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MENSAGEM DO PRESIDENTE
À medida que as guerras se arrastaram em muitas regiões do mundo, grandes 
quantidades de pessoas, no ano passado, enfrentaram enormes dificuldades para 
atender até as suas necessidades mais básicas. Na falta de soluções políticas, essas 
pessoas parecem estar destinadas a passar por ainda mais violência em 2018. Se as 
organizações humanitárias não puderem superar este desafio e oferecer uma melhor 
assistência e proteção, mais pessoas poderão sofrer as consequências.

Vimos em primeira mão a ampla repercussão do conflito e da violência nas sociedades. 
Esses efeitos são ainda mais devastadores se as organizações neutras, imparciais e 
independentes, como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), forem impedidas 
de agir próximas às comunidades. Graças à nossa neutralidade, imparcialidade e 
independência, temos a possibilidade de conversar com todas as partes e fazer a 
diferença para as pessoas afetadas pelos conflitos armados e violência. O nosso árduo 
trabalho ajuda a manter a estabilidade e evitar que as sociedades sofram um colapso 
completo.

No ano passado, o nosso foco continuou sendo sobre a guerra e a violência nas regiões 
do Oriente Médio e África, às quais dedicamos mais de dois terços dos nossos recursos 
financeiros e humanos. Temos muito para nos orgulhar: o rápido incremento da nossa 
resposta no Iêmen; a nossa presença nas áreas mais remotas do Estado de Rakhine, em 
Myanmar; o modo como conseguimos um espaço humanitário no México; e o nosso 
trabalho como intermediário neutro da Nigéria à Papua Nova Guiné. Uma parte central 
dessas conquistas deve-se à nossa capacidade de construir confiança: ela permite 
negociarmos o acesso às pessoas necessitadas, oferecermos serviços em áreas de difícil 
acesso e estabelecermos um diálogo construtivo tanto no terreno como nas mais altas 
esferas políticas. As minhas visitas às nossas operações no terreno enriqueceram o meu 
entendimento da dinâmica e das preocupações das pessoas que sofrem, permitindo, 
por sua vez, que eu leve essas preocupações à comunidade internacional.

Olhando para o futuro, é esperado que a transformação digital tenha um impacto 
profundo no nosso trabalho e vidas. Poderá ou não ampliar as divisões sociais, mas 
certamente transformará a natureza das guerras, violência e armas; afetará as 
necessidades básicas das pessoas; e mudará a maneira como a proteção e a assistência 
humanitárias serão prestadas. Conforme vamos sentindo o impacto da revolução digital, 
o CICV colocará o seu foco nas oportunidades e desafios que são trazidos por ela: linhas 
de frente físicas e virtuais, dominando a digitalização ao mesmo tempo que preservando 
a privacidade, fortalecendo a nossa capacidade de conservar e ampliar os espaços 
humanitários neutros e imparciais.

Estou confiante de que o CICV está muito bem posicionado para enfrentar os desafios 
humanitárias e políticos que têm à sua frente. Fico profundamente impressionado com 
os esforços dos meus colegas em toda a organização, que trabalham com grande 
dedicação e perseverança em circunstâncias muito difíceis.

Meus agradecimentos a todos que apoiaram o trabalho do CICV durante este ano.  
Os desafios que temos são enormes: devemos usar toda a nossa criatividade e 
humanidade em comum para nos guiarem através do caos, fortalecendo juntos o nosso 
mundo tão frágil.

Peter Maurer
Presidente do CICV
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QUEM SOMOS

 
A sua convicção levou à criação, em 1863, do Comitê 
Internacional para Ajuda aos Militares Feridos, que 
posteriormente se tornou o Comitê Internacional da Cruz 
Vermelha (CICV). Mais tarde, naquele mesmo ano, 16 
Estados e instituições filantrópicas enviaram representantes 
a uma conferência internacional em Genebra. Foi nessa 
conferência que o emblema distintivo - uma cruz vermelha 
em fundo branco, o reverso da bandeira da Suíça - foi 
adotado e a Cruz Vermelha passou a existir.

No ano seguinte, os Estados adotaram um tratado para 
melhorar os cuidados às pessoas feridas nos conflitos, sem 
importar de que lado estejam.

Nascia o Direito Internacional Humanitário.

A VISÃO DE UM HOMEM
O CICV deve a sua existência à visão e à determinação de 
um homem: Henry Dunant.

Data: 24 de junho de 1859. Lugar: Solferino, uma cidade do 
norte da Itália. Os exércitos austríacos e franceses 
enfrentaram-se em uma batalha sangrenta e, depois de 16 
horas de combates, o chão estava coberto com os corpos 
de 40 mil soldados mortos e feridos. Essa mesma noite, 
Dunant, um cidadão suíço, passou pela região em uma 
viagem de negócios. Ele ficou horrorizado ao ver milhares 
de soldados de ambos os exércitos abandonados, sofrendo 
à espera dos cuidados médicos. Fez um apelo aos 
moradores para que o ajudassem a cuidar dos feridos, 
insistindo que os soldados dos dois lados fossem tratados 
do mesmo modo.
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Sede 

Delegação

Delegação Regional

Missão

ONDE TRABALHAMOS

15.570
FUNCIONÁRIOS 
NO TERRENO  
em mais de 80 países

 NO MUNDO INTEIRO EM 2017UM MANDATO HISTÓRICO
O CICV é uma organização neutra, imparcial e independente 
cuja missão é proteger e assistir as vítimas dos conflitos 
armados. Os Estados concederam esse mandato ao CICV 
nas Convenções de Genebra de 1949 e nos seus dois 
Protocolos Adicionais de 1977.

O CICV é a única organização humanitária à qual os 
governos incumbiram especificamente esta função 
tanto nas normas dos tratados de Direito Internacional 
Humanitário como na legislação nacional.

Durante os últimos 150 anos, nós do CICV protegemos e 
assistimos as vítimas dos conflitos armados e outras 
situações de violência onde quer que estejam e sem 
importar a atenção que recebem da mídia. 

Como estamos presentes nos lugares, conhecemos em 
primeira mão a situação e as necessidades das pessoas. 
Também ajudamos quando os desastres naturais ocorrem 
em zonas de conflito e quando o nosso know-how 
específico pode fazer a diferença.
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AS PESSOAS QUE AJUDAMOS: 2017 EM NÚMEROS

7.794.788
pessoas receberam alimentos.

5.375.228
pessoas receberam utensílios 
domésticos básicos.

3.573.222
pessoas receberam produtos para 
ajudar a melhorar os seus meios de 
subsistência.

1.270.811
pessoas tiveram acesso à ajuda 
financeira.

35.855.715
pessoas obtiveram acesso à água 
limpa, saneamento adequado e/ou 
melhores condições de vida.

24.689
internações cirúrgicas de feridos  
por armas nos hospitais reforçados 
ou monitorados por funcionários  
do CICV.

2.988.458
pessoas foram vacinadas.

