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التقرير ال�سنوي لعام 2015

من نحن؟
�لحتاد �لدويل جلمعيات �ل�سليب �لأحمر و�لهالل �لأحمر هو �أكرب �سبكة �إن�سانية تقوم 

على �لتطوع يف �لعامل. ونحن حا�رضون تقريبًا يف كل جمتمع حملي عرب جمعياتنا �لوطنية 

لل�سليب �لأحمر و�لهالل �لأحمر �لأع�ساء �لبالغ عددها 190 جمعية من خمتلف �أنحاء 

�لأمد  عام بخدمات طويلة  �سخ�ص كل  مليون  ن�سمل 160.7  فاإننا، حيث  �لعامل، 

وبر�مج تنمية، كما نقوم باإغاثة 110 مليون �سخ�ص من خالل بر�مج �ل�ستجابة يف 

حالت �لكو�رث وبر�مج �لإنعا�ص �ملبكر. ونحن نعمل قبل وقوع �لكو�رث وحالت 

وحت�سني  �مل�ست�سعفني  �حتياجات  تلبية  �أجل  من  وبعدها  و�أثناءها  �ل�سحية  �لطو�رئ 

�أو  �جلن�ص  نوع  �أو  �لعرق  �أو  �جلن�سية  على  قائم  ز 
ّ
حتي �أي  دون  بهذ�  ونقوم  حياتهم. 

�ملعتقد�ت �لدينية �أو �لطبقة �لجتماعية �أو �لآر�ء �ل�سيا�سية.

– وهي خطة عملنا �جلماعية ملو�جهة  بال�سرت�تيجية حتى عام 2020  و��سرت�ساد�ً 

كربى �لتحديات �لإن�سانية و�لإمنائية لهذ� �لعقد- نلتزم مبهمة »�إنقاذ �لأرو�ح وتغيري 

�لعقليات«.

و��ستقاللنا  �ملحلية  �ملجتمعات  عملنا يف  متطوعينا وخربة  �سبكة  تكمن يف  قوتنا  �إن 

وحيادنا. ونحن نعمل من �أجل حت�سني �ملعايري �لإن�سانية، ك�رضكاء يف �لتنمية ويف مو�جهة 

�لكو�رث. ون�سعى �إىل �إقناع �سناع �لقر�ر بالعمل دومًا ل�سالح �لأ�سخا�ص �مل�ست�سعفني. 

و�لنتيجة هي تعزيز �سحة �ملجتمعات �ملحلية و�أمنها، وتقلي�ص مو�طن �ل�سعف، وتعزيز 

�لقدرة على �ل�سمود، ف�ساًل عن تعزيز ثقافة �ل�سالم يف جميع �أنحاء �لعامل.

.
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والهالل الأحمر، جنيف، عام 2016

ميكن �ل�ست�سهاد باأي جزء من هذ� �لتقرير �ل�سنوي، �أو ن�سخه، �أو ترجمته �إىل �أي لغات �أخرى �أو 

تكييفه لتلبية �حتياجات حملية دون حاجة �إىل �حل�سول على �إذن م�سبق من �لحتاد �لدويل، �رضيطة 

�إىل �لحتاد �لدويل عرب  ذكر �مل�سدر بو�سوح. وينبغي توجيه طلبات �ل�ستن�ساخ لأغر��ص جتارية 

.secretariat@ifrc.org لربيد �لإلكرتوين�

ُين�ص  ما مل  �لدويل  �لتقرير حمفوظ لالحتاد  �مل�ستخدمة يف هذ�  �ل�سور  �لفكرية جلميع  �مللكية  حق 

على خالف ذلك.

�إلكرتوين  بيانية م�ستقاة من موقع  بناًء على ر�سوم  �لت�سويرية(  �لبيانية  �لر�سوم  �إعد�د جميع  جرى 

��ستخد�م  وميكن  بالأيقونات.  خا�سة  �لإنرتنت  على  ملكتبة   )thenounproject.com(

هذه �لأيقونات جماًنا، ويود �لحتاد �لدويل �أن يتقدم بخال�ص �ل�سكر �إىل فريق ‘ناون’ و�إىل جميع 

ذ�ت  �لت�سويرية  �لبيانية  �لر�سوم  �إعد�د  على  �ساعدتنا  �لتي  �لأيقونات  �سممو�  �لذين  �مل�سممني 

�ل�سلة. وبو�سعكم �حل�سول على بيانات جميع �مل�سممني بناء على �لطلب عرب �لعنو�ن �لإلكرتوين 

.sebastien.calmus@ifrc.org
�سورة �لغالف: و�سع �لهجرة يف �أوروبا: فرح وو�لد�ها من �لعر�ق. ياأتون يوميًا �إىل مركز �ل�رضطة 

ترقبًا لكتمال عملية ت�سجيلهم. ت�سوير: �ستيفن ريان / �لحتاد �لدويل

1309700 07/2016 A

املجتمعات املحلية التي رضبها زلزال 25 أبريل يف نيبال تتلقى مواد اإلغاثة 
تصوير  الدامنريك.  األحمر  والصليب  النيبايل  األحمر  الصليب  جمعية  من 

سيباستيان نويل نيبورت / االتحاد الدويل
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أمواج  لفظته  أن  بعد  وجهه  عىل  مسّجى  صغرٌي،  صبٌي 
الشاطئ الرتيك.

غرق  بعد  حتفه  لقى  الذى  كردي  غيالن  الطفل  صورة 
القارب الذي كان يقله وعائلته إىل اليونان فجعت العامل 
أوروبا،  شواطئ  عىل  الهجرة  أزمة  إىل  االنتباه  ووّجهت 
وقطعت الطريق – ولو إىل حني – عىل خطاب االنقسام 

الذي حجب خلفه هذه املأساة اإلنسانية.

ذكرتنا تلك الصورة مبدى ترابطنا العميق، باآلثار املمكنة 
أنحاء  جميع  عىل  املناطق  أو  البلدان  أحد  يف  للمعاناة 
وفضيلتنا  املشرتكة  بإنسانيتنا  نا  ِحسَّ وحّفزت  العامل، 

الرضورية. الجامعية، وإىل احرتامنا املتبادل.

وال ميكن فصل موت غيالن واملعاناة واليأس اللذين يعيشهام 
أكرث من مليون شخص ممن توجهوا إىل أوروبا بحثاً عن 
الذي ساد  النزاع والفقر واالضطهاد  األمان والكرامة، عن 
وتعمق خالل السنوات القليلة املاضية. فهنا عائالت تفر 
من الخوف والعنف يف سوريا والعراق وأفغانستان؛ وهناك 
عائالت تفر من الفقر وعدم تكافؤ الفرص يف غرب أفريقيا 
وجنوب آسيا؛ بينام هناك عائالت أخرى تفر من االضطهاد 

والتمييز السائدين يف العديد من البلدان.

