعل كرواتیا، والمعھد الوطني الكرواتي ل

 C و Bوھو شریك رسمي في تقدیم البرامج الوطنیة للصحة العامة المتعلقة بتعاطي المخدرات ومشاكل التھابات الكبد 
.)ةنقص المناعة البشریفیروس و
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 ضمن تدریب أشمل مثل الوحدة التعلیمیة H2Pالدروس وأفضل الممارسات المستخلصة من الحملة 
  .  للمتطوعین والتي تتناول مكافحة األوبئة عمومًاالمخصصة

  
ومن بین األمثلة األخرى لبرامج ناجحة تنفذھا الدول ، یمكن ذكر مثال من أسترالیا التي قدمت تقریرًا عن 

أسترالیا ستقدم "وذكرت أن : 2015- 2010ئة للفترة إطارھا الجدید بشأن األوبئة واألمراض المعدیة الناش
بلدان شریكة في منطقة آسیا والمحیط الھادئ  لترسیخ اإلنجازات المحققة على مدى المساعدة إلى 

السنوات األربع الماضیة وفقًا لالستراتیجیة القدیمة وتحویل الدروس المكتسبة في مجال الوقایة والكشف 
لناشئة ضمن نظم أقوى لمعالجة األمراض المعدیة ا H5N1   الطیورأنفلونزاعن األمراض ومكافحتھا مثل 

  ". بشكل عام،  وإعداد مواجھة أفضل لھا
  

، أرسل الصلیب 2009وعام .  عن كیفیة عملھا معًا لتجنب تفشي األوبئة48وأفاد عدد من الجمعیات الوطنیة
األحمر الیاباني بناء على طلب من الحكومة الیابانیة ، أطباء إلى المطارات الدولیة في البالد من أجل دعم 

 ؛ وعمل الصلیب األحمر المكسیكي بتعاون وثیق مع سلطات بالده خالل تفشي أقسام الحجر الصحي
وذكرت أیضًا عدة جمعیات وطنیة أخرى العمل الذي أنجزتھ .  كذلك2009المرض في المكسیك عام 

دًا لبرمجة  امتدانفلونزا وكیف كان التأھب لمواجھة وباء األنفلونزابشأن األخطار الموسمیة بتفشي اإل
  .في المنطقةمشاریعھا 

  

  

                                                
جمعیة الھالل األحمر األذربیجاني، والصلیب األحمر البلجیكي، والصلیب األحمر البریطاني، والھالل األحمر في بروني دار السالم، والصلیب   48

ورجي، والھالل األحمر العراقي، والصلیب األحمر اإلیطالي،  وجمعیة األحمر الكندي ، والصلیب األحمر الكرواتي، والصلیب األحمر الج
الھالل األحمر في قیرغیزستان ، والھالل األحمر المغربي، والصلیب األحمر النیبالي، والصلیب األحمر الھولندي، والصلیب األحمر 

 األحمر السویدي، والصلیب األحمر في ترینیداد وتوباغو، النیوزیلندي، والصلیب األحمر البرتغالي، والصلیب األحمر في سیرالیون، والصلیب
والصلیب األحمر األوكراني، والصلیب األحمر الكولومبي، والصلیب األحمر السلفادوري، والصلیب األحمر الھندوراسي، والصلیب األحمر 

أسترالیا، ومدغشقر، والمكسیك، :  والدول التالیةاإلسباني، والھالل األحمر األفغاني، والصلیب األحمر األلماني، والصلیب األحمر الصیني،
  .، والیابان) مع جمعیتھا الوطنیةفي تقریر عن جھودھا المشتركة(وسویسرا، وتایلند، وكولومبیا 

  الصلیب األحمر المنغولي : مثال

 مشروعًا 2010أبریل /نوفمبر إلى نیسان/نفذت جمعیة الصلیب األحمر المنغولي في الفترة الممتدة من تشرین الثاني
ومواجھتھ ولكنھا تطلعت أیضًا إلى تحسین التأھب H1N1امتد على ستة أشھر وركز على التخفیف من وباء األنفلونزا 

یمي لوباء األنفلونزا من خالل تطویر خطة التأھب والمواجھة الخاصة بالجمعیة الوطنیة بما في ذلك خطة التنظ
واستند ھذا المشروع إلى األدوات والتجارب التي عرضھا االتحاد في برنامجھ العالمي للتأھب اإلنساني . ستمراریةلال

  . ومكافحتھا H5N1   الطیورتخفیف من أنفلونزالألوبئة وإلى تجربة الجمعیة الوطنیة في مجال الوقایة وال
  

وكان یھدف المشروع إلى تأمین تأھب المجتمعات المحلیة في منغولیا للتخفیف من آثار وباء األنفلونزا على معدالت 
وحققت جمعیة الصلیب األحمر المنغولي نجاحًا في الحملة اإلعالمیة التي استھدفت الشباب . والوفیاتاالعتالل 

ویقدر أن ). ر وثالث مقاطعاتوبات نستة أحیاء في العاصمة أوال(ال في المدارس في تسع أماكن في البالد واألطف
لى إضافة إ. تأثروا بالحملة اإلعالمیة بواسطة نھج التوعیة عبر األقران من األطفال والشباب في ھذه األماكن 84500

ظمت ورش عمل عن وباء وُن. ا مئات اآلالف من الناسھدھشاالقنوات التلفزیونیة الوطنیة رسالة الحملة وبثت ذلك، 
وتأخر استكمال . األنفلونزا على مستویات المقاطعات واألحیاء بمشاركة مسؤولین حكومیین والسلطات الصحیة المعنیة

 كونتي كان یفترض أن تلتنسیق في مجال الوباء واللخطط الجمعیة الوطنیة بشأن األوبئة بسبب غیاب خطة الحكومة 
  . خطط المنظمات غیر الحكومیة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة المعنیةلالمظلة الشاملة لجمیع أقسامھا ووكاالتھا و

  
ودعم أیضًا المشروع تعزیز أنشطة الجمعیة الوطنیة لحشد المتبرعین بالدعم عبر حمالت إعالمیة عندما انخفض عدد 

  .ب تفشي األنفلونزایة جدًا بسب متدنیاتالمتبرعین بالدم إلى مستو
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   مرض الّسل- ج

بدت التقاریر عن ھذا المجال، أكثر مما ھي الحال بالنسبة إلى أي مجال آخر في ھذا الفصل، منحصرة 
 من المنطقة األوروبیة بشكل أساسي وخاصة في أوروبا 49على الصعید الجغرافي في الجمعیات الوطنیة

وتمثلت المواجھة في .  سل إلى البروز األوسع  انتشارًاالشرقیة وآسیا الوسطى حیث تبدو عودة مرض ال
بعض الحاالت في استھداف قطاعات معینة من السكان معرضة لمخاطر كبیرة من خالل الحمالت 

وأفادت الحكومة السویسریة عن كیفیة إدراجھا برامج الوقایة من مرض .  اإلعالمیة وإجراء االختبارات
ووصف أیضًا عدد قلیل من الذین أجابوا عن .  نقص المناعة البشریةالسل في برامج الوقایة من فیروس

االستمارة كیف كان مرض السل أكثر انتشارًا في السجون وفي صفوف السجناء السابقین وقالوا أنھم 
لقسم الفرعي عن یرجى النظر إلى ا للمزید من المعلومات،. یقدمون الدعم إلى ھذه المجموعات من السكان

  .جونالصحة في الس
  

  

   المالریا-د

وقدمت البرامج المدعومة من . لي بمجموعة واسعة من األنشطة اإلبداعیة في ھذا المجالقام االتحاد الدو
االتحاد تعریفًا للكثیر من أفضل الممارسات العالمیة بشأن الوقایة من المالریا وأدت إلى إجراء تغییرات 

وتولى . مالریا في المبادئ التوجیھیة لمنظمة الصحة العالمیة وفي سیاسات وزارات الصحة المتعلقة بال
االتحاد الدولي القیادة في دعم الشراكات على الصعید العالمي، ویترأس اآلن التحالف من أجل الوقایة من 

الوقایة من المالریا وكان مجال العمل الرئیسي ھو . شراكة دحر المالریاالمالریا وھو فریق عمل تابع ل
، والقیام بزیارات إلى كل مبیدات مدیدة المفعول المعالجة باتلناموسیلعبر توزیع مجاني واسع النطاق 

. المنازل بعد عملیة التوزیع، من أجل التأكد من تركیب الناموسیات واستخدامھا لیلیًا بالشكل المناسب
وتركزت األنشطة على بناء قدرات الجمعیات الوطنیة لدعم وزارات الصحة في تحقیق أھداف دحر 

  . المتعلقة بالمالریاداف اإلنمائیة لأللفیةاألھ و2015 و 2010المالریا لعامي 
  

                                                
ري، الصلیب األحمر األرمیني، وجمعیة الھالل األحمر األذربیجاني، وجمعیة الصلیب األحمر في البوسنة والھرسك، والصلیب األحمر البلغا  49

والصلیب األحمر الجورجي، وجمعیة الھالل األحمر في قیرغیزستان ، والصلیب األحمر في التفیا، والصلیب األحمر اللیبري،  والصلیب 
األحمر في میانمار، والصلیب األحمر النیبالي، وجمعیة الھالل األحمر التركمانستاني ، والصلیب األحمر األوكراني، والھالل األحمر 