144
projetos de reabilitação física 
contaram com o apoio do CICV.

1.437
lugares de detenção com 
940.326 detidos foram 
visitados.

777.261
telefonemas foram feitos 
entre familiares e 150.622 
mensagens Cruz Vermelha 
foram entregues.

980
pessoas foram reunidas  
com as famílias, incluindo  
800 crianças.

386
centros de saúde contaram 
com o apoio do CICV.
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DE 2017

POR ATIVIDADE

AS DEZ MAIORES OPERAÇÕES EM TERMOS  
DE GASTOS

PUESTO OPERACIÓN

1 República Árabe Síria

2 Iraque

3 Sudão do Sul

4 Nigéria

5 Somália

6 Iêmen

7 Afeganistão

8 República Democrática do Congo

9 Ucrânia

10 Israel e os territórios ocupados

93,5%
 
 
A porcentagem de todas as 
doações que vai para o terreno

1.637 
BILHÃO DE 
FRANCOS 
SUÍÇOS
 
 
GASTOS NO TERRENO  EM 2017

6,5%
 
 
A porcentagem de todas as 
doações que é empregada na sede

 NO MUNDO INTEIRO EM 2017

POR REGIÃO

 África

 Américas

 Ásia e o Pacífico

 Europa e Ásia Central

 Oriente Próximo e Médio

 Segurança econômica

 Água e habitat

  Primeiros socorros e 
atendimento hospitalar

  Assistência primária  
à saúde

 Reabilitação física

 Contaminação por armas

  Restabelecimento de  
laços familiares

 Detidos

  Proteção dos vulneráveis  
e promoção das normas

  Parcerias com as  
Sociedades Nacionais

  Outras (p.ex. custos de 
suporte básicos para  
logística e capacitação) 



10

Conflitos armados e outras situações de violência 
prejudicam a capacidade de autossuficiência das famílias, 
comunidades e países inteiros.  Nessas situações, as pessoas 
são arrancadas brutalmente das suas casas e obrigadas a 
abandonar os seus bens. Mesmo que elas consigam levar 
alguns dos seus pertences, é muito provável que tenham 
que vendê-los ou trocá-los ao longo do caminho para 
poder sobreviver. As pessoas que podem ficar nas suas 
casas raramente são poupadas: os seus meios de 
subsistência (p.ex., agricultura e criação de animais, negócio 
próprio ou emprego assalariado) são quase sempre 
interrompidos ou se tornam impossíveis. As redes de apoio 
familiar e comunitário colapsam.

O conflito e a violência possuem um impacto na economia 
como um todo, restringindo o movimento de pessoas e 
produtos, interrompendo mercados e o acesso a serviços 
básicos e expondo as famílias a um maior risco de 
empobrecimento, sem importar se estejam deslocadas ou 
não. Para ajudar as pessoas necessitadas, o CICV possui três 
enfoques que podem ser implementados em sequência 
ou juntos.

ASSISTÊNCIA
A assistência tem a finalidade primordial de salvar a vida 
das pessoas e proteger os seus meios de subsistência 
quando elas estão sob risco imediato. Fazemos isso ao dar 
às pessoas acesso a produtos básicos quando elas não 
podem mais obtê-los por si mesmas.

Exemplos
• cestas alimentares, cupons de comida;
• ajuda financeira;
• assistência combinada de entrega de comida e 

dinheiro;
• projetos de curto prazo de entrega de comida ou 

remuneração por trabalho prestado que beneficiem 
toda a comunidade (p.ex., remoção de escombros);

• utensílios domésticos básicos (p.ex., cobertores, 
utensílios de cozinha, sabão, velas);

• suplementos alimentares;
• redução de estoque.1

1 Compra de animais franzinos a preços competitivos, deixando os produtores com rebanhos mais saudáveis e dinheiro 
extra. Os animais são posteriormente abatidos e a carne distribuída a famílias carentes para ajudar na variação da dieta 
alimentar.

2 Muitas vezes são entregues junto com alimentos, dinheiro ou cupons para manter as famílias até a próxima colheita.

APOIO AOS MEIOS DE SUBSISTÊNCIA
Os programas de apoio aos meios de subsistência ajudam 
as pessoas a aumentar a produção de comida, gerar renda 
e, em última instância, a se tornarem autossuficientes outra 
vez. Entregamos ferramentas e oferecemos treinamento às 
famílias e comunidades para ajudá-las a preservar ou 
melhorar a sua situação.

Exemplos
• materiais agrícolas, em espécie ou cupons; (p.ex., 

sementes de cultivos para consumo ou para venda, 
ferramentas, fertilizantes, pesticidas);2

• materiais para pecuária/pesca, em espécie ou cupons 
(p.ex., vacinas, medicamentos, forragem, redes de 
pesca);

• aumento dos estoques;
• equipamentos pequenos para produzir bens e serviços 

(p.ex., moinhos de grãos, ferramentas especializadas, 
carrinhos de mão) ou cupons ou dinheiro para 
adquiri-los;

• maquinaria agrícola e serviços mecanizados ou cupons 
para adquiri-los;

• esquemas de comida ou dinheiro por trabalhos 
prestados para melhorar a infraestrutura agrícola (p.ex., 
irrigação, medidas antierosivas, viveiros);

• apoio mediante iniciativas microeconômicas (ajuda 
financeira, capacitação para habilidades empresariais);

• treinamento (p.ex., agricultores ou produtores).

SEGURANÇA ECONÔMICA
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APOIO ESTRUTURAL
Quando prestamos apoio estrutural, ajudamos os 
prestadores locais a restabelecer ou melhorar os 
seus serviços, para que possam, assim, apoiar de 
modo sustentável as atividades de subsistência 
da população.

Exemplos
• assessoria técnica para os prestadores de 

serviços nas áreas agrícolas, pecuária e pesca;
• treinamento formal e programas de coaching 

no local de trabalho;
• fortalecimento e desenvolvimento de 

oportunidades de capacitação.

 NO MUNDO INTEIRO EM 2017

7.794.788
PESSOAS receberam alimentos.

3.573.222
PESSOAS obtiveram produtos para 
ajudar a melhorar os seus meios de subsistência.

5.375.228
PESSOAS receberam utensílios 
domésticos básicos.

1.270.811
PESSOAS tiveram acesso à ajuda 
financeira.

 Maji Kying Nangh era uma dos milhares de deslocados das suas casas pelos 

combates no estado de Kachin, Myanmar. Em 2015, o CICV iniciou um programa 

de ajuda financeira para possibilitar que as pessoas mais vulneráveis desenvolvessem 

uma atividade econômica. O ateliê de costura da Maji permite que ela sustente os 

quatro filhos.

Quando os combates irromperam em junho de 2011, Maji e os filhos fugiram do 

seu povoado de Nam San Yang para a capital da província, Myitkyina, a três horas 

de distância. Depois de ficar brevemente na casa de um parente, eles encontraram 

refúgio no campo Le Kone Bethlehem junto com outros 200 deslocados que 

tentavam reconstruir as suas vidas.