توطئة

العامل من حولنا

بحياتهم  خاطرو�  ممن  �لآلف  مئات  هناك  كان  غيالن،  تويف  وقت 

بالفعل من �أجل �لدخول �إىل �أوروبا. وكانت هناك طرق عديدة للتنبوؤ 

بتلك �لأزمة، وهو ما تنباأنا به بالفعل. وقد �ساهد متطوعونا باأنف�سهم 

�أعد�د�ً متز�يدة من مهاجرين ي�سلون �إىل �سو�طئ �إيطاليا و�ليونان. كما 

ور�أو�  و�سمالها.  �أوروبا  غرب  يف  خدماتهم  على  �لإقبال  تز�يد  ر�أو� 

�أي�سًا حركة �ملرور �ملتز�يدة على طول طرق �لهجرة من خالل منطقة 

�ل�رضق �لأو�سط، وعرب �ل�سحر�ء �إىل �سمال �أفريقيا.

وكما  و�أفريقيا.  �أوروبا  حدود  بكثري  تتجاوز  �لظاهرة  هذه  �أن  بيد 

لتلبية  �لوطنية  �جلمعيات  ��ستجابت  �ل�سابقة،  �ل�سنو�ت  يف  �حلال  هو 

عدن،  خليج  يف  �لبحار؛  عباب  خا�سو�  �لذين  �ملهاجرين  �حتياجات 

وخليج �لبنغال، و�ملحيط �لهندي، على �سبيل �ملثال ل �حل�رض. فقدمت 

�سمل  جمع  وخدمات  و�لغذ�ء،  و�ملاء  للحياة،  �ملنقذة  �لطبية  �لرعاية 

�لأ�رض للمهاجرين �مل�سافرين عرب �أمريكا �لو�سطى.

وكان �ل�سليب �لأحمر و�لهالل �لأحمر حا�رض�ً، ول يز�ل، على طول 

م�سار هذه �لرحالت �خلطرة. فال�سليب �لأحمر و�لهالل �لأحمر هو 

�سعار �لأمل و�لإغاثة ملئات �لآلف من �لنا�ص. فنحن متاأهبون ملو�جهة 

كل �أزمة.

نحن حا�سرون دائماً، يف كل وقت

بينما تركز �هتمام �لعامل دون �سك على �أزمة �لهجرة، �سهد عام 2015 

وكانت  �لكربى.  �لإن�سانية  �لطو�رئ  حالت  من  �آخر  عدد�ً  �أي�سًا 

�جلمعيات �لوطنية حا�رضة يف مو�جهة كل حالة منها.

 تداتريو كونوي

الرئيس

 الحاج آس يس

األمني العام
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ففي �سهر مار�ص، �ساعد متطوعو �ل�سليب �لأحمر �ملجتمعات �ملحلية 

يف فانو�تو وتوفالو وفيجي وجزر �سليمان على �لتاأهب ملو�جهة �إع�سار 

‘بام’. ويف �سهر �أبريل، تولت جمعية �ل�سليب �لأحمر �لنيبايل بجد�رة 
�لتي  �لأر�سية  �لهز�ت  تبعات  ملو�جهة  �حلركة يف جمملها  قيادة عملية 

�رضبت منطقة و�دي كامتاندو. �إذ هرع متطوعو �ل�سليب �لأحمر يف 

غ�سون دقائق من وقوع �لكارثة �إىل �لبحث عن ناجني حتت �لأنقا�ص. 

ويف غ�سون �ساعات، مت �إن�ساء نقاط لالإ�سعافات �لأولية. ويف غ�سون 

�أيام، تو�ىل و�سول �لدعم من جميع �أنحاء �لعامل. وبعد �أن خفت حدة 

نحو  �لأحمر  و�لهالل  �لأحمر  �ل�سليب  تركيز  �لطو�رئ، حتول  حالة 

مرحلة �لإنعا�ص وتلبية �لحتياجات �لطويلة �لأجل للناجني.

�إذ   .2015 عام  خالل  �سبكتنا  ن�ساط  من  مثالني  �سوى  ذلك  وما 

�إطار  يف  �لعام،  خالل  حت�سى  ل  مر�ت  �ل�ستجابة  عمليات  تكررت 

مو�جهة �أحد�ث كبرية و�سغرية. وي�سلط هذ� �لتقرير �ل�سوء على �ملزيد 

من عمليات �ل�ستجابة �لعديدة.

القيمة املحلية

ت�سكل �جلمعيات �لوطنية كيانات د�ئمة ومتكاملة يف جمتمعاتها �ملحلية، 

وبالتايل فاإنها عادة ما تكون يف طليعة �مل�ستجيبني حلالت �لطو�رئ، 

�لدولية  �لإغاثة  منظمات  حتزم  �أن  بعد  طويلة  لفرتة  موجودة  وتظل 

 لهويتنا �لتي 
ٌ
 �أ�سا�سي

ٌ
�لأخرى عتادها وترحل. وهذ� �لوجود �لد�ئم �أمر

تبارينا يف �حل�سور يف 190  �أخرى  �أي منظمة  ننفرد بها. ول توجد 

�ملجتمعات  من  �لآلف  ع�رض�ت  يف  نن�سط  حيث  �لعامل،  حول  دولة 

�ملحلية، ونرت�بط عامليًا ب�سبكة من �لت�سامن و�لقدرة �لهائلة.

�لتي  �لدولية  �لعمليات  من  �سل�سلة   2015 عام  خالل  وقعت  وقد 

جعلت مكانة �سبكتنا يف �لطليعة. ففي مار�ص، ُعقد موؤمتر �لأمم �ملتحدة 

�لعاملي �لثالث �ملعني باحلد من خماطر �لكو�رث، و�عتمد �إطار �سيند�ي 

للحد من خماطر �لكو�رث. �لذي �أ�سار ب�سكل �رضيح �إىل �لدور �حلا�سم 

�لت�سدي  يف  �لأحمر  و�لهالل  �لأحمر  لل�سليب  �لوطنية  للجمعيات 

ملخاطر �لكو�رث على م�ستوى �ملجتمع �ملحلي.

ويف �سبتمرب، �عتمدت �لدول �لأع�ساء يف �لأمم �ملتحدة �أهد�ف �لتنمية 

�مل�ستد�مة، تلك �لأهد�ف �لتي ركزت تركيز�ً كبري�ً على �لو�سول �إىل 

�أ�سد �لنا�ص عزلة و�سعفًا. و�سيكون للجمعيات �لوطنية و�لحتاد �لدويل 

دور حا�سم يف �سد �لفجو�ت بني �حلكومات و�ملجتمعات �لنائية.

وقد كان هذ� �لبند جزء�ً �أ�سا�سيًا من �ملناق�سات �لتي �سبقت عقد موؤمتر 

�لقمة �لعاملية للعمل �لإن�ساين عام 2016. وطو�ل عام 2015، كان 

�لقمة،  بهذه  �ملعنية  �ملحافل  خمتلف  يف  ب�سدة  ينا�رض  �لدويل  �لحتاد 

�لوطنية  �لإن�سانية  �ملنظمات  �أجل  من  �لدعم  زيادة  �رضورة  �إىل  د�عيًا 

و�لعرت�ف بها.