  . وتایلند، وأوكرانیا، وكولومبیاإیطالیا ، وسویسرا،: ني،  والصلیب األحمر األلماني، والدول التالیةاألوزبكستا

  الصلیب األحمر األرمیني: مثال

وتقوم الجمعیة الوطنیة بتنفیذ برامج وقایة . تكمن إحدى أولویاتنا في مجال الرعایة الصحیة في الوقایة من مرض السل"
من السل ضمن إطار البرنامج الوطني لمرض السل بتمویل من الصندوق العالمي ألمراض اإلیدز والسل والمالریا 

إضافة إلى األنشطة الرامیة ) . مستفید فرعيھو  والصلیب األحمر األرمیني ،رئیسي ھو وزارة الصحةوالمستفید ال(
، بالتعاون مع منظمة أطباء بال حدود 2011 إلى 2009إلى الوقایة من السل ، ینفذ الصلیب األحمر األرمیني للفترة من 

ویتلقى .  المقاوم ألدویة متعددة في أرمینیا أوقفوا السل:مشروعال Eli Lilly and Companyوبتمویل من شركة 
رزم المواد الغذائیة ومجموعات من ومن بینھا المرضى في إطار المشروع الدعم النفسي والمساعدات االجتماعیة 

وتولى الصلیب األحمر األرمیني تدریب ممرضین یعملون مع . مستلزمات النظافة لتحفیزھم على متابعة عالجھم
استراتیجیة توصي بھا منظمة الصحة العالمیة  (DOTS-Plusامج المعالجة المعززة القصیرة األمد المرضى لتنفیذ برن

بالسل المقاوم ألدویة متعددة  المصابین ویتلقى أیضًا عدد مختار من المرضى). لمراقبة السل المقاوم ألدویة متعددة
دیم المساعدة إلى المرضى اآلخرین على أساس تدریبًا كمنسقین من األقران لقیادة مجموعات دعم تجتمع شھریًا لتق

وتقدم حمالت التوعیة الموجھة للجمھور العام معلومات عن المرض والعالج المناسب . مبادئ التوعیة عبر األقران
".وأھمیة مواصلة العالج وتدعو أیضًا الجمھور إلى التوقف عن النبذ والتمییز إزاء المرضى
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 معالجة ةناموسی ملیون 19،7 شخصًا عبر توزیع 422565 إلى اآلن أمكن إنقاذ حیاة 2002ومنذ العام 

ولعبت عدة جمعیات وطنیة .  جمعیة وطنیة أنشطة الوقایة من المالریا29ودعمت . بیدات مدیدة المفعولبم
مثل الصلیب األحمر الكندي، والصلیب األحمر الھولندي، والصلیب األحمر النرویجي دورًا فاعًال في 

ي عمل عدد من ، ساند الصلیب األحمر الھولند2009وفي أواخر العام .  دعم عمل االتحاد الدولي
 في أفریقیا  المعالجة بمبیدات مدیدة المفعولاتناموسیالجمعیات الوطنیة في توسیع التوزیع الجماعي لل

كان فعاًال في تطویر البرنامج العالمي " ویفید الصلیب األحمر النرویجي أنھ . وآسیا والمحیط الھادئ
ة موظفین لالتحاد الدولي لفترة ثالث سنوات المعني بالمالریا الذي وضعھ االتحاد الدولي من خالل إعار

من أجل تطویر الحق للبرنامج كما ساھم بتمویل ھام في البرنامج العالمي وفي الجھود المبذولة لوضع أداة 
واستضاف الصلیب األحمر النرویجي مع شراكة . للمراقبة والتقییم على أساس استخدام الھاتف الخلیوي

 كان ھدفھ 2011أبریل /ة النرویجیة مؤتمرًا عالمیًا عن المالریا في نیساندحر المالریا ووزارة الخارجی
  ."توصل إلى إزالة كاملة للمرضال
  

  

الصلیب األحمر البلجیكي الذي ساعد : وجاءت األجوبة األخرى حول الموضوع من الجھات التالیة 
ناء قدراتھا، والصلیب األحمر اللیبري ، جمعیات وطنیة شریكة من مناطق جنوب الصحراء الكبرى في ب

والصلیب األحمر النیبالي، والصلیب األحمر السیرالیوني، والصلیب األحمر الكولومبي، والصلیب 
  .وي، والصلیب األحمر الھندوراسياألحمر اإلسباني، والصلیب األحمر المال

  
  
  
  

  الصلیب األحمر الكیني بدعم مالي من الحكومة الكندیة والصلیب األحمر الكندي : مثال 
لمعالجة  ،ب المكون أساسًا من مادة أرتیمیسینینالعالج المرّك (ACT)الصلیب األحمر الكیني توزیع العالج  یدعم

 جماعة محلیة معرضة للمرض یصعب الوصول إلیھا في منطقتي 113خامسة في المالریا عند األطفال دون سن ال
. وینفذ البرنامج بالتعاون الوثیق مع قسم مكافحة المالریا في وزارة الصحة الكینیة. مالیندي والمو على الساحل الكیني

ة الحمى في المجتمعات مجانًا ومعالج (ACT) لتقدیم العالج ة المحلیات للمجتمعًا صحیًاأخصائی 113وتم تدریب 
ولئن المالریا یمكن أن تؤدي إلى وفاة األطفال في . على الخدمات الصحیة محدودًافیھا المحلیة التي یبقى الحصول 

وأحرز المشروع بعض النتائج المثیرة لإلعجاب .  ساعة، یجب أن یكون العالج متوفرًا على الصعید المحلي24خالل 
 ساعة من 24٪ من حاالت الحمى المبلغ عنھا في خالل 92ولى إذ استطاع معالجة خالل األشھر الثمانیة عشر األ

.٪ في تقدیم العالج من جانب متطوعین من الصلیب األحمر45وكانت ھنالك زیادة بنسبة . ظھور األعراض

  الصلیب األحمر في میانمار : مثال

األطفال دون أي : ینفذ اآلن مشروع موسع للوقایة من المالریا مخصص لألشخاص األكثر استضعافًا في تسع بلدیات
وقدم متطوعو الصلیب األحمر المحلیون المعلومات الالزمة في المسائل المتعلقة . لحوامل سن الخامسة ، والنساء ا

وعقد متطوعو الصلیب األحمر المدربون جلسات تكلموا فیھا عن الصحة في . بالصحة بعد حملة توزیع واسعة النطاق
 جوالتة الوقایة من المالریا بالمجتمع المحلي وأداروا مناقشات في القرى داخل مجموعات صغیرة بینما قامت لجن

وھي  على أسر مختارة في القرى،  معالجة بمبیدات مدیدة المفعولةناموسی  5000ووزعت حوالي . رصد منتظمة
ووفقًا لتقاریر المتابعة المتعلقة ببلدیتین اثنین من بین البلدیات التسع ، . األسر التي لدیھا أطفال دون سن الخامسة

 ٪39،8وتعززت المعرفة بطریقة انتقال عدوى المالریا عبر عضات البعوض من نسبة . مرضانخفض معدل انتشار ال
ومن خالل ھذا التغییر في . وجرى تحسین الصرف الصحي.  اآلن٪98،8 إلى 2008 عام ٪52،9 و2006عام 

البلدیتین خالل  في ٪1،7إلى ) المشتبھ بھ في الفحص السریري(السلوك والممارسات ، انخفض معدل انتشار المالریا 
.٪ على التوالي6 و٪42،6  وصلت إلى 2008 و2006األشھر االثنتي عشرة الماضیة، وكانت النسب المقابلة للعامین 
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حة ووضع خطط وطنیة في مجال الصحة تعزیز نظم الص-2

  وطنیة في مجال الصحة الخطط ال-أ

 وضع خطط وطنیة في مجال الصحةیدعو اإلعالن المشاركین في المؤتمر إلى تعزیز نظم الصحة و
ویعتبر بناء القدرات في ھذا المجال . كأساس للتقلیل من إمكانیات التعرض لألمراض الناشئة والمتكررة 

مات عبر الدور المساعد للسلطات إلى أمر حیوي وتؤدي العالقة الفریدة بین الجمعیات الوطنیة والحكو
ویشكل وحده عدد الخطط الوطنیة في مجال الصحة التي أفید عنھا . نتائج فعلیة في تعزیز نظم الصحة

یعمل اآلن على وضع استراتیجیة وطنیة،   ولدیھ أصًال  خطة (الصلیب األحمر الكندي : دلیًال على ذلك 
، )2010-2008 األحمر الكندي في مجال الصحة للفترة دولیة ھي إطار العمل االستراتیجي للصلیب

، والصلیب األحمر التشیكي )2007نوفمبر /خطة تنفذ منذ شھر تشرین الثاني(والصلیب األحمر الكرواتي 
، والصلیب األحمر النیبالي، والصلیب األحمر في )الخطة ھي عنصر مكون للخطة الوطنیة بشأن األوبئة(

النرویجي، والصلیب األحمر في ترینیداد وتوباغو، والصلیب األحمر میانمار، والصلیب األحمر 
، والصلیب األحمر )خطة مبنیة على االستراتیجیة العالمیة في مجال الصحة والرعایة(الكولومبي 