“Um dos principais problemas é que não temos renda”, diz Maji. “Somos agricultores, 

mas não podemos trabalhar porque as nossas terras estão muito longe. E a área está 

infestada de minas terrestres. Alguns homens saem do campo para trabalhar durante 

o dia, mas eu sou viúva e dependo do pequeno negócio que iniciei.” A vida já era 

difícil para Maji antes do conflito. Depois de perder o marido, ela abriu um ateliê de 

costura no seu povoado para tentar sustentar a si mesma e os filhos. Porém, tiveram 

de ir embora. Quando chegou ao campo, ela continuou costurando para se manter. 

Desde que investiu o dinheiro recebido do CICV em uma nova máquina de costura, 

Maji conseguiu expandir o seu negócio e mandar os filhos para o colégio e 

universidade.

Maji conta com orgulho que os seus três filhos estudaram na Universidade de 

Myitkyina. A quarta filha cursa o ensino médio. Maji diz que a educação trouxe uma 

perspectiva melhor para toda a família.
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Água
O CICV auxilia na reparação ou construção de todos tipos 
de redes de abastecimento de água, não importando o 
tamanho ou a tecnologia empregada. O trabalho engloba 
a retirada da água das fontes e o subsequente tratamento, 
armazenamento e distribuição. Nas zonas rurais, as 
atividades incluem a melhoria dos poços artesanais e a 
instalação de bombas motorizadas nas perfurações.

O CICV também busca assegurar que a comunidade seja 
capaz de administrar toda infraestrutura nova ou 
modernizada. Oferece, para este fim, treinamento sob 
medida, em geral para comitês de água especialmente 
criados, e fornece peças sobressalentes que poderão ser 
necessárias.

Saneamento e higiene
A superlotação, como nos campos de deslocados, provoca 
rapidamente a disseminação de doenças. É essencial 
prover um saneamento adequado, sendo uma das 
prioridades do CICV. Pode consistir na construção de 
latrinas ou reparação de estações de esgoto.

A organização também realiza programas de promoção de 
higiene para incentivar comportamentos que ajudarão a 
prevenir as doenças transmissíveis por água e relacionadas 
a um saneamento precário.

 NO MUNDO INTEIRO EM 2017

35.855.715
PESSOAS obtiveram acesso a água limpa, 
saneamento adequado e/ou melhores condições  
de vida.

ÁGUA E HABITAT

As equipes de água e habitat trabalham para reduzir doenças, 
mortes e sofrimento causados pelos danos à infraestrutura e 
interrupção do abastecimento de água. Mesmo em tempo de 
paz, milhões de pessoas em todo o mundo têm dificuldades 
em obter acesso à água potável, moradia adequada e 
saneamento decente. O problema é agravado em tempo de 
guerra ou desastre natural, quando a destruição da 
infraestrutura e o deslocamento em massa podem expor 
muitos milhões mais a morte e doenças.

Com a finalidade de dar acesso à água, melhorar os níveis de 
higiene e proteger o meio ambiente, o CICV realiza uma série 
de atividades. 
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Abrigo
Uma resposta imediata do CICV para as necessidades de 
abrigo pode ser a entrega de lonas de plástico ou barracas, 
porém, as pessoas podem buscar abrigos temporários em 
escolas, mesquitas, igrejas, casas particulares e outros 
lugares que não tenham a capacidade para acolher grandes 
quantidades de pessoas.

O CICV pode então oferecer ampliar as instalações de 
saneamento e outras estruturas.

A organização pode também realizar consertos após crises 
ou a reconstrução de estabelecimentos de saúde e escolas, 
ajudar a montar campos para os deslocados ou fornecer 
assistência material (abrigo, sistemas de aquecimento e 
refrigeração, água e eletricidade, etc.) para as famílias que 
retornam às suas casas depois de estarem deslocadas.

Fornecimento de energia elétrica
O CICV restabelece ou mantém o fornecimento de energia 
elétrica a serviços básicos como hospitais, estações de 
tratamento de água e redes de abastecimento de água 
com o conserto das redes de distribuição de energia 
elétrica, geradores e usinas hidroelétricas.
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 A água costuma ser um luxo nas áreas atingidas por 
conflito armado e outras situações de violência, como na 
Antioquia, no nordeste da Colômbia, onde grupos armados 
estão ativos. Segundo os moradores, gangues armadas 
percorrem as ruas de noite. Algumas mulheres evitam sair 
para buscar água porque têm medo de deixar as suas casas 
durante períodos longos.

Além da volatilidade do contexto, a água potável é escassa 
devido à contaminação das nascentes com efluentes da 
atividade mineradora. Em um bairro da cidade de Puerto 
Claver, onde vivem muitas pessoas deslocadas pelo conflito, 
a água costumava estar disponível apenas duas horas por 
dia, ou em nenhum momento.

Durante o calor intenso do dia, as temperaturas podem 
chegar a 36 graus. Antes do lançamento do projeto de água 
do CICV, as mães não tinham outra opção do que deixar os 
filhos se banharem nos tanques contaminados para se 
refrescarem.

Puerto Claver é um imã para os caçadores de fortunas; a 
febre do ouro chegou a esta região da Antioquia há duas 
décadas. No entanto, o mercúrio líquido utilizado pelos 
mineradores no processo de extração contaminou os rios e, 
pouco a pouco, o efluente tóxico começou a envenenar 
comunidades inteiras.

Para lidar com a escassez de água potável, o CICV mandou 
uma equipe de avaliação ao terreno. Com a ajuda de uma 
empresa especialista, eles inspecionaram a área, coletaram 
amostras e perfuraram um poço de mais de 85 metros de 
profundidade para alcançar água potável segura. O próximo 
desafio será bombear essa água para as casas do bairro.

O projeto do CICV também engloba a instalação de dois 
tanques de 50 mil litros e um conjunto de painéis solares 
para gerar energia para o sistema de purificação da água. 
No momento, o poço abastece com água potável a quase 
700 pessoas. A infraestrutura precisa agora ser melhorada 
para assegurar que o resto da comunidade possa ser 
beneficiada.
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 NO MUNDO INTEIRO EM 2017

24.689
INTERNAÇÕES 
CIRÚRGICAS  
para feridos por armas nos hospitais 
reforçados ou monitorados pelas equipes 
do CICV. 

PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO HOSPITALAR

Os nossos programas nas zonas de conflito oferecem 
primeiros socorros e transporte de emergência aos 
estabelecimentos de saúde para as pessoas que estejam 
feridas ou doentes. Fornecemos medicamentos, 
equipamentos e capacitação aos estabelecimentos. 
Também desenvolvemos a capacidade deles em vários 
aspectos da gestão hospitalar, desde a prestação de 
atendimento de qualidade a recursos humanos, 
manutenção da infraestrutura, finanças, logística e 
administração. Quando a situação exige, enviamos equipes 
de especialistas para trabalhar junto com os funcionários 
locais.