معاً من اأجل الإن�سانية

جنيف.  يف  �لد�ستورية  �جتماعاتها  �حلركة  عقدت  وقد  �ل�سنة  �نتهت 

�إذ جتمعت �جلمعيات �لوطنية يف �جلمعية �لعامة لالحتاد �لدويل ملناق�سة 

عدد من �لق�سايا ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك، و�لت�سديق على خطة وميز�نية 

��سرت�تيجية جديدة للمنظمة. كما �أقر جمل�ص �ملندوبني، وهو �أعلى هيئة 

ل�سنع �لقر�ر يف �حلركة، �سل�سلة من �لتد�بري �لتي من �ساأنها حتقيق �ملزيد 

للتعاون يف  �إطار جديد  ذلك  مبا يف  و�لكفاءة حلركتنا،  �لتما�سك  من 

حالت �لطو�رئ، ورمز جديد للحركة.

يف  �لأطر�ف  �لدول  ممثلي  و�لثالثون  �لثاين  �لدويل  �ملوؤمتر  �سم  وقد 

حيث  �حلركة،  مكونات  كل  مع  جنب  �إىل  جنبًا  جنيف  �تفاقيات 

��ستجابتنا  تعزز  �أن  �ساأنها  من  �لتي  �لقر�ر�ت  من  �سل�سلة  �عتمد 

ن �لطريقة �لتي تنتهجها �ملنظمات �لإن�سانية 
ِّ

لالأزمات �لإن�سانية، وحت�س

�لنوع  �لقائم على  �جلن�سي و�لعنف  �لعنف  �أجل درء  و�حلكومات من 

و�أمن  ل�سالمة  �لأولوية  وتويل  �لطو�رئ،  حالت  يف  �لجتماعي 

�ملتطوعني يف �ملجال �لإن�ساين، وتعزز �لأطر �لقانونية �خلا�سة مبو�جهة 

�لكو�رث و�حلد من �ملخاطر و�لإ�سعافات �لأولية.

يف  �ل�سبعة  �لأ�سا�سية  مبادئنا  و�أهمية  جدوى  على  �ملوؤمتر  �أكد  كما 

�لحتفال بعيدها �خلم�سيني يف عام 2015، تلك �ملبادئ �لتي ل تز�ل 

حتدد نهجنا �لعملي يف �ملجال �لإن�ساين.

التطلع اإىل امل�ستقبل

كان �لحتاد �لدويل حا�رض�ً بقوة يف كل هذه �لعمليات. ويحدونا �أمل 

�سادق يف �أن تتحقق هذه �لتغيري�ت من �أجل �ملجتمعات �ملحلية �لتي 

تعتمد على كل و�حد منا يف بقائها ودعمها. فهذ� هو �لختبار �ملطلق. 

ويجب علينا �أل نن�سى مطلقًا �سورة ذلك �ل�سبي �ل�سغري �مل�سجى على 

�إىل حياة  �لذين يتطلعون  �لفتيان و�لفتيات  �ل�ساطئ، وغريه �لكثري من 

�أف�سل.

احلاج اآ�س �صي تداتريو كونوي 

�لأمني �لعام �لرئي�ص 
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ال تشمل: أماكن إقامة موظفي االتحاد الدويل املستضافني لدى جمعية وطنية أو مراكز لوجيستية عاملية

مكاتب الحتاد الدويل

يف يونيو 2016
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انت�سارنا بالأرقام 

االتحاد الدويل

17 مليون
متطوع

160^000
وحدة محلية

451^952
موظف بأجر

190
جمعية وطنية

للصليب األحمر أو
الهالل األحمر

110 مليون
شخص مشمول بربامج مواجهة 
الكوارث واالنتعاش املبكر سنوياً

8^20 مليون
متربع بالدم

3^3 مليون
شخص تلقى بضائع لالستعانة بها 

عىل كسب عيشه

1^9 مليون
شخص تلقى مواد غذائية

نطاق تأثرينا

7^160 مليون
شخص مشمول بخدمات

وبرامج تنمية طويلة األجل

4^1 مليون
طفل دون الخمس سنوات

تم تحصينه

3^4 مليون
شخص تلقى مستلزمات منزلية 

أساسية

5^4 مليون
شخص تلقى مساعدة

يف شكل مأوى طوارئ أو مأوى مؤقت،
ومواد اإلغاثة تتعلق باملأوى
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التوا�سل اجلماهÒي

بالأرقام الرئي�سية لعام 2015

اإلعالم االجتامعي

Ü500^76 اإعجا

Ü539^365 اإعجا

 652^11 متابعاً

306^81 متابعني

322^2 متابعاً

600^22 متابع

 965^740^4 م�ساهدة كل الوقت

421^931^8 م�ساهدة كل الوقت

033^522 م�ساهدة

960^657 م�ساهدة

وسائل اإلعالم

املوقع اإللكرتوين

X 570^000هور

يف fiتوى اإعالمي 478 ق�سة عرب الإنرتنت140 بياناً �سحفياً

000^477 مشاهدة

أعىل عدد من املشاهدات
لقصة واحدة: 288^30 )نيبال(

ً 121 بياناً �سحفيا

16 بياناً صحفياً عن زلزال هايتي
X 250^000هور

يف fiتوى اإعالمي

268 ق�سة عرب الإنرتنت

62 قصة عرب اإلنرتنت عن 
زلزال هايتي عام 2010
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عدد الجمعيات الوطنية التي أبلغت عن كل مام ييل: عدد املتطوعني فيها: 184 جمعية؛   *
عدد املوظفني لديها: 182 جمعية؛ التوازن بني الجنسني يف العاملني: 96 جمعية؛ التوازن بني 

الجنسني يف املتطوعني: 106.

املصدر: قاعدة البيانات ونظام اإلفادة يف االتحاد الدويل لعام 2013، قسم املوارد البرشية

iلد kاØXوe 

اأeانá الحتاد الدويل

 2^920

مواردنا الب�سرية

االتحاد الدويل يف العامل
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 تقرير عن
 العمليات الجارية:

 عام من
االستجابة الدولية

زلزال نيبال

بعد �أن فقدت جانوكا تامانغ كل ما متلك يف �لزلز�ل �لذي �رضب نيبال 

يف �أبريل عام 2015، ��سطرت �إىل �لعي�ص حتت مظلة من �ل�سفيح مع 

ربيعًا.  ع�رض  �لثني  ذي  و�بنها  �سنو�ت  �ست  �لعمر  من  �لبالغة  طفلتها 

وحل�سن �حلظ، كان مبقدورها �رض�ء لو�زمها بالنقود �لتي ح�سلت عليها 

�لدويل  �لحتاد  يدعمه  �لذي  �لنقدية  �لتحويالت  توزيع  برنامج  من 

�ل�سليب  جمعية  قدمت   ،2015 عام  يف  �إنه  �إذ  �لنائية.  قريتها  يف 

نيبالية  روبية   15.000 بقيمة  م�رضوطة  غري  منحًا  �لنيبايل  �لأحمر 

)110 فرنكات �سوي�رضية( �إىل 40.000 �أ�رضة، مما �أتاح للعائالت �أن 

تعزيز  مع  �نتعا�سهم،  �أجل  �ل�ستثمار من  �سبل  �أف�سل  باأنف�سهم  يقررو� 

�لقت�ساد �ملحلي يف �لوقت ذ�ته.