، والصلیب األحمر اإلسباني ، والصلیب األحمر الملغاشي ، )كجزء من خطة التنمیة الوطنیة(الھندوراسي 
، والصلیب األحمر )2010-2007(، وحكومة كولومبیا )قید التخطیط( األفغاني والھالل األحمر

 ویعمل على وضع 2012أدرج االستراتیجیة العالمیة للرعایة الصحیة في استراتیجیتھ للعام (السویسري 
في صدد استكمال (، والصلیب األحمر في موریشیوس )استراتیجیة وطنیة جدیدة في مجال الصحة

، )مراجعة االستراتیجیة(، والصلیب األحمر المالوي )2015-2011اع الصحة للفترة استراتیجیة قط
  ). في صدد استكمال استراتیجیتھ(والصلیب األحمر األلماني 

  
: وشددت جمعیات وطنیة أخرى على طریقة تكییف تخطیطھا من أجل االستجابة لبواعث القلق المحلیة 

 نموذج للرعایة الصحیة على نطاق المجتمعات المحلیة یتجاوز فالصلیب األحمر اللیبري یتجھ نحو اعتماد
تركیزه التقلیدي على اإلسعافات األولیة، بینما یمتلك الصلیب األحمر في موناكو عدة خطط للطوارئ في 

  . مجال الصحة في حال حدوث كوارث مرتبطة بحوادث نوویة أو بیولوجیة أو كیمائیة
  

  
الماء والصرف الصحي - ب

 حوالي ملیون شخص سنویًا من برنامج االتحاد الدولي للماء والصرف الصحي الذي ینفذ بشراكة یستفید
ویندرج البرنامج .  فرنكًا سویسریًا32مع الجمعیات الوطنیة والدول ومعدل كلفتھ للشخص الواحد تبلغ 

وأنشأ . اإلدارةبشكل كامل في ھیكلیة إدارة الكوارث ولكنھ یتولى أیضًا تنفیذ برامج مستقلة عن ھذه 

  الصلیب األحمر الكمبودي: مثال

 متماشیة مع 2012-2008وضع الصلیب األحمر الكمبودي خطة استراتیجیة في مجال الصحة والرعایة للفترة 
  :  لأللفیة المتعلقة بالصحةوتركز على خمسة أھداف استراتیجیة تتوافق أیضًا مع األھداف اإلنمائیة. استراتیجیة الحكومة 

التقلیل من عدد الوفیات واألمراض وأثر المرض من خالل معالجة األسباب الرئیسیة العتالل األطفال )1
  . واألمھات ووفاتھم

التقلیل من عدد الوفیات واألمراض وأثرھا من خالل تمكین المجتمعات المحلیة وتعزیز قدراتھا على منع تفشي )2
جھتھا وتحسین إمكانیات الحصول على الخدمات الصحیةاألمراض المعدیة وموا

التقلیل من خطر تعرض األشخاص األكثر استضعافًا للوفاة والمرض أثناء حاالت الطوارئ والكوارث من )3
. خالل العمل بشكل وثیق مع الجھات المعنیة الرئیسیة لتلبیة احتیاجاتھم العاجلة

رجي، وتعزیز التحالفات والشراكات في العملیات مع الجھات الخا/الداخلي والدولي/تعزیز التواصل الوطني)4
.المعنیة الرئیسیة من أجل تنفیذ الخطة االستراتیجیة للصحة والرعایة

تعزیز قدرات الصلیب األحمر الكمبودي في وضع وتنفیذ برامج الصحة من خالل مباشرة نھج البرامج )5
.والفروع/ د المنظمةالمتكاملة وحشد الموارد لدعم أنشطة التطویر على صعی
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مجموعة من مئات الوحدات  المختصة بالماء والصرف الصحي لمواجھة حاالت الطوارئ، وفرق التقییم 
 شخص في 190000والتنسیق المیدانیة، وأعد ما یكفي من مجموعات اللوازم لمواجھة الكوارث لصالح 

  .   بلدًا من مختلف أنحاء العالم23
  

وتشمل مشاركة الجمعیات الوطنیة في مشاریع الماء والصرف الصحي المساعدة التي یقدمھا الصلیب 
ن منطقة جنوب الصحراء الكبرى لبناء قدراتھا، ومواجھة األحمر البلجیكي إلى جمعیات وطنیة  شریكة م

الصلیب األحمر في لیسوتو للفیضانات 
 بدعم 2010دیسمبر /في كانون األول

من قسم الماء والصرف الصحي من 
أجل ضمان توفر المیاه النظیفة 

وقام . والتوعیة بقواعد النظافة العامة
الصلیب األحمر أیضًا كل من 

األحمر اللیبري، الكمبودي، والصلیب 
والصلیب األحمر النیبالي، والصلیب 
األحمر السیرالیوني، والصلیب األحمر 
في ترینیداد وتوباغو، والصلیب األحمر 
المالوي، والصلیب األحمر الكولومبي، 
والصلیب األحمر السلفادوري، 
والصلیب األحمر الھندوراسي ، 

غاني بأنشطة ھامة والھالل األحمر األف
  .جالفي ھذا الم

  
  

  المجموعات المستضعفة - 3

یتناول ھذا القسم عمل الجمعیات الوطنیة باعتبارھا شریكة لوزارات الصحة من أجل توفیر خدمات مكملة 
للخدمات التي یقدمھا النظام الوطني وخاصة من خالل استخدام طبیعة الصلیب األحمر  الذي یعمل داخل 

ریة العنایة بالمرضى بعد مغادرتھم المرافق الصحیة وقیام المجتمعات المحلیة سعیًا إلى توفیر استمرا
  . المتطوعین بتقدیم الخدمات الصحیة في المنزل

  
ویشیر الصلیب األحمر اإلیطالي إلى نقطة مثیرة لالھتمام أال وھي بروز مجموعات ناشئة جدیدة من 

لة بالتقریر لصالح فإلى جانب األنشطة التي نفذتھا خالل الفترة المشمو. األشخاص المستضعفین
المجموعات المستضعفة المعتادة مثل األشخاص ذوي اإلعاقة ومتعاطي المخدرات، كرست عنایة خاصة 
لألشخاص الذین أصبحوا مؤخرًا في فئة المستضعفین مثل المسنین والمھاجرین والذین یعیشون في 

  . المخیمات المتنقلة لجماعات الرحل
  

 نظامًا موازیًا لنظام السلطات الرسمیة للوصول إلى الذین ال یستفیدون ویشّغل الصلیب األحمر في التفیا
 مركزًا  لتعزیز الصحة یستطیع السكان 38یملك الصلیب األحمر في التفیا "و. من النظام الرسمي

الحصول فیھا مجانًا على استشارات ومعلومات في مجال تعزیز الصحة، وقیاس ضغط الدم، ونسبة 
وتعمل مراكز الرعایة الصحیة التابعة للجمعیة الوطنیة بصورة . تبارات أساسیة السكر، والخضوع الخ

مستقلة عن نظام الرعایة الصحیة الحكومي وتستھدف المجموعات المستضعفة ، من المسنین والفقراء، 
وفي مركز ریغا . والمشردین الذین ال یملكون مأوى، وغیرھم، من أجل تعزیز الصحة العامة في التفیا

  الصلیب األحمر المنغولي : مثال
یجري اآلن تنفیذ برنامج تحسین الماء والصرف الصحي الرامي إلى 

 شخص من سكان أوالن باتور 20000تحسین ظروف عیش حوالي 
من خالل زیادة توفر میاه الشرب ، وتحسین شروط النظافة العامة 
بواسطة زیادة المعرفة والتوعیة في مجال الصحة ، وتعزیز قدرات 

ویحتوي برنامج . نفیذ مشاریع مماثلة األحمر المنغولي على ت الصلیب
تحسین الماء والصرف الصحي على عنصرین مكونین ھما ، تركیب 

 نقطة للتزوید بالماء وتوزیع المیاه الصادرة من اآلبار الموجودة 18
في الحقول بواسطة الشاحنات وھو الجانب المتعلق بالمنشآت ، ونقل 

فة العامة وھو المعارف ورفع الوعي  في مجالي الصحة والنظا
  الجانب المتعلق بتطبیق البرامج 

 Gerوقد نظمت دورات تدریبیة واجتماعات في مناطق األحیاء الفقیرة

تناولت مواضیع مختلفة منھا الماء والصرف الصحي، والصحة،  
والتدریب في مجال النظافة العامة على مستوى الجماعات المحلیة 

تحسین الممارسات المشاركة في أي  PHASTباستخدام طریقة 
، وندوات لتعلیم األطفال المتعلقة بالنظافة الصحیة والصرف الصحي

.غسل أیدیھم، والتدریب على اإلسعافات األولیة وغیرھا
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زیز الصحة یستطیع متعاطو المخدرات مبادلة الحقن وإجراء اختبار سریع لكشف فیروس فقدان لتع
  ". المناعة البشریة والسل

  
وینشط أیضًا في ھذا المجال كل من الصلیب األحمر المنغولي، والصلیب األحمر الھولندي، والصلیب 