É difícil realizar cirurgias no meio do conflito armado, sendo 
muitas vezes perigoso. A maioria dos cirurgiões que não 
são militares não estão familiarizados com os tipos de 
lesões infligidas por mísseis e outros tipos de armamento 
pesado— o tratamento delas não é automaticamente 
comparável com o que se presta a feridos por balas em um 
hospital convencional. Realizamos, portanto, seminários 
sobre cirurgia de guerra e compartilhamos os nossos 
protocolos, procedimentos e técnicas básicas de cirurgia 
de guerra e gestão de pacientes em meios perigosos  
e restritivos.

O apoio do CICV para os hospitais podem incluir:

• serviços de saúde e cirúrgicos;
• ginecologia e obstetrícia;
• pediatria;
• enfermagem;
• saúde mental;
• gestão e administração hospitalar;
• provisão de material descartável, equipamento e 

conhecimento.
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A cirurgia de guerra compreende o tratamento de 
pessoas que foram feridas por armas durante os conflitos 
armados e confrontos violentos. Em maio de 2017,  
50 médicos que estavam se especializando em cirurgia 
assistiram a um curso de cirurgia de guerra na Faculdade 
de Medicina na Universidade de Bamako, em Mali. O curso 
foi organizado através de parceria do CICV e o Conselho de 
Educação Superior Africano e Malgaxe.

O cirurgião especialista do CICV que ministrou o curso 
concentrou-se na capacitação dos participantes para tratar 
de pacientes feridos por armas, facas, baionetas e 
explosivos. Incluía as lesões que afetavam membros, 
abdômen, peito e cabeça, bem como ferimentos causados 
por explosões. O curso também abordou a triagem dos 
pacientes e como lidar com o fluxo em massa de feridos.

No norte e em várias regiões centrais do Mali, os civis 
continuam ficando encurralados pelos conflitos armados 
e violência, sofrendo esses tipos de lesões terríveis. Os 
médicos que participaram da oficina poderão agora tratar 
as lesões em tempo hábil.

Um deles, o Dr. Naouma Cissé, explicou: “O nosso país passa 
por um conflito. Estamos lidando cada vez mais com esses 
tipos de lesões, incluindo aqui em Bamako. Esse 
treinamento nos ajudou a aprofundar o nosso 
conhecimento sobre o tratamento cirúrgico de várias 
lesões relacionadas a conflitos armados - um campo pouco 
conhecido no Mali”.
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ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE

O funcionamento normal dos sistemas locais de saúde 
costuma ser interrompido pelos conflitos armados. Nos 
piores casos, uma parcela ou a totalidade do sistema pode 
ser destruída. O CICV intervém para ajudar a manter em 
funcionamento os serviços básicos de saúde, sempre que 
possível com o reforço à infraestrutura local. Fornecemos 
material médico e medicamento e ajudamos no 
desenvolvimento de capacidades, treinamento e 
supervisão. Quando necessário, enviamos profissionais de 
saúde qualificados.

Além dos cuidados terapêuticos, também nos 
concentramos na prevenção de doenças e promoção da 
saúde. Conscientizamos sobre boas práticas de higiene 
como lavar as mãos e utilizar mosquiteiros.

Apoiamos a saúde materna com a promoção do 
acompanhamento rigoroso de grávidas, práticas de parto 
seguro, amamentação e planejamento familiar. Para 
combater a mortalidade infantil, apoiamos os programas 
de vacinação abrangentes contra o sarampo, tuberculose, 
tétano, difteria, pólio e coqueluche.

As feridas de guerra não são apenas físicas: proximidade 
aos combates, evacuação forçada, separação da família, 
estupro e outros tipos de violência deixam marcas 
psicológicas profundas e causam vulnerabilidade. O CICV 
busca abordar essa questão com o seu trabalho em saúde 
mental e apoio psicológico.
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 Quando a Somália foi afetada severamente pela seca no verão de 
2017, a população tinha grandes necessidades em termos de saúde. 
Em muitos vilarejos remotos, a morte e as doenças espreitavam os 
moradores das zonas rurais, dando um ar fantasmagórico a essa região 
que sofre com as estiagens. O combate a desnutrição e doenças era 
urgente.

O Crescente Vermelho da Somália, com o apoio do CICV, enviou equipes 
móveis de saúde às comunidades que estão isoladas sem acesso aos 
serviços básicos de saúde devido ao conflito, desastre e distâncias, 
podendo estar a cem quilômetros da cidade mais próxima.

“Os vilarejos onde trabalhamos estão extremamente longe”, diz Dalmar, 
enfermeira-chefe da equipe móvel de saúde que opera na área. “Não 
há outro serviço de saúde além do oferecido pelo Crescente Vermelho.”

Ceel-Qorrah, na região sul de Galgaduud, é um desses vilarejos. A seca 
devastou o gado e ameaçou o estilo de vida das comunidades pastorais.

Todas as quartas-feiras, porém, a equipe de saúde viaja até  
Ceel-Qorrah e havia uma grande movimentação com a chegada das 
mães com os seus filhos. Os enfermeiros pesam e medem as crianças, 
analisam casos de desnutrição, enquanto as mães recebem as porções 
semanais de biscoitos de alto conteúdo calórico e de vitaminas para a 
família. Podia-se ouvir o choro das crianças que são vacinadas, enquanto 
que as parteiras prestavam atendimento pré-natal e pós-parto. As 
necessidades de saúde mais graves são direcionadas para a clínica do 
Crescente Vermelho mais próxima, a três horas de carro.

 NO MUNDO INTEIRO EM 2017

1.735.931
CRIANÇAS menores de cinco anos foram 
imunizadas contra a pólio.

370
HOSPITAIS foram apoiados pelo CICV.

2.988.458
PESSOAS foram vacinadas.
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A reabilitação física é um modo de ajudar a restabelecer a 
dignidade para as pessoas com deficiência. Busca eliminar, 
ou pelo menos minimizar, as restrições aos movimentos e 
atividades para que possam se tornar mais independentes 
e aproveitar uma melhor qualidade de vida.

As pessoas com deficiência podem precisar de aparelhos 
de locomoção como próteses (membros artificiais), órtoses 
(suporte para membros existentes que não funcionam 
adequadamente), andadores ou cadeiras de rodas; 
também necessitam de terapia para aprender a fazer o 
melhor uso dos aparelhos. Recuperar a mobilidade é o 
primeiro passo para garantir o acesso a alimentos, abrigo, 
educação, emprego, renda e, em termos gerais, às mesmas 
oportunidades que outros membros da sociedade.

Em países devastados por conflitos nos quais o CICV 
trabalha, a reabilitação física é necessária não somente 
pelas pessoas cujas deficiências são um resultado direto 
dos confrontos (minas terrestres, bombas, etc.), mas 
também por aquelas que passaram a ter deficiências físicas 
porque a assistência à saúde normal colapsa e não 
conseguem receber tratamento ou vacinas.