�لدويل  �لطو�رئ، �رضف �لحتاد  نيبال حالة  �أعلنت حكومة  �أن  وبعد 

�لطو�رئ  �سندوق  من  �سوي�رضي  فرنك   500.000 �لفور  على 

ملو�جهة  �لعاملية  �أفرقته  بن�رض  قام  كما  �لكو�رث،  حالت  يف  لالإغاثة 

�أن ت�سل ح�سيلته  ُيتوخى  �إطالقه ند�ًء للطو�رئ  �لكو�رث، ف�ساًل عن 

لدعم  �سوي�رضي  فرتك  مليون   89.4 �إىل   2016 �أغ�سط�ص  �سهر  يف 

700.000 �سخ�ص.

ويف يوم 12 مايو، وقعت هزة �رتد�دية عنيفة بلغت قوتها 7.3 درجة 

على مقيا�ص ريخرت فاأحدثت �ملزيد من �لوفيات و�لإ�سابات و�لدمار. 

�ل�سليب  جمعية  ح�سدت   ،2015 عام  مايو   14 يوم  من  و�عتبار�ً 

�لأحمر �لنيبايل لعمليتها 7.000 متطوع متكنو� من تغطية42.600 

�إغاثة وماأوى طو�رئ وم�ساعد�ت  �أ�رضة )213.000 �سخ�ص( مبو�د 

طبية. وكانت تلك �لعملية مدعومة من �لحتاد �لدويل و�للجنة �لدولية 

لل�سليب �لأحمر، ف�ساًل عن 25 جمعية وطنية �أخرى.

فاأ�سطر  �لكارثة،  هذه  بفعل  �ملنازل  من  �ملائة  يف  ت�سعون  ت�رضر  لقد 

عام 2015.  �نتهاء  مع  موؤقتة  �إىل مالجئ  �لنزوح  �إىل  عديدون  �أنا�ص 

وقد تركزت جهود �لحتاد �لدويل على �ملاأوى �ملوؤقت خالل مر�حل 

نحٍو  على  �لبناء  »�إعادة  على  �ملحليني  �ل�سكان  تدريب  مع  �لطو�رئ، 

�أكرث �أمانًا« با�ستخد�م طرق مقاِومة للزلزل. وقد �نتهى �لحتاد �لدويل 

من دوره كمدير ملجموعة �ملاأوى �مل�سرتكة فيما بني �لوكالت خالل 

مرحلة �لطو�رئ يف يوم 31 دي�سمرب عام 2015، حيث تولت حكومة 

نيبال زمام قيادة مرحلة �إعادة �لإعمار.

وبحلول نهاية عام 2015، كانت جمعية �ل�سليب �لأحمر �لنيبايل قد 

قامت بتوزيع �ملو�د �لغذ�ئية على 2.8 مليون �سخ�ص يف 14 مقاطعة، 

وذلك يف �رض�كة مع �لحتاد �لدويل وجمعيات وطنية ومنظمات �أخرى.

منزل تجريبي قيد اإلنشاء يف قرية سوسبا  
شاموايت يف منطقة دوالخا، نيبال.
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مر�ش الإيبول الفÒو�سي

دعم املجتمعات املحلية

1^341
شخصاً تم إحالتهم إىل مراكز
الصليب األحمر لعالج اإليبوال

استجابة الصليب األحمر والهالل األحمر الحشد االجتامعي + املشاركة املجتمعية

34^448
جثة

ُدفنت بطريقة آمنة

600
إصابة باإليبوال

تم عالجها

توفري الدعم النفيس-
االجتامعي من أجل

000^339 شخص

7 ماليني
شخص تم التواصل معهم

من خالل
10^000

متطوع وموظف
من الجمعيات الوطنية

400
موظف دويل

ºن�سره ”

اأغ�سط�ش 

2015 CHF

زلزال نيبال

مواجهة االتحاد الدويل لزلزال نيبال خالل عام 2015

توفري الدعم من أجل

700^000
شخص

نداء طوارئ بقيمة
9^84 مليون

فرنك سويرسي

500^000
فرنك سويرسي

صندوق الطوارئ لإلغاثة
يف حاالت الكوارث

دعم مقدم من جمعية الصليب األحمر النيبايل

1100
فرنك سويرسي

منح غري مرشوطة

7^000
متطوع

تم حشدهم

من اأجل 

الو�سول اإىل

 ºواإمداده

Ãا يلي

مساعدة
طبية

مواد 
إغاثة

مأوى 
الطوارئ

40^000
أرسة معيشية

42^600
أرسة

مر�ض الإيبول الفريو�سي

و�ملنظمات  و�حلكومات  �لوطنية  و�جلمعيات  �لدويل  �لحتاد  ��ستهل 

تف�سي  وقف  على  معًا  للعمل  جماعية  بدعوة   2015 عام  �ل�رضيكة 

فريو�ص �لإيبول. وركز �لحتاد �لدويل يف مو�جهته لتف�سي هذ� �لفريو�ص 

على دعم جهود �ملوظفني و�ملتطوعني يف �جلمعيات �لوطنية من �أجل 

غري  دفن  ممار�سات  �تباع  خالل  من  تنتقل  كانت  �لتي  �لعدوى  وقف 

�آمنة؛ كما ركز على معاجلة �خلوف و�لو�سم و�لتمييز؛ ف�ساًل عن تعزيز 

موؤكد�ً  �سي  �آ�ص  �حلاج  �لعام  �لأمني  وقال  �ملجتمعية.  �ل�سحية  �لنظم 

»و�سل فريو�ص �لإيبول �إىل �سري�ليون وليبرييا وغينيا، فوجدنا مرتب�سني 

�مليد�ن ... يف  بالفعل  وطنية  جمعيات  ثالث  وجَد  باملر�ساد ...   له 

وجد 20.000 متطوع يف �ل�سليب �لأحمر ...«.

يف  �لو�قعة  غينيا  �أُعلنت   ،2015 عام  من  �لأخري  �لأ�سبوع  وخالل 

�لإيبول، وذلك  بفريو�ص  �لعدوى  �أفريقيا دولة خالية من خطر  غرب 

بعد مرور 42 يومًا على �إجر�ء �ختبار جاءت نتيجته �سلبية للمرة �لثانية 

لآخر مري�ص بالإيبول. وكانت ليبرييا و�سري�ليون قد �أُعلنتا خاليتني من 

�لإيبول يف �سهري �سبتمرب ونوفمرب من عام 2015 على �لتو�يل، بينما 

ظهرت حالت �أو جمموعة حالت منعزلة نظر�ً لنخفا�ص حدة مرحلة 

تف�سي �ملر�ص بف�سل تد�بري �ملكافحة �ملتخذة �لآن يف �لبلد�ن �ملت�رضرة. 

ويعود �لرت�جع �لكبري يف عدد حالت �لإ�سابة بالإيبول، ذلك �ملر�ص 

بني  �لتعاون  �إىل  �سخ�ص،   11.000 من  �أكرث  بحياة  �أودى  �لذي 

�حلكومات و�ملنظمات �لإن�سانية �مل�ساركة يف هذه �ل�ستجابة �لدولية 

�ملعقدة و�ل�ساقة.