، والصلیب األحمر )ة الصحیةنقل األشخاص المستضعفین إلى مرافق الرعای(األحمر النیوزیلندي 
البرتغالي، والصلیب األحمر السویدي، والصلیب األحمر في ترینیداد وتوباغو، وجمعیة الھالل األحمر 
التركمانستاني، والصلیب األحمر اإلسباني، والصلیب األحمر التایلندي، والھالل األحمر األوزبكستاني، 

بھدف تحقیق (، وكولومبیا )مع إدراج جماعات الروما(وحكومات قبرص وبولندا، والبرتغال، ورومانیا 
  ).2015لصحیة للجمیع بحلول العام الرعایة ا

  
المھاجرون - أ

عّرف عدد من الجمعیات الوطنیة والدول المھاجرین باعتبارھم مھددین إلى حد كبیر بعدم التمتع بنفس 
 التي یتمتع بھا السكان المحلیون نتیجة عوامل بنیویة تحول دون إمكانیات الحصول على الرعایة الصحیة

حصولھم على تلك الخدمات أو بسبب خوف المھاجرین الذین ال یملكون أیة مستندات من التعامل مع 
إضافة . وبالتالي غالبًا ما یكون المھاجرون في حالة صحیة أسوأ من حالة السكان المحلیین. خدمات الدولة

خدم بعض المھاجرین إلى ذلك، یست
طرقًا غیر شرعیة في ھجرتھم األمر 
الذي یمكن أن یعرضھم ألخطار جسدیة 
. أو یجعلھم معتلي الصحة لدى وصولھم

ویمكن للجمعیات الوطنیة والدول التي 
تستقبل أعدادًا كبیرة من المھاجرین 
خالل فترات زمنیة قصیرة أن تواجھ 

یاجاتھم في مجال صعوبات في تلبیة احت
  .عایة الصحیةالر
  

وقد تعرض عدد قلیل من المھاجرین 
للتعذیب، ویّشغل كل من الصلیب 
األحمر السویدي والصلیب األحمر 
السویسري عیادات متخصصة للذین 

ویقول الصلیب األحمر . تعرضوا لذلك
الجمعیة  تقدم خدمات "السویدي أن 

إعادة التأھیل إلى ضحایا التعذیب 
ي والحروب في خمسة مستشفیات ف

وتھدف ھذه الخدمات إلى التخفیف من المعاناة الالحقة للتعذیب والحرب ویشكل . مختلف أنحاء البالد
أما التوعیة وتبادل المعرفة والمناصرة فھي أیضًا مكونات ھامة من ھذا . العالج نشاطھا الرئیسي

  50."العمل

                                                
  : النص األصلي في المربع باإلسبانیة  50

“ El Gobierno de México ha avanzado en la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas en los migrantes a través, entre otros, de: 
(i) Programa Vete Sano, Regresa Sano, que tiene por objeto contribuir a la protección de la salud del migrante y su familia (sea migración 
interna o externa en tránsito) en su lugar de origen, traslado y destino, para lograr que esta población sea resiliente y capaz de manejar los 
determinantes de su salud y mejorar sus entornos; (ii) Programa de Ventanillas de Salud, que, a través de módulos en los Consulados 
mexicanos, proporciona al migrante mexicano información en salud, y le facilita el acceso a los servicios de salud que se ofrecen en su 
localidad particularmente en Estados Unidos, generando también una cultura de prevención; (iii) Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales México-Canadá, a través del cual las Secretarías de Salud de las entidades federativas realizan el informe médico que requiere la 
autoridad canadiense para los migrantes temporales; y (iv) Semana Binacional de Salud Fronteriza, que tiene por objeto intensificar la 

  المكسیك : مثال
أحرزت حكومة المكسیك بعض التقدم في مجالي الوقایة والعالج 
لألمراض المعدیة في أوساط المھاجرین وذلك عبر مجموعة من 

 الذي یھدف إلى Vete Sano, Regresa Sanoبرنامج ) 1(البرامج منھا 
المساھمة في التخفیف من األخطار التي تھدد صحة المھاجرین 

في أماكن المصدر أو ) المھاجرون من الداخل والمھاجرون الدولیون(
العبور أو المقصد من أجل تعزیز قدرة ھذه الفئة على الصمود أمام 

لرعایة الصعاب وتمكینھم من إدارة احتیاجاتھم في مجال ا
 الذي یستخدم نظام نقاط Ventanillas de Saludبرنامج ) 2.(الصحیة

االتصال في السفارات المكسیكیة لتقدیم معلومات للمواطنین 
المكسیكیین عن إمكانیة الحصول على خدمات الرعایة الصحیة في 

وینفذ ھذا البرنامج بشكل فاعل في الوالیات المتحدة . أماكن وجودھم
 -برنامج مكسیكي) 3. (علومات عن الوقایة من المرضویقدم أیضًا م
 یعتمد على تبادل Trabajadores Agricolas Temoralesكندي ثنائي 

المعلومات بین البلدین بشأن االحتیاجات الطبیة للمھاجرین 
 the Senama Binacional de Saludبرنامج للتوعیة ) 4. (المكسیكیین 

Fronteriza تناول الحاجات في مجال الصحة على مدى أسبوع كامل ی
الخاصة بالسكان المقیمین على طول الحدود بین المكسیك والوالیات 

.المتحدة ومن بینھم عدد كبیر من المھاجرین
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إشراف الصلیب األحمر : تالیةویمكن ذكر أمثلة أخرى للعمل في مجال صحة المھاجرین تشمل األنشطة ال

البلجیكي وتنسیقھ للمرافق الطبیة في مراكز طالبي اللجوء، وحمالت المناصرة التي یقوم بھا الصلیب 
كما ینشط . األحمر البریطاني لتأمین فرص أكبر لالجئین وطالبي اللجوء بالحصول على الخدمات الصحیة

اري، والصلیب األحمر التشادي، والصلیب األحمر أیضًا في ھذا المجال كل من الصلیب األحمر البلغ
اإلیطالي، والصلیب األحمر النیبالي، والصلیب األحمر المكسیكي، والصلیب األحمر الھندوراسي، 

ویمكن الحصول على المزید من المعلومات في . وحكومات إیطالیا، والمكسیك، والبرتغال، وسویسرا
  .  إلنسانيالفصل الخاص بعواقب الھجرة على الصعید ا

  
  سوء التغذیة - ب

یجدر التذكیر باألشخاص األكثر تھدیدًا بالمعاناة 
ھم من غیاب األمن الغذائي وسوء التغذیة ، مع أن

ال یشكلون جماعة مستضعفة بالمعنى الدقیق 
عدة برامج أغلبھا ویدیر االتحاد الدولي . للكلمة

عبر قسمھ الخاص بالحد من أخطار الكوارث 
غیاب األمن وذلك من أجل التخفیف من آثار 

الغذائي وسوء التغذیة والحیلولة دون وقوع 
ویقدم الصلیب األحمر . مجاعات في المستقبل

.  ھذا المربع مثاًال عن أحد برامجھالبلجیكي في
وینشط أیضًا في ھذا المجال كل من الصلیب 
األحمر التشادي ، والصلیب األحمر البرتغالي ، 

  .51والصلیب األحمر الكولومبي 
  

  صحة األم والطفل - ج

 ھذه المسألة بقدر كبیر من اھتمام اإلعالم حظیت
خالل العشر سنوات األخیرة بسبب تركیز إعالن 
األلفیة بشأن األھداف اإلنمائیة على التقلیل من 
معدالت وفیات األمھات واألطفال وتحسین رعایة 

ومن بین أعضاء المؤتمر . الصحة اإلنجابیة األساسیة
ن ھذا الدولي الثالثین الذین قدموا تقاریر ع

الھالل األحمر المغربي، والصلیب : الموضوع
األحمر النیبالي، والصلیب األحمر الھولندي، 

النرویجي، والصلیب األحمر  والصلیب األحمر
السیرالیوني، والصلیب األحمر في ترینیداد وتوباغو، 
والصلیب األحمر الھندوراسي، والھالل األحمر 

  .یابانوالاألفغاني، وحكومات المكسیك وھولندا 

                                                                                                                                                        
promoción de la salud en temas prioritarios a la población fronteriza migrante (connacionales mexicanos) en ciudades fronterizas 
estadounidenses donde no hay Consulados mexicanos. “

  : األصلي في المربع بالفرنسیةالنص  51
Au Mali, dans la région de Ségou (district de Barouéli), un projet a été mis en œuvre pour assister les autorités sanitaires dans la gestion de la 
malnutrition et l’implémentation du Protocole National de prise en charge de la malnutrition aigüe dans les structures de santé de référence. 
Le projet a permis ainsi la prise en charge de 2143 enfants souffrant de malnutrition sévère et 4762 souffrant de malnutrition modéré ; près 
de 60% d’entre eux ont pu être guéris. L’augmentation spectaculaire des cas dépistés combinée à la formation continue du personnel de santé 
a permis aux autorités sanitaires de prendre conscience de l’envergure du problème de la malnutrition et de renforcer la qualité. En quelques 
mois, plus de 80% des enfants malnutris ont pu être détectés et pris en charge à temps.