• Damos apoio aos centros individuais de reabilitação 
física para que possam gerir eles mesmos as suas 
atividades. Esse apoio pode englobar a construção ou 
renovação das instalações  ou a doação de 
equipamentos e material ou componentes para 
fabricar os aparelhos. Também permitimos que os 
centros utilizem tecnologia desenvolvida por nós. Os 
aparelhos são feitos de polipropileno, de alta qualidade 
e baixo custo para reduzir o peso financeiro de uma 
reabilitação.

• Como a qual idade dos ser viços  depende 
fundamentalmente da pronta disponibilidade de 
profissionais qualificados, realizamos uma série de 
iniciativas de capacitação, desde treinamento no lugar 
de trabalho até programas de longa duração para a 
qualificação profissional.

• Para tornar os serviços mais acessíveis, podemos 
subsidiar o custo da viagem, acomodação e comida, 
bem como o custo do tratamento nos centros. Além 
disso, podemos apoiar os programas externos que 
levam as avaliações, reparações básicas e serviços de 
ajustes dos centros às áreas onde os pacientes vivem.

• Trabalhamos com os nossos parceiros locais 
(administradores dos centros, governo, organizações 
não governamentais, etc.) e tomamos medidas desde o 
princípio para fortalecer as capacidades gerenciais e 
técnicas (gestão de estoque, gestão de dados dos 
pacientes, protocolos de tratamento, etc.).

REABILITAÇÃO FÍSICA

O CICV visa reforçar os serviços de reabilitação física 
dos países. As principais metas são tornar a sociedade 
mais inclusiva para as pessoas com deficiência e 
ajudá-las a participar mais ativamente na sociedade 
com a melhoria da qualidade, acessibilidade e 
sustentabilidade dos serviços.
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 NO MUNDO INTEIRO EM 2017 7.201
CADEIRAS DE RODAS 
OU TRICICLOS  
foram distribuídos.

46.301
ANDADORES  
foram entregues.

54.382
NOVOS PACIENTES 
receberam órteses.

12.742
NOVOS PACIENTES 
receberam próteses.

 Em anos recentes, o CICV passou a incluir o esporte 
nos seus programas de reabilitação física, vendo o 
impressionante impacto mental e físico que as atividades 
esportivas têm nos pacientes e nas suas vidas.

O basquete em cadeiras de rodas tem sido parte das nossas 
atividades de reabilitação física no Afeganistão há alguns 
anos. Formado em 2013, o time de basquete em cadeiras 
de rodas é parte do Comitê Nacional Paralímpico do 
Afeganistão, sendo financiado pelo CICV. Os seus 
integrantes incluem tanto os empregados como 
ex-pacientes dos sete centros de reabilitação do CICV  
no país. 

Em dezembro de 2017, o time foi uma das 14 equipes que 
competiram no Campeonato Ásia-Oceania da Federação 
Internacional do Basquete em Cadeiras de Rodas, em 
Pequim.

Embora tenham voltado ao seu país natal sem o triunfo tão 
desejado, eles mantiveram o orgulho de ter participado. 
“Para eles, até o fato de sair do Afeganistão foi uma grande 
conquista”, conta Alberto Cairo. Ele é o chefe do programa 
de reabilitação física no Afeganistão, bem como conselheiro 
sênior do time afegão. “O Afeganistão não deve ser 
esquecido. Não é apenas um lugar de guerra, mas um lugar 
de esportes”, acrescenta com elogios ao time por ajudar a 
projetar uma imagem diferente do país.

144
PROJETOS DE 
REABILITAÇÃO FÍSICA  
foram apoiados.
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CONTAMINAÇÃO POR ARMAS

As armas não somente matam e mutilam, impedindo o 
acesso aos serviços básicos, como à água ou à terra, durante 
os conflitos. Armas não detonadas e abandonadas 
continuam sendo um perigo durante muitos anos, ou 
mesmo décadas, depois do último tiro ter sido disparado, 
dificultando a reconstrução e reconciliação.

Além disso, as armas não são encontradas apenas em 
conflitos armados plenos, a proliferação atual das pequenas 
armas em muitas sociedades aumenta o nível de violência 
que afeta milhões de pessoas nas suas vidas cotidianas.

Empregamos uma grande variedade de enfoques, que 
podem ser utilizados individual ou conjuntamente, para 
minimizar o impacto de distintos tipos de contaminação 
por armas, incluindo as que contenham agentes químicos, 
biológicos, radiológicos e nucleares.

Podemos realizar atividades relativas a:

• redução de risco - Apresentar alternativas às 
comunidades para que não tenham que entrar em áreas 
contaminadas. Pode englobar a instalação de pontos de 
distribuição de água ou ajuda às comunidades para 
desenvolver atividades agrícolas ou de pecuária nas 
áreas seguras.

• conscientização e educação sobre riscos - Conscientizar 
a população sobre o problema e como se manter seguro.

• coleta e análise de informações, e pesquisas - Coletar, 
organizar e compartilhar informações sobre a localização 
dos pontos de perigo e sobre a ocorrência de acidentes 
para minimizar a probabilidade de incidentes futuros e 
contribuir para priorizar as atividades de remoção.

• remoção dos riscos apresentados por armas 
convencionais, bem como dos perigos químicos, 
biológicos, radiológicos e nucleares - Oferecendo 
análise técnica e removendo ou destruindo material de 
áreas contaminadas.

• desenvolvimento de capacidades - Ajudar as 
Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e Crescente 
Vermelho e as autoridades nacionais e desenvolver a sua 
capacidade para lidar com a contaminação por armas 
convencionais e agentes químicos, biológicos, 
radiológicos e nucleares.
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 É difícil imaginar um conflito no sossegado povoado 
de Zaitseve, na Ucrânia. Mas esta comunidade rural passou 
os últimos 80 anos imersa em violência, primeiro durante 
a Segunda Guerra Mundial, depois no Afeganistão e agora 
muito próxima, em Donbas. A linha de contato entre as 
áreas controladas pelo governo e pela oposição, no conflito 
atual, fica a somente alguns quilômetros de distância. 

No último andar da escola municipal, estão expostos, em 
um pequeno museu, lembranças comoventes e objetos de 
atos de heroísmo e de perdas das últimas décadas no 
povoado, incluindo os relatos dos homens locais que foram 
lutar com as forças russas no Afeganistão desde 1979.

A professora Viktoria Aleksandrovna Bardokova, que 
estudou nessa mesma escola há mais de 20 anos, incentiva 
os alunos a refletirem sobre a história do povoado ao 
pensarem sobre a sua própria experiência de guerra. “Trago 
as crianças aqui para as aulas de história”, explica Bardokova. 
“Quero que elas conheçam o seu passado.”