�لأع�ساء دور�ً حا�سمًا يف  �لوطنية  �لدويل وجمعياته  �أدى �لحتاد  وقد 

مت  قد  كان   ،2015 عام  �أغ�سط�ص  �سهر  بحلول  �إنه  �إذ  �لنجاح.  هذ� 

 10.000 من  �أكرث  تدريب  ومت  دويل،  موظف   400 من  �أكرث  ن�رض 

متطوع وموظف، من جمعية �ل�سليب �لأحمر �لغيني و�جلمعية �لوطنية 

�ل�سري�ليوين،  �لأحمر  �ل�سليب  وجمعية  �لليبريي  �لأحمر  لل�سليب 

خ�سي�سًا من �أجل مو�جهة تف�سي �لإيبول. 

»سيرتك اإليبوال هذه املنطقة. وعندما يحني ذلك اليوم، 
سنكون حارضين: 20.000 متطوع، وثالث جمعيات وطنية 
دهم قوة التضامن. فهذه مهمة االتحاد  يف امليدان، توحِّ
الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.«

الحاج آس يس، األمني العام لالتحاد الدويل
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�سورية وما وراءها

ملحة عامة يف أرقام استجابة الصليب األحمر والهالل األحمر

الهالل األحمر العريب السوري
الفروع مستمرة يف تقديم

املساعدة اإلنسانية

فرع الهالل األحمر العريب السوري يف حلب 
مستمر يف تقديم أكرث من 2.500 وجبة مطهوة 
يومياً بدعم من اللجنة الدولية للصليب األحمر

الهالل األحمر العريب السوري مستمر يف تقديم 
املساعدة الطبية يف مضايا بشكل منتظم، متى كان 

ذلك ممكناً من خالل وحداته الطبية املتحركة

من األشخاص 
يعيشون يف فقر

4 ماليني
الجئ يف البلدان املجاورة

5^6 مليون
نازح داخيل

7^8 مليون
يعانون من انعدام األمن الغذايئ

%75

486^700
يعيشون يف

مناطق محارصة

3^5 مليون
بال مأوى

5^13 مليون
شخص محتاج يف سورية
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�ل�سليب  موظفو  كان   ،2015 عام  �أغ�سط�ص  �سهر  �أو�ئل  ومع 

�لأحمر و�ملتطوعون فيه قد غطو� �سبعة ماليني �سخ�ص برب�مج �حل�سد 

�لجتماعي و�لتو��سل مع �مل�ستفيدين. كما �ساعدو� على دفن ما يقرب 

من 35.000 جثة بطريقة ماأمونة، ونقلو� �أكرث من 1.300 �سخ�ص 

�إىل مر�كز �ل�سليب �لأحمر لعالج �لإيبول، حيث عولج ما يقرب من 

�لنف�سي-�لجتماعي  �لدعم  وقدمو�  بالإيبول،  م�ساب  مري�ص   600

�إىل 339.000 �سخ�ص، ف�ساًل عن تتبع ومر�قبة �أكرث من 97.000 

�سخ�ص كان يعتقد �أنهم على �ت�سال مب�سابني.

اًل،  �إن ت�سافر جهود �ل�ستجابة �ملحلية و�لدولية ميكن �أن يكون �أمر�ً فعَّ

و�سبياًل �إىل �إنقاذ حياة �لآلف. و�سوف ت�ستمر عملية ��ستجابة �لحتاد 

�لدويل �إىل ما بعد �نتهاء تف�سي �لفريو�ص. وتبقى �ملهمة �حلرجة يف هذ� 

�ل�سدد متمثلة يف �مل�ساعدة على بناء نظم �أف�سل لال�ستجابة وللمر�قبة 

�ل�سحية، ل �سيما يف �لبلد�ن �لتي خرجت موؤخر�ً من نز�عات، حيث 

�نعد�م  يت�سبب  ه�سة، وحيث  �لعامة  �ل�سحة  جمال  �أنظمتها يف  تكون 

�ل�سحة  حمالت  عرقلة  يف  و�لوكالت  �ملوؤ�س�سات  يف  �ملجتمع  ثقة 

�لعامة.

�سورية وما وراءها

بحلول نهاية عام 2015، تكون �لأزمة يف �سورية قد �أو�سكت على 

ن�سف  من  �أكرث  معها  ��سطر  �لتي  �لأزمة  تلك  �خلام�ص،  عامها  بد�ية 

بينما  �سخ�ص،  مليون   6.5 ت�رضد  �إذ  منازلهم.  ترك  �إىل  �لبالد  �سكان 

�لإجمايل  �لعدد  و�رتفع  لجئني.  �سخ�ص  ماليني   4 من  �أكرث  �أ�سبح 

لالأ�سخا�ص �لذين �أ�سحو� يف حاجة �إىل تلقي �مل�ساعدة �لإن�سانية �إىل ما 

يقرب من 13.5 مليون �سخ�ص.

ويعي�ص �لغالبية منهم يف جمتمعات م�سيفة، كما �أنهم يعانون من حتول 

�لإن�سانية  �ل�ستجابة  توفري  كذلك  يعيق  �لذي  �لأمر  �لنز�ع،  جبهات 

الة يف �لوقت �ملنا�سب. وعلى �لرغم من ذلك، فقد متكن �لهالل  �لفعَّ

�لدولية  و�للجنة  �لدويل  �لحتاد  من  بدعم  �ل�سوري،  �لعربي  �لأحمر 

�لإمد�د�ت  �إي�سال  من  �لوطنية،  �جلمعيات  وبع�ص  �لأحمر  لل�سليب 

�ملحلية  �ملجتمعات  �إىل  �لنظافة  وم�ستلزمات  و�ملاء  و�لغذ�ء  �لطبية 

كما  �لإن�سانية.  �لإغاثة  وو�سائل  �خلارجية  �لأ�سو�ق  عن  �ملعزولة 

�أ�سبحت خدمات �لإ�سعافات �لأولية و�خلدمات �ل�سحية يف �لعياد�ت 

و�لوحد�ت �ل�سحية �ملتنقلة متاحة.

�أي�سًا  �لدويل  �لحتاد  دعم  فقد  للطو�رئ،  ند�ًء  �إطالقه  �إىل  وبالإ�سافة 

و�ساعد  �ل�سوري،  �لعربي  �لأحمر  للهالل  �لتابعة  �ل�سحية  �ملر�فق 

وقدم  �لغذ�ئية،  �مل�ساعدة  لتقدمي  مر�كز  �إن�ساء  على  �لوطنية  �جلمعية 

خدمات منظمة يف جمال �ل�سحة �لعقلية، و�رضع يف تنفيذ �أن�سطة لدرء 

�خلدمات  جمال  يف  �لدعم  قدم  كما  �جلن�ص.  نوع  على  �لقائم  �لعنف 

�للوج�ستية، مبا يف ذلك �إد�رة �مل�ستودعات، و�رض�ء مو�د �لإغاثة و�لأدوية 

و�ملكمالت �لغذ�ئية، وتطوير وتدريب �ملوظفني و�ملتطوعني يف جمال 

�إد�رة �خلدمات �للوج�ستية، و�إعادة تاأهيل �لبنية �لتحتية �حليوية.