في مالي، ساعد الصلیب األحمر البلجیكي السلطات الصحیة 
سوء التغذیة وتنفیذ في مواجھة المحلیة في مقاطعة سیغو 

 داخل خطیرمعالجة سوء التغذیة اللالبروتوكول الوطني 
 طفًال 2143وشمل المشروع . النظام الصحيمؤسسات 

 طفًال 4762و الخطیر ویعانون من سوء التغذیة الحاد أ
٪ 60وأمكن شفاء حوالي . یعانون من سوء التغذیة المعتدل

وأتاح التزاید الملفت في عدد . من األطفال الذین تلقوا العالج
الحاالت التي تم تشخیصھا فضًال عن التدریب أثناء العمل 
الذي تلقاه العاملون في مجال الرعایة الصحیة إدراك 

شكلة سوء التغذیة وبضرورة السلطات الوطنیة بحجم م
وخالل أشھر قلیلة، أمكن تشخیص . تعزیز نوعیة العالج

٪ من األطفال الذین یعانون منھ 80سوء التغذیة عند أكثر من 
  .وتقدیم  العالج لھم في الوقت المناسب

أیضًا حكومة كندا في الحد من خطر الوفاة تعمل 
واالعتالل لدى األمھات واألطفال من خالل مبادرة 

وكان . بشأن صحة األم والولید والطفل" موسكوكا"
یونیو /رئیس الوزراء ھاربر قد أعلن في حزیران

، عبر وكالة التنمیة الدولیة الكندیة، مساھمة 2010
التي ستسعى إلى سد " موسكوكا"كندا في  مبادرة 

الثغرات الكبیرة التي تعاني منھا البلدان النامیة في 
وتركز مساھمة كندا . طفلمجال صحة األم والولید وال

على ثالثة اتجاھات یھدف أحدھا إلى التقلیل من 
وسوف یساھم . األمراض التي تقتل األمھات واألطفال
في " موسكوكا"جزء من مشاركة كندا في مبادرة 

 وھو سبب رئیسي لوفیات –الحد من آثار المالریا 
.  لدى األمھات واألطفال في البلدان النامیة-األطفال
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  الحتجاز ا- د

السجون ھي في كل البلدان، أماكن احتجاز قسري یرتفع فیھا خطر اإلصابة بالسل ، أو فیروس نقص 
عدیة، خاصة حین تكون المرافق مكتظة بالناس المعرضین المناعة البشریة، وغیرھا من األمراض الم

 في السجون دون إضافة إلى ذلك غالبًا ما تكون الموارد المخصصة لنظم الرعایة الصحیة.  لألمراض
.المستوى المطلوب

وتبذل اللجنة الدولیة كل ما بوسعھا ، بصفتھا 
منظمة محایدة تقوم بعملھا اإلنساني خاصة في 
حاالت النزاعات المسلحة الدولیة وغیر 
الدولیة وفي حاالت االضطرابات الداخلیة، 
من أجل ضمان حمایة ومساعدة المحتجزین 

وھدفھا ھو ضمان ظروف .  تفي ھذه الحاال
احتجاز مقبولة والمحافظة على الصحة 
الجسدیة والعقلیة لجمیع السجناء في المناطق 

وتسعى إلى تقدیم المشورة . التي تعمل داخلھا
بشأن التحسینات التي یجب إدخالھا على عمل 
نظم الصحة في السجون بشكل عام ، أكثر من 
تركیزھا على وسائل التشخیص والعالج 

إال أنھا تقوم في بعض البلدان بتقدیم . الفردیة
، وأمراض السل، والبري بري، والتیفوس، )الكولیرا(النصح بشأن العالج العام ألمراض اإلسھال 

اإلیدز /واألمراض المنقولة باالتصال الجنسي ، وفیروس نقص المناعة البشریة) الجرب(وأمراض الجلد 
  .تشر في السجون المعدیة  التي تنوغیرھا من األمراض

  جمعیة الھالل األحمر الفلسطیني : مثال
 برنامجًا نموذجیا للتربیة الصحیة على أساس المجتمعات المحلیة تدعمھ بشكل جمعیة الھالل األحمر الفلسطینيتبنت 

فاعل لجان معنیة بالمرأة  ویھدف إلى تنفیذ أنشطة في التربیة الصحیة ، وحمالت توعیة وزیارات منزلیة في 
ویسعي البرنامج .  المحلیة من أجل الحد من تدھور الظروف الصحیة والنفسیة واالجتماعیة للنساء واألطفالالمجتمعات

المجتمعي لإلرشاد الصحي إلى تحسین الممارسات في مجال الصحة من خالل االعتماد على أفراد من المجتمعات 
  . الت التوعیةالمحلیة ومحاولة تجنب المحاضرات والطرق المماثلة المستخدمة في حم

 منطقة من الضفة الغربیة وقطاع غزة 75تتواجد في " أمومة مأمونة" لجنة معنیة بتوفیر75ویستند البرنامج إلى 
أي ( امرأة 20وتتكون كل لجنة من اللجان من . بإشراف من وحدة الرعایة الصحیة األولیة التابعة للجمعیة الوطنیة

رار إلى زیادة قدراتھن وأعدادھن من أجل الوصول إلى أقصى عدد ممكن یسعى القسم باستم)  امرأة1050مجموع من 
وتشكل المشاركة المحلیة للمجتمع حجر األساس في البرنامج وتلعب لجان . من المجتمعات المحلیة والعمل داخلھا

دم عبر ھذه اللجان المرأة المحلیة، بطریقة أو بأخرى، دورًا ھامًا في جمیع أنشطة قسم الرعایة الصحیة األولیة الذي ق
عالوة على ذلك، ال ینحصر ھذا النموذج في قضایا الصحة، بل لھ أیضًا أبعاد أوسع .  شخصًا20612خدمات إلى 

  [...]تربویة اجتماعیة 
 مركزًا للرعایة الصحیة في الضفة الغربیة 11 ، شملت خدمات الصحة اإلنجابیة التي قدمت في 2010خالل العام  و

دة وبعدھا، والطب العام، وتنظیم األسرة ، والرعایة في مرحلة ما بعد الحیض، فضًال عن توعیة الرعایة قبل الوال
 امرأة في مجاالت الرعایة قبل الوالدة  27619الصحة اإلنجابیة  وأفاد من برنامج. النساء واألطفال بقضایا الصحة

، والتدخل )٪6،5(، وخدمات تنظیم األسرة )٪23(، واالستشارات الطبیة النسائیة )٪5(، والرعایة بعد الوالدة )46٪(
، وظروف مرحلة ما بعد )٪5(، والكشف عن األمراض النسائیة )٪14(الطبي والتدخل في مجال تنظیم األسرة 

  ). ٪0،5(الحیض 
وتواصل تقدیم خدمات طب األطفال في خمسة مراكز في الضفة الغربیة لألطفال دون سن الخامسة ، وخالل النصف 

 أطفال من ھذه الخدمات التي شملت الرعایة الطبیة ومراقبة نموھم وظروفھم 5110، أفاد حوالي 2010ن عام األول م
.النفسیة واالجتماعیة

منذ انتشار وباء الكولیرا في أواخر تشرین   :ھایتي
یق مع ، تعمل اللجنة الدولیة بالتعاون الوث2010أكتوبر /األول

سلطان السجون الوطنیة وخاصة إدارة السجون الوطنیة، 
بعثة األمم وووزارة العدل واألمن العام، والشرطة الوطنیة، 

.  لمواجھة الطوارئالمتحدة لتحقیق االستقرار في ھایتي
 مكان احتجاز یوجد فیھا 11واتخذت إجراءات النظافة في 

نظیف  محتجز من أجل تأمین میاه صالحة للشرب وت3500
أمالح (وتم توفیر العالج . السجون  وتطھیرھا بشكل منتظم

السوائل في إعطاء ، ومادة الدوكسیسیكلین، واإلماھة الفمویة
 في جمیع المرافق وأنشأت اللجنة الدولیة مركزًا )الورید

. لمعالجة الكولیرا داخل سجن بور أو برنس المركزي 
 3500ویتلقى  مكان احتجاز 11إجراءات النظافة في  واتخذت

. الدوكسیسیكلینمحتجز جرعة وقائیة من
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، عملت وخالل السنوات القلیلة الماضیة
اللجنة الدولیة على تحسین الصحة في 

 بلدًا ، وتضمن ذلك 52أماكن االحتجاز في 
الوجود الدائم لموظفین  صحیین یعملون 

. ًا بلد37مع سلطات االحتجاز في 
وشاركت في وضع برامج تغذیة في ثمانیة 
 بلدان ، ودعمت أربعة برامج تتعلق بالسل
وفیروس نقص المناعة البشریة والمالریا، 
ووضعت برنامجین لدعم الصحة العقلیة 
من أجل مواجھة عواقب سوء المعاملة 
والتعذیب، ونظمت حمالت لمكافحة 

یل دولیة النصح بشأن السیاسات الواجب اعتمادھا لتحسین تشغوتقدم أیضًا اللجنة ال. الجرب في ثالثة بلدان
.وإدارة نظم الصحة في السجون

  

  
  الحصول على الرعایة الصحیة -4

   الكوارث-أ

الفریق العالمي المعني بالصحة في حاالت الطوارئ والتابع لالتحاد الدولي یقدم كل سنة إلى مئات اآلالف 
لصحیة العاجلة بما في ذلك إدارة الحاالت السریریة من األشخاص األكثر استضعافًا في العالم الخدمات ا