Para os 50 alunos da escola, com idade entre 7 e 17, é real 
o perigo apresentado pelas minas e artefatos não 
detonados ao longo de linha de contato. Os especialistas 
em educação sobre os riscos das minas, incluindo o CICV, 
visitaram a escola para falar sobre os perigos e passar a 
mensagem sobre comportamento seguro.

“Sei exatamente o que fazer se vejo alguma coisa no chão 
que não reconheço”, se orgulha Maxim, de 9 anos, durante 
uma sessão sobre os riscos das minas organizada pelo CICV 
em uma colônia de férias da escola.

“Não toque!”, grita, acrescentando: “E tenho que avisar os 
meus pais o que encontrei.” O seu rosto coberto de sardas 
abre em um sorriso.

“E o que acontece se você ver alguma coisa perto de um 
posto de controle ou na estrada?”, pergunta o funcionário 
do CICV.

“Não devo tocar nem pegar”, responde Maxim com firmeza, 
enquanto as outras crianças presentes confirmam com  
a cabeça.

 NO MUNDO INTEIRO EM 2017

33
PAÍSES OU TERRITÓRIOS  
em todo o mundo são beneficiados com as atividades 
para reduzir o impacto da contaminação por armas.
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RESTABELECIMENTO DE LAÇOS 
FAMILIARES

A cada ano, conflitos armados, desastres naturais e migrações 
separam inúmeras famílias. Ao fugir dos conflitos ou quando 
ocorre um desastre natural, bem como em toda a rota 
migratória, as crianças podem se perder no meio do caos. 
Os idosos e doentes talvez não tenham vontade ou condição 
de fugir. Os feridos podem ser levados ao hospital e os seus 
entes queridos podem não saber o que aconteceu com eles. 
Às vezes, as pessoas são detidas e as suas famílias não são 
informadas sobre o seu paradeiro. Os restos mortais muitas 
vezes não são identificados.

As pessoas sofrem terrivelmente quando perdem o contato 
com os seus entes queridos e não sabem onde eles estão 
nem se estão a salvo.

O CICV e as Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do 
Crescente Vermelho trabalham em conjunto, como parte 
de uma rede mundial, para ajudar as pessoas separadas 
das suas famílias e amigos.

O Restabelecimento de Laços Familiares abrange várias 
atividades. Colocamos famílias em contato mediante 
telefonemas e mensagens Cruz Vermelha por escrito. As 
nossas plataformas de busca on-line permitem às pessoas 
buscarem os seus familiares desaparecidos, e os nossos 
funcionários locais e voluntários buscam as pessoas que 
são dadas como desaparecidas. Trabalhamos com as 
autoridades e outras organizações para tentar prevenir os 
desaparecimentos e coordenar uma resposta mais eficaz 

quando houver desaparecidos. Atenção particular é dada 
aos serviços para os mais vulneráveis, como crianças 
desacompanhadas ou pessoas detidas, e à proteção de 
dados pessoais.

Quando a busca é bem-sucedida, as famílias são informadas 
onde estão os seus entes queridos, podendo entrar em 
contato com eles e, quando possível, se reunirem.

PESSOAS DESAPARECIDAS
Quando um dos pais, um irmão ou um filho desaparecem, 
as famílias se encontram em uma situação trágica. Ficam 
em um limbo emocional, sem saber se o familiar está vivo 
ou morto, enfrentando uma série de necessidades urgentes 
e multifacetadas. Apoiamos os esforços para determinar o 
paradeiro das pessoas desaparecidas e o que aconteceu 
com elas. Também promovemos o direito das famílias de 
ter essas informações.

Prestamos apoio às autoridades, legisladores, instituições 
forenses e outros atores para prevenir e esclarecer os 
desaparecimentos. Também trabalhamos diretamente com 
os parceiros locais para lidar com os problemas psicológicos, 
econômicos, legais e administrativos que as famílias 
enfrentam e que exacerbam o sofrimento profundo que já 
têm. Podemos, portanto, nos envolver em programas de 
auxílio aos meios de subsistência para as famílias, apoio 
psicológico, assistência à saúde e conselhos administrativos 
e jurídicos.
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980
PESSOAS foram reunidas com as 
suas famílias.

Saiba mais sobre o restabelecimento 
dos laços familiares no mundo todo:
www.familylinks.icrc.org

 Quando começou o tiroteio em Maidguri, na Nigéria, em fevereiro de 
2017, Alkana, de 10 anos, e os dois irmãos menores fugiram para se salvar. 
As forças armadas e da oposição entraram em combate e os disparos 
provocaram a fuga dos moradores para se protegerem.

Quando a situação se acalmou, não conseguiam encontrar a mãe das 
crianças; ela tinha se escondido na mata. O pai tinha saído do vilarejo dois 
anos antes quando os combatentes da oposição passaram a controlar a 
região.

Alkana ficou cuidando sozinha dos dois irmãos. Ela se deu conta que o irmão 
de 5 anos, Ogun, tinha recebido um disparo na perna durante os confrontos. 
O irmão menor de um ano, Ibrahim, conseguiu escapar ileso.

As autoridades militares levaram as crianças e outras pessoas deslocadas 
internamente do vilarejo para um campo de trânsito em Mubi, onde Ogun 
recebeu tratamento médico. Alkana seria a única responsável pelos irmãos 
nos próximos dois meses.

No fim de março, quando o pai das crianças escutou que os moradores do 
seu vilarejo foram levados para Mubi, ele procurou o CICV para ajudar a 
reunir a sua família. Os funcionários do CICV localizaram as crianças e as 
puseram em contato com o pai por telefone, e planos foram feitos para 
reuni-los.

Em abril, o CICV organizou a viagem das três crianças de avião. Elas se 
encontraram com o pai na pista do aeroporto e ele as abraçou com força. 
Os outros viajantes no aeroporto se reuniram ao redor da família durante 
esse encontro emotivo para desejar felicidades. Quando elas chegaram ao 
campo de Maiduguri onde o pai vivia, os vizinhos receberam as crianças 
com cânticos de alegria.

777.261
TELEFONEMAS foram feitos 
entre familiares e 150.622 mensagens Cruz 
Vermelha foram entregues.
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DETIDOS

As visitas
O nosso trabalho com os detidos baseia-se em avaliações 
completas da situação interna e externa dos lugares de 
detenção, incluindo o diálogo com as autoridades 
detentoras e visitas aos próprios detidos. As visitas estão 
sujeitas a cinco condições básicas.

Temos que ter:
• acesso a todos os detidos dentro do nosso âmbito de 

interesse;
• acesso a todas as instalações e áreas usadas pelos 

detidos e que sejam destinadas a eles;
• autorização para repetir as visitas;
• a possibilidade de falar livremente e em particular com 

os detidos da nossa escolha;
• a garantia de que as autoridades nos fornecerão uma 

lista de todos os detidos dentro do nosso âmbito de 
interesse ou a autorização para que façamos essa lista.