املهاجرون

�لذين  عدد  �أو  �ملهاجرين  بني  �لوفاة  حالت  عدد  تز�يد  ��ستمر�ر  مع 

من  كل  يف  �لهجرة  م�سار�ت  طول  على  بالغة  �سعوبات  يو�جهون 

د �لحتاد �لدويل  �أوروبا و�لأمريكتني و�أفريقيا وجنوب �رضق �آ�سيا، �سعَّ

�لحتاد  قدم  �أخرى،  �أماكن  ويف  �أوروبا  ففي  ��ستجابته.  م�ستوى  من 

�خلدمات  من  و��سعة  جمموعة  �لأع�ساء  �لوطنية  وجمعياته  �لدويل 

�ملو�نئ و�ل�سو�حل و�ملعابر  �لهجرة، مبا يف ذلك  على طول م�سار�ت 

يقدم  حيث  �حلديدية.  و�ل�سكك  �لطرق  جانب  وعلى  �حلدودية 

�ملتطوعون و�ملوظفون خدمات �لرعاية �ل�سحية �لأ�سا�سية و�لغذ�ء و�ملاء 

وخدمات �ل�رضف �ل�سحي ولو�زم �لنظافة و�ملاأوى �ملوؤقت و�مل�ساعدة 

على �لت�سال بالأقارب.
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اأجمايل امل�صروفات عام 2015

215.5 مليون فرنك سويرسي

اأعلى ع�صر ا�صتجابات ح�صب البلد

زلزال نيبال��
تنقالت السكان يف اليونان��
 إعصار ‘بام’ املداري يف جنوب��

املحيط الهادئ
تنقالت السكان يف جمهورية مقدونيا ��

اليوغوسالفية السابقة
انعدم األمن الغذايئ يف زمبابوي��
 أوروبا – الهجرة؛ والتنسيق؛��

واالستجابة؛ والتأهب
تنزانيا – عملية مواجهة وباء الكولريا��
تنقالت السكان يف السودان��
الفيضانات يف ميامنار��
الفيضانات يف مالوي��

ال�ستجابة الإن�سانية )نداءات الطوارئ والعمليات املمولة من �سندوق الطوارئ لالإغاثة يف حالت الكوارث( التي اأجريت عام 2015، ح�سب البلد
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جزيرة ليسفوس اليونانية هي أحد املداخل الرئيسية للمهاجرين إىل 
أوروبا. إذ يقطعون قرابة 8 كيلومرتات يف البحر األبيض املتوسط عبوراً 

إليها من تركيا يف قوارب صغرية وقوارب مطاطية وسفن أكرب حجاًم.

من �أجل توفري �لدعم �لفوري للجمعيات �لوطنية، قدم �لحتاد �لدويل 

و�أطلق  �لكو�رث،  حالت  يف  لالإغاثة  �لطو�رئ  �سندوق  من  �أمو�ًل 

�لعديد من ند�ء�ت �لطو�رئ لإغاثة �ل�سكان �ملتنقلني عرب �لقار�ت. ففي 

كفى  �لب�رضية،  فلنحم   – �لعاملية  �حلملة  �أُطلقت   ،2015 عام  �سبتمرب 

�مل�ست�سعفني،  �ملهاجرين  مع  و�لتعاطف  �لت�سامن  لتعزيز   - مبالة  ل 

و�لدعوة حلمايتهم من منطلق �مل�سوؤولية �جلماعية.

اندلع اأعمال العنف عقب النتخابات يف بوروندي

مع �ندلع �أعمال �لعنف �ملرتبطة بالنتخابات يف بوروندي يف �سهر 

يف  لالأمان  طلبًا  بالفر�ر  �سخ�ص]1[   200.000 من  �أكرث  لذ  �أبريل، 

وتنز�نيا  ورو�ند�  �لدميقر�طية  �لكونغو  جمهورية  مثل  �ملجاورة  �لدول 

يف  �ل�سحايا  من  �لعديد  �سقوط  عن  �لعنف  هذ�  �أ�سفر  وقد  و�أوغند�. 

نينيو  �إل  ظاهرة  ت�سببت  ذلك،  على  وعالوة  بوجمبور�.  �لعا�سمة 

�جلوية يف �سهر �سبتمرب يف هطول �أمطار غزيرة، وهبوب رياح، ووقوع 

�نزلقات �أر�سية، وفي�سانات يف 15 من �أ�سل 18 مقاطعة، مما �أ�سفر 

عن وقوع 80 حالة وفاة، وتدمري 4.112 منزًل، و15.265 هكتار�ً 

من �لزر�عات، و�إ�سابة 154 مدر�سة و50 ج�رض�ً بتلفيات.

وحل�سن �حلظ، كان متطوعو �ل�سليب �لأحمر �لبوروندي �ملوجودون 

يف �ملجتمعات �ملحلية �ملنت�رضة يف جميع �أنحاء �لبالد قد و�سعو� بالفعل 

�ملنق�سية  �لفرتة  خالل  تنفيذها  مت  لالنتخابات،  حت�سبًا  طو�رئ  خطة 

بني �سهري يناير و�أبريل عام 2015. وقد �أتاح هذ� �لإعد�د لل�سليب 

م�ستوى  على  �رضيع  ح�رض  �إجر�ء  على  يركز  �أن  �لبوروندي  �لأحمر 

خدمة  عرب  �ل�ستغاثة  لند�ء�ت  �ل�رضيعة  و�ل�ستجابة  �ملحلي  �ملجتمع 

خدمات  �لوطنية  �جلمعية  وقدمت  �لوطنية.  للطو�رئ  �لهاتفي  �خلط 

�لغذ�ئية  �ملو�د  وتوزيع  �لأ�سا�سية  �ل�سحية  و�لرعاية  �لأولية  �لإ�سعافات 

وغريها من �ملو�د �لأ�سا�سية يف عدة خميمات.
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يبلغ عمر هرنييت 50 عاماً. وهي تعيش مع زوجها وأوالدها وأحفادها 
يف مخيم سانت تشارلز لوانغا، الذي يبعد مسافة كيلومرتات قليلة عن 
بانغوي. وقد متكن أحد أبنائها من الحصول عىل وظيفة نجار مبتدئ، 
بيد أن ما يجنيه ال يكفي سوى لوجبة واحدة من املنيهوت، يتناولونها 
إذ  للمطبخ،  معدات  وال  طعام،  لدي  “ليس  وقالت:  يوم.  كل  مساء 

ليس لدي ما أطهوه.”

النزاع الدائر يف جمهورية اأفريقيا الو�سطى

بانغوي،  يف  �لعنف  �أعمال   2015 عام  �سبتمرب  �أو�خر  يف  جتددت 

�لبالد، مما  �أخرى من  �أجز�ء  �لو�سطى، ويف  �أفريقيا  عا�سمة جمهورية 

�أ�سفر عن وقوع قتلى وجرحى وتدمري للممتلكات، ف�ساًل عن �أعمال 

�لو�سطى  �أفريقيا  جلمهورية  �لأحمر  �ل�سليب  جمعية  وكانت  نهب. 