على مستوى الرعایة األولیة وعلى مستوى اإلحالة وذلك عبر نظام وحدات مواجھة حاالت الطوارئ ، 
ویبدأ نظام صحة الطوارئ في . والتعبئة االجتماعیة على نطاق المجتمعات المحلیة والنھوض بالصحة

. الصحة واالستراتیجیات طویلة األمدفي التدخالت على مستوى غاثة مرحلة مبكرة بالربط بین فترة اإل
ات مواجھة لوحدالمخصصة ویقوم فریق صحة الطوارئ كل سنة بدعم عشرات الدورات التدریبیة 

، اقترحت اللجنة الدولیة نموذجًا جدیدًا 2008العام في  :جورجیا
تغطیة والرعایة الصحیة األولیة تأمین لتقدیم الخدمات مبنیًا على 

ومن بین . كل نظام الرعایة الصحیة في أماكن االحتجاز
وضع قائمة من األدویة : اإلنجازات الھامة لھذا البرنامج الرائد 

 موظفًا طبیًا یعملون في موقعي السجن 16، وتدریب األساسیة
التجریبیین، وإدراج بطاقة طبیة جدیدة تسجل بیاناتھا في الحاسوب 

) مثل مواد العالج والمتابعة(وتحتوي على كل المعلومات الطبیة 
 2011فبرایر /ووقعت اللجنة الدولیة في شباط. المتعلقة بالمریض

القانونیة، ووزارة الصحة مع وزارة اإلصالحیات والمساعدة 
.مذكرة تفاھم تؤكد فیھا مختلف األطراف التزاماتھا ومسؤولیاتھا

  أماكن االحتجازوالمالریا في  عن برامج السل وفیروس نقص المناعة البشریة ناتدراس

. ر الماضیةتجري سلطات السجن، بمساعدة اللجنة الدولیة برنامجًا لمكافحة السل منذ السنوات الخمسة عش: أذربیجان
. ویستطیع الیوم جمیع السجناء االستفادة مجانًا من طرق التشخیص الحدیثة والحصول على أدویة ممتازة النوعیة

 عام 300ونتیجة لذلك انخفض عدد الوفیات بسبب السل في مؤسسة العالج الخاصة بالسجناء قرب باكو من حوالي 
نسبة إلى عالج السل المقاوم ألدویة متعددة ، نفذت وزارة العدل في أما بال.  حالة وفاة في العام الماضي20 إلى 1999

 ، بدعم من اللجنة الدولیة، برنامجًا رائدًا لمعالجة المصابین بھذا النوع من السل اشترك فیھ أكثر 2007أذربیجان عام 
ألدویة متعددة لألشخاص وعملت وزارة الصحة أیضًا مع اللجنة الدولیة لتقدیم عالج السل المقاوم .  سجینًا220من 

وكانت اللجنة الدولیة تؤمن شھریًا تكالیف النقل التي یتكبدھا المرضى وتقدم لھم المواد الغذائیة . الذین أطلق سراحھم
، سلمت اللجنة الدولیة إلى السلطات آخر أنشطتھا المتعلقة بمراقبة السل 2011مارس /وفي شھر آذار. ولوازم النظافة 

  .في السجون

 إعداد مشروع رائد في مجال الصحة 2007بناء على تحلیل للنظام الصحي في سجون أوغندا، تم عام : اأوغند
اإلیدز في السجون وبدأ تنفیذه على أساس تجریبي في ثالثة / وفیروس نقص المناعة البشریةوالمالریاالسل لمعالجة 

ع إلى تحسین صحة المحتجزین من خالل ویھدف المشرو. وحدات من سجون لوزیرا العلیا، وغولو، وفورت بورتال
وزودت . تعزیز قدرات الخدمات الطبیة لسجون أوغندا في تقدیم عالج مكافئ للعالج المتوفر خارج جدران السجون

خضع لالختبار وفعال من حیث التكلفة من ووزارة الصحة بنموذج  أیضًا اللجنة الدولیة الخدمات الطبیة في السجون
في إطار نظام السجون  والسل والمالریا ویمكن تنفیذه فیروس نقص المناعة البشریةوالعالج لأجل تحسین الوقایة 

ووافقت خدمات السجون في أوغندا واللجنة الدولیة على تمدید المشروع الرائد للفترة النھائیة من . بالموارد المتوفرة
مات الرعایة الصحیة في  مع تركیز خاص على نوعیة خد2012أغسطس / آب18 إلى 2011أغسطس / آب19

.المواقع الثالثة التي ینفذ فیھا المشروع الرائد
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، وفرق مواجھة الكوارث اإلقلیمیة، وفرق التقییم والتنسیق المیدانیة في مختلف الطوارئ في مجال الصحة
فریق صحة الطوارئ في جنیف عملیة إعداد بعض األدوات والمبادئ التوجیھیة األكثر وقاد . أنحاء العالم

  . استخدامًا في عملیات التدخل في مجال الصحة السیما ما یتعلق بمكافحة األوبئة
  

ویقدم الصلیب األحمر األمریكي خدمات الرعایة الصحیة في مناطق الكوارث إلى كل من یحتاج إلیھا 
ویعمل في إطار شراكة مع مراكز رصد األمراض والوقایة منھا في . ھ القانونيبغض النظر عن وضع

الوالیات المتحدة من أجل تقییم حاالت االعتالل والوفیات ذات الصلة بالكوارث ، والمراحل الالحقة 
ت وتنسق البیانا/ والصلیب األحمر األمریكي ھو المنظمة الوحیدة التي تجمع. لألحداث، عبر مراقبة منسقة

  .المتعلقة بالكوارث على النطاق الوطني مع مراكز رصد األمراض والوقایة منھا
  

یب  ، قام الصل2009وخالل العام 
األحمر األسترالي بشراكة مع 
الصلیب األحمر النرویجي 
بتدریب متطوعین من الصلیب 
األحمر الفیجي في مجال الصحة 
. العامة في حاالت الطوارئ

وعمل أیضًا الصلیب األحمر 
البلجیكي في مجال نشر برامج 
اإلسعافات األولیة في الخارج 

أفریقیا جنوب الصحراء (
حمر وقام الصلیب األ). الكبرى

 بتطویر قدرات 2010الكندي عام 
وحدة لمواجھة الطوارئ  وشمل 

ھذا النشاط إقامة مستشفى میداني وعیادتین صحیتین نشرت على الفور في ھایتي لمواجھة تفشي وباء 
  . الكولیرا، وقدمت وكالة التنمیة الدولیة الكندیة التمویل

  
  :52ھ في ھذا المجال خالل السنوات األربع الماضیةوأفادت أیضًا الھیئات التالیة عن التقدم الذي أحرزت

، والھالل األحمر في )خاصة عبر إنشاء فریق للدعم النفسي واالجتماعي(الصلیب األحمر البریطاني 
والصلیب األحمر الجورجي، والصلیب األحمر الیوناني  بروني دار السالم، والصلیب األحمر التشیكي،

، والھالل )ولیة والدعم النفسي واالجتماعي أثناء حرائق الغاباتخاصة عبر نشر فرق اإلسعافات األ(
، )زلزال منطقة أبروزو، الدعم النفسي واالجتماعي(األحمر العراقي، والصلیب األحمر اإلیطالي 

والصلیب األحمر في میانمار، والصلیب األحمر الھولندي، والصلیب األحمر النرویجي، وجمعیة الھالل 
والصلیب األحمر البرتغالي، والصلیب األحمر الصربي، والصلیب األحمر السویدي، األحمر الفلسطیني، 

والصلیب األحمر في ترینیداد وتوباغو، وجمعیة الھالل األحمر التركمانستاني،  والصلیب األحمر 
البولیفي، والصلیب األحمر الكولومبي، والصلیب األحمر اإلكوادوري، والصلیب األحمر الھندوراسي، 

إرسال وحدات (یب األحمر التایلندي، والصلیب األحمر في بیرو، والصلیب األحمر األلماني والصل
                                                

  :بانیةالنص األصلي في المربع باإلس  52
En relación a la intervención de Cruz Roja Española en el campo de la salud en emergencias, las iniciativas puestas en marcha son las 
siguientes:

- Definición mediante documento de organización de los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias especializados en 
Asistencia Sanitaria y Clasificación de Víctimas con implantación de los mismos en el ámbito de Andalucía, Navarra, Murcia y el 
País Vasco.

- Definición de los procedimientos de interoperabilidad con los unidades sanitarias de las Fuerzas Armadas (Ejercito de Tierra y del 
Aire), en fase de elaboración, a través de la realización de ejercicios y simulaciones.

- Desarrollo de capacidades de trabajo en materia de asistencia sanitaria en condiciones de bioseguridad, elaboración de 
procedimientos, dotación de equipos de protección personal, asistencia sanitaria y transporte sanitario en régimen de aislamiento 
ante riesgo biológicos infecto - contagiosos.