A ação
Esperamos que as autoridades responsáveis pela detenção 
tomem as medidas necessárias para garantir um 
tratamento humano e condições de detenção adequadas. 
Com essa finalidade, entregamos relatórios confidenciais 
para as autoridades com as nossas constatações, os 
padrões nacionais e internacionais relevantes e todas as 
ações e recursos necessários para melhorar a situação das 
pessoas detidas.

Também oferecemos suporte técnico e material para 
efetivar as melhorias necessárias como abastecimento de 
água, saneamento e infraestrutura em geral, administração 
penitenciária, acesso à assistência à saúde e respeito pelas 
garantias judiciais. 
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Todos os dias, homens, mulheres e crianças que estão 
detidos são expostos a perigos como execução sumária, 
desaparecimentos forçados e tortura. Eles podem estar 
sujeitos a condições de vida desumanas e perder contato 
com as famílias.

Visamos assegurar um tratamento e condições de detenção 
decentes para todas as pessoas privadas de liberdade, 
independente dos motivos para sua prisão e detenção. 
Também buscamos aliviar o sofrimento dos seus parentes, 
em particular ao facilitar o contato e as visitas familiares.
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1.437
LUGARES DE DETENÇÃO 
e 940.326 detidos foram visitados.

336.626
DETIDOS foram beneficiados com 
melhorias na infraestrutura prisional e/ou 
outras atividades para promover a higiene 
ou ampliar o acesso à água.

408.928
DETIDOS receberam ajuda básica 
como artigos de higiene.

16.792
DETIDOS foram visitados por 
parentes dentro do programa de visitas 
familiares.

 As visitas familiares a detidos palestinos em prisões de Israel são 
um alívio emocional, não apenas para os que estão atrás das grades, 
mas também para os entes queridos deixados para trás.

Desde 1968, o CICV administra um programa de visitas familiares que 
permite que pessoas residentes na Faixa de Gaza, Cisjordânia, Jerusalém 
e Golã ocupado visitem os familiares em centros de detenção israelenses.

Israel detém palestinos dentro do seu próprio território e não nos 
territórios ocupados. Em consequência, os familiares precisam obter 
autorizações de visita especiais e esperar durante longos períodos 
quando atravessam terminais e pontos de controle, além de percorrer 
grandes distâncias para ver os entes queridos.

Mohhamed nasceu em 1993. Ainda não tinha cinco anos quando o pai 
foi detido. Junto com a mãe, ele visita o pai através do programa de 
visitas familiares do CICV.
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As Convenções de Genebra de 1949 e os seus Protocolos 
Adicionais de 1977 são a base do DIH. 

A noção fundamental, subjacente a esses tratados, é o 
respeito pela vida e dignidade das pessoas. Aqueles que 
sofrem nos conflitos devem receber ajuda e cuidados sem 
distinção.

Atualmente, todos os Estados são vinculados às quatro 
Convenções de Genebra de 1949, incluindo os Estados mais 
novos, como o Sudão do Sul, que se tornou parte dos tratados 
em 2013. Portanto, essas obrigações legais são aceitas 
universalmente.

O CICV trabalha em três níveis para aumentar o 
conhecimento e a aplicação do DIH:

• aumentar o conhecimento dos princípios humanitários 
e das obrigações decorrentes do DIH, mediante a 
comunicação pública sobre os princípios gerais a serem 
respeitados e o ensino e capacitação para grupos de 
influência.

• prestar assessoramento e apoio técnico para a integração 
sistemática do DIH ou dos princípios humanitários nos 
sistemas jurídicos, na doutrina, treinamento e 
procedimentos operacionais policiais e militares e nos 
currículos escolares e acadêmicos;

• promover o respeito pelo DIH com diálogos confidenciais 
e bilaterais com os supostos perpetradores dos abusos.

Também trabalhamos com os indivíduos e comunidades 
vulneráveis, apoiando os seus esforços para reduzir a sua 
exposição a padrões de abuso, auxiliando-os a evitar 
estratégias de superação prejudiciais e fortalecer a sua 
resiliência.

O objetivo final consiste em influenciar a atitude e o 
comportamento das pessoas de modo a melhorar a 
proteção dos civis e outras pessoas protegidas pelo DIH em 
tempos de conflitos armados, facilitar o acesso às vítimas 
e melhorar a segurança dos nossos funcionários e outros 
profissionais humanitários.

PROTEÇÃO DOS VULNERÁVEIS E PROMOÇÃO  
DAS NORMAS

A missão do CICV é proteger a vida e a dignidade das 
vítimas dos conflitos armados e de outras situações de 
violência, assim como prestar-lhes assistência. Uma das 
formas de fazermos isso é promover o respeito pelas 
normas e princípios humanitários, com a finalidade de 
prevenir os danos e sofrimento causados à população civil. 
O verdadeiro espírito do Direito Internacional Humanitário 
(DIH) - conjunto de leis que protege as vítimas dos conflitos 
armados - é alcançar um equilíbrio entre a ação militar 
legítima e as consequências humanitárias dessa ação.

Estabelecemos um diálogo com os indivíduos e grupos que 
sejam capazes de determinar o destino das vítimas de 
conflitos armados ou que podem facilitar (ou obstruir) o 
nosso trabalho. Isso inclui as forças armadas; forças policiais 
e de segurança; outros portadores de armas, como 
membros de grupos armados não estatais; e autoridades 
governamentais, bem como outros dirigentes e líderes de 
opinião, no âmbito local e internacional. Com vistas ao 
futuro, também mantemos contato com estudantes e os 
seus professores.

I. 
Kw

ek
/C

IC
V



27

15
CONFERÊNCIAS 
PÚBLICAS sobre o direito 
internacional e políticas internacionais foram 
organizadas na sede do CICV, reunindo 2,3 mil 
diplomatas.

 Uma importante reunião foi realizada em 11 de outubro de 2017 
entre o Grão-Imã de al-Azhar, Dr. Amed al-Tayyeb, no Cairo, Egito, e o 
chefe da delegação no Cairo, Ronald Ofteringer, e o assessor jurídico do 
CICV sobre a lei islâmica e jurisprudência, Dr. Ahmed al-Dawoody. A 
finalidade do encontro foi discutir modos de fortalecer a cooperação 
entre o al-Azhar - instituição pioneira no Egito de ensino do islã que 
oferece assessoramento e orientações ao mundo muçulmano - e o CICV.

Os participantes manifestaram a preocupação sobre o enorme 
sofrimento humano causado pelos conflitos atuais na Síria, Iraque e 
Iêmen, bem como as privações das pessoas que fogem dos conflitos 
armados e violência organizada na Ásia e África. O Grão-Imã também 
expressou a sua apreensão sobre o fracasso em resolver as causas dos 
conflitos.