طو�ل فرتة �لأزمة هي �لوكالة �لإن�سانية �لوحيدة �لقادرة، يف كثري من 

�ملجتمعات  مع  عالقاتها  ب�سبب  �ملدينة  د�خل  �لعمل  على  �لأحيان، 

�لأولية  �لإ�سعافات  تقدمي  �ل�سجعان  �ملتطوعني  مبقدور  وكان  �ملحلية. 

�ملنقذة للحياة يف �ل�سو�رع، ونقل �مل�سابني بجروح خطرية �إىل �ملر�فق 

�ل�سحية، ف�ساًل عن جمع جثث �لقتلى.

د�خليًا،  �سخ�ص   400.000 نحو  ت�رضد  �إىل  �لد�ئر  �لقتال  و�أدى 

من  وبدعم  جماورة.  بلد�ن  �إىل  �آخر  �سخ�ص   454.000  
ّ
فر بينما 

�آخرين،  و�رضكاء  �لأحمر  لل�سليب  �لدولية  و�للجنة  �لدويل،  �لحتاد 

�لأزمة  �لو�سطى  �أفريقيا  جلمهورية  �لأحمر  �ل�سليب  جمعية  و�جهت 

�ل�سحية و�لإ�سعافات �لأولية و�لدعم  بتوفري خدمات رعاية �لطو�رئ 

�لنف�سي-�لجتماعي و�ملاء و�لنظافة و�ل�رضف �ل�سحي و�ملو�د �لغذ�ئية 

و�مل�ستلزمات �ملنزلية �لأ�سا�سية.

وبالإ�سافة �إىل ذلك، �أدى هبوب �لعو��سف يف �سهر �أبريل �إىل وقوع 

ب�سبل ك�سب �لعي�ص  في�سانات خطرية دمرت �ملنازل و�أحلقت �أ�رض�ر�ً 

لآلف �لأ�سخا�ص يف بربر�تي �لتي تبعد 584 كيلومرت�ً عن بانغوي. 

�سندوق  من  �سوي�رضيًا  فرنكًا   99.788 مبلغ  �لدويل  �لحتاد  وقدم 

�لطو�رئ لالإغاثة يف حالت �لطو�رئ من �أجل توفري خدمات �ملاأوى 

و�ل�سحة و�لرعاية لل�سكان �ملت�رضرين.

وطو�ل هذه �لأزمة، ��ستمر �ملتطوعون و�لعاملون يف جمعية �ل�سليب 

�لأحمر جلمهورية �أفريقيا �لو�سطى يف توفري خدمات �لوقاية و�لعالج 

و�ل�سل  �ملالريا  مكافحة  �أجل  من  �لبالد  �أنحاء  كل  يف  للحياة  �ملنقذ 

نامو�سية  مليون   2.1 من  �أكرث  توزيع  ذلك  و�سمل  �لإيدز،  وفريو�ص 

�ملالريا  من  �حلماية  �لآن  توفر  �ملفعول  طويلة  ح�رضية  مببيد�ت  معاجلة 

لأكرث من 60 يف �ملائة من �ل�سكان.

جنوب ال�سودان: حالة طوارئ معقدة

 ،2015 عام  �أغ�سط�ص  يف  �سالم  �تفاق  �إىل  �لتو�سل  من  �لرغم  على 

فقد تو��سلت �أعمال �لعنف �لتي يعاين منها �سكان هذه �لدولة �لو�قعة 

عام  منت�سف  بحلول  �أنه  �إىل  �لتقدير�ت  وت�سري  �أفريقيا.  و�سط  يف 

�لبالد،  د�خل  �سخ�ص  مليون   1.64 نحو  ت�رضد  قد  كان   ]2[2015

�ملجاورة  �لدول  يف  كالجئني  �آخر  �سخ�ص   628.000 يعي�ص  بينما 

)�أوغند� و�إثيوبيا و�ل�سود�ن وكينيا(، وقد �أ�ساف تف�سي وباء �لكولري� 

�ل�سحية،  للخدمات  �لتحتية  �لبنية  على  �إ�سافيًا  يونيو �سغطًا  �سهر  يف 
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بدعم من االتحاد الدويل، أقام الصليب األحمر لجنوب السودان نقاط 
الفموية من أجل تعزيز اإلدارة املجتمعية لألوضاع وتوجيه  لإلماهة 

اإلحاالت أثناء تفيش وباء الكولريا يف عام 2015.

وعلى فريق �لعمل �لوطني �ملخت�ص مبكافحة �لكولري�، �لذي �أفاد باأن 

�لعالج  �ملتاحة يف مر�كز  �ل�سعة  �لإ�سابة كان قد جتاوز  عدد حالت 

�ل�رضيري. ومما فاقم من �لأو�ساع بدء مو�سم �لأمطار، �لذي يوؤثر يف 

�لذي  �لأمر  للنازحني،  �ل�سحي يف عدة خميمات  �ل�رضف  نظام  عمل 

من  �لدنيا  باحلدود  للوفاء  كبرية  وحت�سينات  �إ�سالحات  �إجر�ء  تطلب 

�ملعايري �لإن�سانية.

�أمكن  �لدويل،  �لحتاد  �أطلقها  �لتي  �لطو�رئ  ند�ء�ت  من  وبدعم 

مبلغ  �لدويل  �لحتاد  قدم  كما  يوميًا،  لل�رضب  �ل�سالح  �ملاء  توفري 

يف  لالإغاثة  �لطو�رئ  �سندوق  من  �سوي�رضيًا  فرنكًا   225.368

�ل�سود�ن  �لأحمر جلنوب  �ل�سليب  دعم  �أجل  من  �لكو�رث  حالت 

يف تقدمي �مل�ساعدة يف جمايل �ل�سحة و�لنظافة �إىل �ملت�رضرين من تف�سي 

يف  بخدماتها  �لو�سول  من  �لوطنية  �جلمعية  ومتكنت  �لكولري�.  وباء 

جمتمعات  �سبعة  يف  �أ�رضة   39.000 من  ما يقرب  �إىل  �ل�سدد  هذ� 

حملية يف مقاطعة جوبا، ما يتجاوز بكثري �لهدف �لأ�سلي �لر�مي �إىل 

نوفمرب  �سهر  يف  �ل�سحة  وز�رة  �أفادت  وقد  10.000 �أ�رضة.  تغطية 

�لأحمر  �ل�سليب  على  و�أثنت  �ل�سيطرة،  حتت  �أ�سبح  قد  �لو�سع  �أن 

جلنوب �ل�سود�ن ملا بذله من جهود.

]1[ مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

]2[ مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
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التميز يف سلسلة اإلمدادات الخاصة بنا
االتحاد  ومتكني  املنظمة  لنجاح  وذلك ضامناً  الثامنية،  تركيزنا  مجاالت  مع  اللوجستية  عملياتنا  تتقاطع 

الدويل والجمعيات الوطنية من التميز يف تنفيذ عملهم اإلنساين كل يوم.