  الصلیب األحمر اإلسباني: مثال

نفذ الصلیب األحمر اإلسباني  المبادرات التالیة المتعلقة بالرعایة الصحیة 
:في حاالت الطوارئ

التخطیط والتنظیم لفریق المواجھة الفوریة المتخصص بالرعایة   -
یة والفرز في حاالت الطوارئ ، وتنفیذ برامج في األندلس ، الصح

  .ونافارا، ومورسیا، وبالد الباسك
تعریف اإلجراءات المتعلقة بإمكانیات العمل المشترك مع الوحدات   -

من خالل ) الجیش والقوات الجویة(الطبیة التابعة للقوات المسلحة 
  ).قید اإلعداد(التدریبات وعملیات المحاكاة 

سعي إلى بناء القدرات في مجال الرعایة الصحیة بالنسبة إلى األمن ال  -
البیولوجي، وتحدید إجراءات العمل، وتوفیر معدات الحمایة الشخصیة 
والرعایة الصحیة ووسائل النقل الطبي في الحجر الصحي بالنسبة إلى 

  .الذین یشكلون خطرًا الحتمال نشرھم مرض معدي
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، وحكومات إیطالیا، ومدغشقر، وبولندا، وتایلند، وأوكرانیا )مواجھة الطوارئ إلى ھایتي والصین
في عمل مشترك مع الجمعیة (، وأسترالیا ) مواجھة األوبئة على الصعید اإلنساني-H2Pبرنامج (
  . ، والیابان)لوطنیةا

  
   الرعایة في المنزل- ب

أثارت عدة جمعیات وطنیة قضایا تتعلق بالرعایة الصحیة في حاالت الطوارئ، وصعوبة الوصول إلى 
السكان والدخول إلى السجون، ولكن لم یذكر إال القلیل منھا كیف ینبغي أن تعطى األولویة للرعایة 

كومة تایلند بتنفیذ خطة لتحسین مراكز الرعایة الصحیة على وتقوم ح. الصحیة في المناطق الریفیة 
مستوى البلدیات الفرعیة من أجل تحویلھا إلى مستشفیات للنھوض بالصحة في مختلف أرجاء البالد، 

ویلعب .  وبالتالي ضمان حصول سكان المناطق الریفیة على نوعیة أفضل من الرعایة الصحیة والخدمات
 في القرى الذین دربتھم وزارة الصحة العامة دورًا ھامًا في توفیر الرعایة أیضًا المتطوعون الصحیون

  .53الصحیة األولیة في المكان إلى أھالي القرى في جمیع أنحاء البالد
  

  
ولیة والتبرع بالدماإلسعافات األ: النوعیة - 5

ارة التبرع بالدم باعتبارھما من األنشطة  وإد)بما في ذلك التدریب(نظر إلى تقدیم اإلسعافات األولیة ُی
وغالبًا ما یتعلق إنقاذ . التقلیدیة ألقسام الصحة في العدید من الجمعیات الوطنیة وتعترف دول كثیرة بذلك

األرواح بإمكانیة االستجابة بسرعة وثقة بتقدیم اإلسعافات األولیة المناسبة وضمان إمكانیة تأمین أي عالج 
  .  آمن بما في ذلك تأمین عملیات نقل الدم الزم للمتابعة بشكل

  
ویشكل قسم االتحاد الدولي المعني بالصحة واإلسعافات األولیة القائمة على المجتمع المحلي أحد العناصر 

وقد أنتج خالل السنوات األربع الماضیة عدة مواد تتعلق بالصحة واإلسعافات . األساسیة في قسم الصحة
ومجموعة أدوات  ،ودلیل المتطوع، ودلیل المنسق، دلیل التنفیذتمع المحلي مثل األولیة القائمة على المج

وسعیًا .  لغة30وجرى إعداد ھذه المواد واختبارھا وتكییفھا وترجمتھا إلى أكثر من  . للمجتمعات المحلیة
اد مجموعة إلى تلبیة الحاجة لوجود األدوات المناسبة للتخطیط والرصد والتقییم وتقدیم التقاریر، تم إعد

األدوات الالزمة للتخطیط والرصد والتقییم وتقدیم التقاریر في مجال الصحة واإلسعافات األولیة القائمة 
على المجتمع المحلي، باالستناد إلى أدوات الرصد والتقییم القائمة والتي كان یستخدمھا الموظفون 

                                                
تقدم مجموعات من اللوازم للرعایة في المنزل إلى (ینشط أیضًا في ھذا المجال كل من الصلیب األحمر الیوناني، والصلیب األحمر في لیسوتو   53

، والصلیب األحمر ) منسقي الرعایة الذین یقدمون الرعایة في المنزل إلى المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة وغیرھم من المرضى
 من ٪80الرعایة في المنزل إلى (، والصلیب األحمر النامیبي )برنامج زیارات الممرضات والممرضین بتمویل من وزارة الصحة(اللیتواني 

، والصلیب األحمر األلماني ، )برنامج زیارات إلى المنزل(، وجمعیة الھالل األحمر الفلسطیني )س نقص المناعة البشریةالمصابین بفیرو
  ).برنامج زیارات الممرضات والممرضین(والصلیب األحمر األوكراني 

  لصلیب األحمر في البوسنة والھرسكجمعیة ا: مثال 
 بناء على حاجة فعلیة لتقدیم رسكجمعیة الصلیب األحمر في البوسنة والھنفذ برنامج الرعایة المنزلیة الذي أعدتھ 

خدمات الرعایة في المنزل إلى أكثر فئات السكان استضعافًا من المسنین، والمرضى، والمقعدین واألشخاص ذوي 
وتضمنت مساعدة المستفیدین من خدمات . االحتیاجات الخاصة الذین یعیشون في عزلة بعیدًا عن األقرباء المقربین

لشخصي، والتحدث معھم، واإلحالة إلى المؤسسات الطبیة، وتوزیع المساعدات اإلنسانیة مثل الرعایة المنزلیة الدعم ا
وشمل أیضًا برنامج الرعایة المنزلیة تدریب المتطوعین على . مواد النظافة الشخصیة وطرود المواد الغذائیة والبذور

تعاون مع مراكز الرعایة االجتماعیة في ینحصر حالیًا ال(تقدیم الخدمات، والتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعیة 
 وكان یھدف إلى تعزیز 2010 وحتى 2007ونفذ البرنامج من العام ) . المستوى المحلي ویختلف من بلدیة إلى أخرى

من )  فرعًا 18(طرق إدراج عناصر تتیح االستمراریة الذاتیة من أجل تمكین فروع مختارة من الصلیب األحمر 
االعتماد على الذات إلى أقصى حد ممكن في تنفیذ األنشطة المحلیة ونشر ھذه الطرق وتوسیعھا االستمرار في عملھا ب

.جمعیة الصلیب األحمر في البوسنة والھرسكلتشمل فروعًا محلیة أخرى من 



31IC/11/7.2    64

ال وجرى تعدیلھا بعد اختبارھا خالل والمتطوعون من مختلف الجمعیات الوطنیة العاملون في ھذا  المج
 300وقد شارك أكثر من . ویدعم أیضًا االتحاد الدولي الجمعیات الوطنیة بتوفیر التدریب لھا. 2010العام 

 في ورش العمل المخصصة 2010-2007 جمعیات وطنیة خالل الفترة 104موظف ومتطوع من 
  . ائمة على المجتمع المحلي للمنسقین الرئیسیین في الصحة واإلسعافات األولیة الق

  
 جمعیة وطنیة تطبق برامج الصحة في المجتمعات المحلیة باستخدامھا نھج الصحة 72وھنالك 

 جمعیة وطنیة مشاركة تنفیذ 14واإلسعافات األولیة القائمة على المجتمع المحلي، ویدعم االتحاد الدولي و
 متطوعًا من 55352وقدم . ج في العملبرامج الصحة في المجتمعات المحلیة باستخدام ھذا النھ

 2290973القائمة على المجتمع المحلي إلى  المجتمعات المحلیة خدمات الصحة واإلسعافات األولیة
 مع 2011 مالیین شخص خالل العام 3ویبقى الھدف المحدد خدمة أكثر من .  2010شخصًا خالل العام 

 فرنكًا سویسریًا للشخص الواحد المستفید 4،67ي یبلغ المحافظة على المعدل المنخفض للكلفة السنویة الذ
  .  من الخدمة

  
  ألولیة اإلسعافات ا- أ

إرشادات دولیة لإلسعافات األولیة واإلنعاش أعدھا االتحاد الدولي واستكملت صیاغتھا  وضعت أول
 مساعدة وتھدف ھذه اإلرشادات والتوصیات القائمة على األدلة إلى. 2011النھائیة في أوائل العام 

. الجمعیات الوطنیة في تحسین التعلیم والتدریب والممارسات والخدمات في مجال اإلسعافات األولیة 
 ملیون شخص دورات في اإلسعافات األولیة تقل مدتھا عن ست ساعات قدمتھا 17وتلقى أكثر من 

وتلقى عدد . 2010 بلدًا استجابت للتوزیع الذي وضعھ االتحاد الدولي عام 52الجمعیات الوطنیة في 
ویوجد في مختلف .  ملیون شخص معلومات تتعلق باإلسعافات األولیة وتعلیمات وقائیة46إضافي من 

 متطوع ینشطون في خدمة 770000 مدرب في اإلسعافات األولیة و36000انحاء العالم أكثر من 
اإلجمالي لساعات عمل ویصل العدد . مجتمعاتھم المحلیة بالتوعیة وتقدیم اإلسعافات األولیة للجمیع