Os representantes do CICV destacaram o papel importante que os 
líderes religiosos têm para que se mantenha o respeito pela dignidade 
humana em tempos de conflitos prolongados e polarização cada vez 
maior. Nas últimas duas décadas, o CICV estabeleceu diálogo e 
intercâmbios com acadêmicos muçulmanos e de outras religiões sobre 
as normas, ação e princípios humanitários, que contribuíram para 
reafirmar os nossos valores humanitários comuns, assentando as bases 
para os esforços mais concretos em atender melhor as necessidades 
das vítimas dos conflitos armados.

O Grão-Imã confirmou a disposição do al-Azhar em colaborar com todas 
as organizações humanitárias que operam de modo neutro e imparcial, 
assistindo as pessoas sem importar as suas origens culturais, religiosas 
e étnicas. Ele também ressaltou a natureza verdadeiramente universal 
da missão e visão do al-Azhar, baseadas na convicção de que todos os 
seres humanos, de todas as religiões, têm o direito de viver em paz e 
segurança.

 NO MUNDO INTEIRO EM 2017
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PARCERIAS COM AS SOCIEDADES NACIONAIS:  
UMA REDE MUNDIAL

Onde quer que o CICV trabalhe, ele coopera em estreita 
parceria com as Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e 
do Crescente Vermelho. Existem atualmente 191 dessas 
organizações de voluntários que, junto com a Federação 
Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do 
Crescente Vermelho, que congrega a todas elas, e o CICV, 
formam o Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do 
Crescente Vermelho.

A missão das Sociedades Nacionais é realizar atividades 
humanitárias dentro dos seus próprios países, em particular 
na função de auxiliares dos governos locais.

A cooperação e a coordenação dentro do Movimento 
contribuem para o melhor uso possível da capacidade dos 
seus membros. Como as Sociedades Nacionais e o CICV 
possuem a responsabilidade compartilhada de prestar 
assistência às vítimas dos conflitos armados, eles se apoiam 
mutuamente para cumprir com essa missão comum. Nos 
países afetados por conflitos armados, as Sociedades 
Nacionais e o CICV realizam, portanto, operações conjuntas 
com frequência para amenizar o sofrimento das vítimas.

BENEFÍCIO MÚTUO
• Além de possuir 150 anos de experiência em prestar ajuda 

humanitária em situações de conflitos armados, o CICV desenvolveu 
um conhecimento importante para a promoção do Direito 
Internacional Humanitário e dos princípios fundamentais do 
Movimento e para o restabelecimento de laços familiares. Este 
conhecimento específico é valioso para as Sociedades Nacionais, 
além de poderem contar com o apoio técnico, financeiro e de 
capacitação para que elas possam melhorar o seu desempenho 
nessas áreas.

• Muitas vezes, é graças à presença, aos recursos, ao conhecimento 
local e à motivação das Sociedades Nacionais que o CICV pode ser 
bem-sucedido ao realizar a sua ação no terreno; beneficiando-se 
enormemente dessa rede mundial única.

Os Princípios Fundamentais
Os sete princípios fundamentais do Movimento Internacional da Cruz 
Vermelha e do Crescente Vermelho, que devem ser seguidos por todos os 
seus integrantes, foram proclamados oficialmente na 20.ª Conferência 
Internacional da Cruz Vermelha, realizada em Viena em 1965. São:

HUMANIDADE, IMPARCIALIDADE, NEUTRALIDADE,
INDEPENDÊNCIA, VOLUNTARIADO, UNIDADE E 
UNIVERSALIDADE.
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 Um curso de três dias sobre traumatologia de casos com explosões 
foi realizado em junho de 2017 em Pyongyang, na República Popular 
Democrática da Coreia (Coreia do Norte). Organizado pelo CICV em 
cooperação com o Ministério da Segurança da População e a Cruz Ver-
melha da Coreia do Norte, o curso foi elaborado para capacitar o pessoal 
de saúde a prestar atendimento médico adequado às vítimas de 
resíduos explosivos de guerra.

Os participantes analisaram as questões básicas da gestão de trauma 
por explosivos mediante uma combinação de breves palestras 
interativas e demonstrações práticas sobre como avaliar os traumas 
graves, como a obstrução de uma via área ou uma perfuração pulmonar, 
técnicas de ressuscitação e como lidar com lesões na cabeça ou na 
espinha.

“Este é o terceiro curso que organizamos em Pyongyang neste ano”, 
afirmou o chefe da missão do CICV nessa cidade, Djordje Drndaraki. 
“Gostaria de agradecer aos nossos parceiros, estando particularmente 
contente com as discussões que desenvolvemos com o Ministério da 
Segurança da População e a Cruz Vermelha da Coreia do Norte com 
relação a futuras atividades conjuntas. Gostaria de confirmar que o CICV 
continua à disposição para prestar assistência aos seus parceiros locais 
nessa área tão importante.”
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As pessoas costumam se perguntar como ajudar em uma 
crise, sobretudo quando não podem estar presentes 
pessoalmente.

O CICV está no terreno, em mais de 80 países no mundo 
inteiro, aliviando o sofrimento das pessoas afetadas pelas 
guerras. Os Estados Partes das Convenções de Genebra são 
os nossos principais doadores, mas as doações de fundações, 
empresas e indivíduos têm uma importância cada vez maior 
para nos auxiliar a chegar às pessoas necessitadas. O número 
de pessoas que precisam da nossa ajuda está crescendo e 
você pode nos ajudar a fazer mais: 
www.icrc.org/pt/ajude-o-cicv

Você sabe que, conosco, o seu dinheiro será utilizado de 
maneira sensata. Do total das suas doações, 93,5% vai 
diretamente para as nossas operações no terreno e o resto 
será empregado para o apoio às operações. Temos o 
compromisso de prestar os serviços humanitários mais 
eficazes e adequados às pessoas necessitadas no mundo todo, 
ao mesmo tempo que mostramos aos nossos doadores como 
as suas doações estão sendo bem aplicadas e salvando vidas.

APOIO DOS DOADORES

Como demonstrado por este relatório, 2017 foi outro ano 
intenso para o CICV. Mas, graças ao apoio dos nossos 
doadores, conseguimos salvar vidas e aliviar o sofrimento 
de milhões de pessoas no mundo inteiro.

Gostaríamos de expressar o nosso enorme agradecimento 
a todos que estiveram ao nosso lado com solidariedade. 
Não conseguiríamos sem a sua ajuda.
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MISSÃO
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) é uma 
organização imparcial, neutra e independente cuja missão 
exclusivamente humanitária é proteger a vida e a dignidade 
das vítimas dos conflitos armados e de outras situações de 
violência, assim como prestar-lhes assistência. O CICV também 
se esforça para evitar o sofrimento por meio da promoção e 
do fortalecimento do direito e dos princípios humanitários 
universais. Fundado em 1863, o CICV deu origem às 
Convenções de Genebra e ao Movimento Internacional da 
Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. A organização dirige 
e coordena as atividades internacionais que o Movimento 
conduz nos conflitos armados e em outras situações de 
violência.
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