  .  ساعة على األقل سنویًا3224880المتطوعین في العالم بالنسبة إلى تقدیم اإلسعافات األولیة إلى 
  

وجمع الصلیب األحمر األمریكي فریقًا من الخبراء یسمى المجلس االستشاري العلمي للصلیب األحمر 
وتعاون . إجراءات اإلسعافات األولیةاألمریكي ویضم أطباء وعلماء یجتمعون بشكل منتظم لمراجعة 

ھؤالء مع االتحاد الدولي كذلك ومع جمعیات وطنیة أخرى من أجل وضع مبادئ توجیھیة عامة 
ویشارك الصلیب األحمر األذربیجاني بنشاط في برامج . لإلسعافات األولیة  اطلع علیھا االتحاد وتبناھا

ویدیر الصلیب األحمر ). 2008 شخصًا عام 32تدریب (اإلسعافات األولیة القائمة على المجتمع المحلي 
خالل ( شخص كل سنة 6500 برنامجًا مختلفًا في ھذا المجال ویتولى تدریب حوالي 12األستوني 
التدریب على اإلسعافات األولیة ألفراد : وتشمل األنشطة النموذجیة . 54)2010 إلى 2007السنوات 

 على الطرق، والتدریب  على اإلسعافات األولیة لجمیع شرطة السیر، والدروس لألطفال عن السالمة
المتقدمین للحصول على رخصة قیادة، وتقدیم شھادة أوروبیة للدورات التدریبیة في اإلسعافات األولیة إلى 

  .وحاضنات األطفال وموظفي الشركاتالمعلمین واآلباء 

                                                
ي بروني دار السالم، والصلیب األحمر البلغاري، الصلیب األحمر البریطاني، والھالل األحمر ف: عملت أیضًا في ھذا المجال الھیئات التالیة   54

والصلیب األحمر الكندي، والصلیب األحمر الكرواتي، والصلیب األحمر التشیكي، والصلیب األحمر الجورجي، والھالل األحمر العراقي، 
خاصة الصحة (ي قیرغیزستان ، وجمعیة الھالل األحمر في ف)خاصة خدمات سیارات اإلسعاف ونقل األعضاء(والصلیب األحمر اإلیطالي 

مكافحة موت الرضیع المفاجئ (، والصلیب األحمر في لیسوتو، والصلیب األحمر في موناكو ) واإلسعافات األولیة القائمة على المجتمع المحلي
، والصلیب األحمر ،  والصلیب األحمر الھولندي، والصلیب األحمر النیوزیلندي) في كل أنحاء اإلمارةلقلبيا وقف الرجفان ةجھزووضع أ

النرویجي، وجمعیة الھالل األحمر الفلسطیني، والصلیب األحمر الصربي، والصلیب األحمر في ترینیداد وتوباغو، وجمعیة الھالل األحمر 
ني، التركمانستاني ، والصلیب األحمر األوكراني، والصلیب األحمر المكسیكي، والھالل األحمر األفغاني، والھالل األحمر األوزبكستا

برامج إسعافات أولیة في غرب ووسط (والصلیب األحمر التایلندي، والھالل األحمر المغربي، والصلیب األحمر البلجیكي، وحكومات أیرلندا 
خاصة الصحة (،  ومنغولیا، )وارد أیضًا في التقریر عن أنشطة جمعیتھا الوطنیة(، وبولندا )أفریقیا في إطار شراكة مع االتحاد الدولي

  .، وأوكرانیا)عافات األولیة القائمة على المجتمع المحليواإلس
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   التبرع بالدم - ب

 الذي یكافئ االلتزام الدائم "Club 25"ستعمال نموذج النادي شجع االتحاد الدولي الجمعیات الوطنیة على ا
ویقوم أیضًا بحمالت المناصرة للحث على التبرع بالدم . في التبرع بالدم خاصة في صفوف الشباب

  . المأمون والطوعي وغیر مدفوع األجر
  

وتكلم عدد كبیر من الذین أجابوا عن أسئلة 
االستمارة عن العمل الذي یقومون بھ في ھذا 

لي ینشط في فالصلیب األحمر األسترا. 55المجال
التبرع بالدم وجمعھ ومعالجتھ بشكل طوعي في 
إندونیسیا، وجزر سلیمان، وفییت نام، وساموا، 

ووصف الھالل األحمر .  وتبت، ونیبال
األذربیجاني كیف جرت أنشطة مشاركة الشباب 

، قام 2008خالل العام : ""Club 25"عبر النادي
بأنشطة واسعة النطاق  "Club 25"أعضاء النادي 

  النھوض بالصحةإطار في تعلق بالتبرع بالدم ت

مؤسسات تربویة مختلفة مثل المعھدین داخل 
، "الشباب إلى األمام" ، وھیئة N2 و N1الطبیین 

 Americanوجامعة اللغات، والمجالس األمریكیة 

Councils  ووكاالت ،FLEX    ومنظمات أخرى
 إشراك متبرعین بالدم طوعیین ال یتلقون من أجل

مواد ال "Club 25"ووزع أعضاء النادي  . رًاأج
ونظمت جمعیة الھالل األحمر األذربیجاني حمالت للتبرع بالدم في منظمات . اإلعالمیة على الشباب

،  N2ومؤسسات تربویة متنوعة مثل وحدة االتصاالت الھاتفیة في باكو، وجامعة غافغاز، والمعھد الطبي 
 شخصًا 1933ووفقًا إلحصائیات بنك الدم للسنة المذكورة، تبرع . وإدارة الشرطة في ناسیمي، وغیرھا

  ".الھالل األحمر األذربیجانيبدمھم بواسطة 
  

مع استھداف خاص لجماعات معینة مثل رجال "وركزت بولندا على عملیات التبرع الطوعي بالدم 
) انویة والمعاھد العلیاالمدارس الث(اإلطفاء وعمال اإلنقاذ والشباب، وتنظیم أحداث موجھة إلى الشباب 

وتنفیذ برنامج خاص بالطالب الجامعیین  یتضمن عروضًا ومعلومات عن كیفیة التبرع بالدم ، 
وأنشأ الصلیب األحمر الكولومبي نظامھ الخاص ..". واجتماعات مع المتبرعین، ومراكز متنقلة للتبرع الخ

 الفرص المتاحة للناس إلعطاء الدم للتبرع بالدم في شراكة مع وزارة الرعایة االجتماعیة، ووسع
. والحصول على الدم بصورة مأمونة ومتكافئة خاصة في مناطق البالد األكثر تأثرًا بعدم االستقرار

ویحظى الصلیب األحمر المنغولي بتفویض من الحكومة المنغولیة للمساعدة في حشد المتبرعین بالدم 
ویعود إلى الجمعیة الوطنیة الفضل . تھم وتحفیزھمالطوعیین وغیر مدفوعي األجر والحفاظ على مشارك

  .  من جمیع المتبرعین بالدم ٪84في حشد حوالي 

                                                
، والصلیب األحمر )في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة(إضافة إلى الھیئات المذكورة في ھذا النص، أجاب أیضًا الصلیب األحمر البلجیكي   55

یطالي، والھالل األحمر المغربي ، والصلیب األحمر البلغاري، والصلیب األحمر الكرواتي ، والصلیب األحمر الجورجي، والصلیب األحمر اإل
في ترینیداد وتوباغو، والصلیب األحمر الكولومبي، والصلیب األحمر اإلكوادوري، والصلیب األحمر المكسیكي، والھالل الحمر 

حمر في بیرو، والصلیب ، والصلیب األ)نادي الخمس وعشرین(األوزبكستاني، والصلیب األحمر السویسري، والصلیب األحمر التایلندي 
 في برامج 2010 إلى 2008من (، والصلیب األحمر الھندوراسي، وحكومة بلجیكا ) من احتیاجات البالد للدم٪80أكثر من (األحمر األلماني 

  ). أمنًاتعاون ممولة دولیًا لجعل التبرع بالدم عبر الصلیب األحمر البلجیكي أكثر

الصلیب األحمر الصربي: مثال

 نشاط 3000، نظم في صربیا أكثر من 2008خالل العام 
اص بالتبرع بالدم الطوعي وغیر مدفوع األجر شارك خ

. الصلیب األحمر الصربي متطوع من  2000فیھا 
في حمالت التبرع بالدم  وحدة من الدم 244516وُجمعت 

یكمن في تشجیع التبرع  وكان دور الجمعیة. 2008عام 
بالدم، وحفز المواطنین على التبرع، وحشد المواطنین 

  .لى مشاركتھموالمتبرعین والحفاظ ع

أما الوثائق الرئیسیة الدافعة إلى األنشطة في ھذا المجال 
فھي القانون المتعلق بالصلیب األحمر والسلطات العامة، 
والقانون الخاص بنقل الدم، واستراتیجیة توفیر الكمیات 

الصلیب وشارك . الكافیة من الدم ومكونات الدم المأمونة
 بشأن صیاغة قانون  في النقاشات العامةاألحمر الصربي

جدید لعملیات نقل الدم، ونجح في حمالتھ الرامیة إلى جعل 
القانون یعكس المبادئ األساسیة المتعلقة بالتبرع الطوعي 

.وغیر مدفوع األجر