اخلدمات اللوج�ستية

يدير االتحاد الدويل عدداً من املراكز اللوجستية حول العامل، مبا يف ذلك املركز املوجود يف مدينة الس 
الدويل،  اللوجستية لالتحاد  العاملية يف ديب. ويعمل قسم إدارة الخدمات  املدينة اإلنسانية  باملاس، ويف 
قدرته  وتطوير  تعزيز  عىل   ،2015 عام  حتى  اللوجستيات   – الخمسية  االسرتاتيجية  بخطته  مسرتشداً 
اللوجستية العاملية لضامن حصول االتحاد الدويل والجمعيات الوطنية عىل خدمات لوجستية ذات كفاءة 
وفعالية من أجل أنشطة املساعدة اإلنسانية وتحقيق األهداف املحددة يف اسرتاتيجية االتحاد الدويل حتى 

عام 2020. وتركز خطة اللوجستيات حتى عام 2015 عىل ثالثة أهداف اسرتاتيجية:

دعم وتعزيز القدرة اللوجستية للجمعيات الوطنية؛��

التأهب �� اللوجستية من أجل أنشطة  اللوجستية لالتحاد الدويل عىل تقديم الخدمات  زيادة القدرة 
واألنشطة التشغيلية؛

تقديم خدمات لوجستية متفق عليها إىل وكاالت إنسانية خارجية تحدد سلفاً.��

اأبرز املالمح ال�سرتاتيجية

يف عام 2015، تضاعف عدد العمليات التي تدعمها إدارة الخدمات اللوجستية عن العام الذي سبقه، 
وتركزت االستجابة اللوجستية بشكل رئييس يف نيبال، وسورية والدول املجاورة، والدول املصابة بتفيش 
اإليبوال )سرياليون وغينيا وليبرييا(، وكردستان العراق، وفانواتو، ومالوي، والفيضانات يف ماليزيا، وعمليات 
)اليونان،  املتوسط  األبيض  البحر  عرب  والهجرة  دومينيكا،  يف  االستوائية  والعاصفة  الفلبني،  يف  اإلنعاش 

وإيطاليا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ورصبيا، وهنغاريا، وكرواتيا، وسلوفينيا(.

ومن أجل تلبية االحتياجات يف أفريقيا عىل نحٍو أفضل، تم تكديس مخزونات إضافية يف زمبابوي وناميبيا. 
القطري يف األمريكتني، بحيث أصبح  التوسع يف زيادة حجم املخزونات عىل املستوى  مع االستمرار يف 

لالتحاد الدويل مخزونات مكدسة مسبقاً لدى خمس جمعيات وطنية بحلول منتصف 2015.

واستمر اتجاه منو املشرتيات الذي لوحظ منذ عام 2014، ُمسجال مستويات أعىل. وباملقارنة مع املتوسط 
السنوي لعامي 2012 و2013، سجلت زيادة يف قيمة املشرتيات خالل الفرتة 2014-2015 بنسبة 42 يف املائة.

ويف عام 2015، قطعت مركبات االتحاد الدويل ما يقرب من مثانية ماليني كيلومرت زيادة عىل عام 2014، 
وُقطعت معظم املسافات الزائدة يف إطار عمليات مواجهة اإليبوال يف البلدان املترضرة. ويجري استخدام 
45 يف املائة من املركبات يف عمليات االتحاد الدويل، بينام تستخدم الجمعيات الوطنية 55 يف املائة منها.

وقد استمر التعاون يف إطار الرشاكة مع مؤسسة إيرباص، بدعم يشمل توفري مؤسسة إيرباص لطائرة 
مجانا، لنقل إمدادات الطوارئ التي تشتد إليها الحاجة من املركز اللوجستي يف الس باملاس إىل مالوي 
دعاًم لعملية الفيضانات. كام قدمت مؤسسة إيرباص للهليكوبرت مروحيات باملجان إىل االتحاد الدويل 

ألداء عدة عمليات حرص يف حاالت للطوارئ، شملت فانواتو ودومينيكا.

وقد واصلت إدارة الخدمات اللوجستية تطبيق أداة وعملية تعزيز القدرات اللوجستية للجمعيات الوطنية. 
وبحلول نهاية عام 2015، أصبح هناك 36 جمعية وطنية مشاركة يف هذه العملية عىل الصعيد العاملي.

IFR
C

وإمدادات  لوازم  بتجهيز  يقومون  وموظفون  متطوعون 
خالل إحدى عمليات مواجهة حالة طوارئ.
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رشح عميل لكيفية غسل اليدين ألطفال يف الفلبني.

االسرتاتيجيات والنتائج واإلنجازات
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الحد من مخاطر الكوارث

املأوى

سبل كسب العيش

الصحة

املاء والرصف الصحي

ثقافة السالم ونبذ العنف

االندماج االجتامعي

الهجرة

CHF

ا�سرتاتيجية من اأجل حتقيق النجاح

اسرتاتيجيات االتحاد الدويل التي يتعني تنفيذها،
واملجاالت التي يتعني تركيز الجهود عليها من أجل دعم برامج الجمعيات الوطنية

ا�سرتاتيجيات
يتعني تنفيذها

‹الت
الرتكيز

اسرتاتيجية االتحاد الدويل حتى عام 2020

الأهداف ال�سرتاتيجية

تعزيز قدرات

اجلمعيات الوطنية

�سمان فعالية

الإدارة الدولية

للكوارث

العمل ك�سري∂ ا�سرتاتيجي

Òل¬ الريادة عل≈ التاأث

 Òيف الغ

�سمان قوة

الحتاد الدويل

إنقاذ األرواح وحامية مصادر الرزق،

وتعزيز االنتعاش من الكوارث واألزمات

التمكني من أجل حياة صحية آمنة

تعزيز االندماج االجتامعي،

وثقافة للسالم ونبذ العنف

ا�سرتاتيجية من اأجل حتقيق النجاح

�إن دعم �جلمعيات �لوطنية هو يف �سلب ولية �لحتاد �لدويل �لتي نركز 

على ثالثة �أهد�ف ��سرت�تيجية حمددة يف ��سرت�تيجية �لحتاد �لدويل حتى 

عام 2020:

من  �لنتعا�ص  وتعزيز  �لرزق،  م�سادر  وحماية  �لأرو�ح  �إنقاذ   -1

�لكو�رث و�لأزمات؛

�لتمكني من �أجل حياة �سحية �آمنة؛  -2

تعزيز �لندماج �لجتماعي، وثقافة لل�سالم ونبذ �لعنف.  -3

لالحتاد  �لعامة  �جلمعية  �عتمدت  عام 2015،  من  دي�سمرب  �سهر  ويف 

�أربع  �لدويل خطة وميز�نية جديدة للفرتة 2016-2020، ت�سمنت 

�لكيفية  بدقة  حتدد  ��سرت�تيجيات  وهي  بالتنفيذ،  تتعلق  ��سرت�تيجيات 

�لأهد�ف  هذه  و�سع  على  �أع�ساءه  �لدويل  �لحتاد  بها  �سي�ساعد  �لتي 

مو�سع �لتنفيذ. وتعمل هذه �ل�سرت�تيجيات �لأربع على متكني �لحتاد 

يف  د�ئمة  نتائج  حتقيق  على  �أف�سل  ب�سكل  جهودنا  تركيز  من  �لدويل 

و�سبل  و�ملاأوى،  �لكو�رث،  �حلد من خماطر  ثماين حالت هي:  �إطار 

ك�سب �لعي�ص، و�ل�سحة، و�ملاء و�ل�رضف �ل�سحي، وثقافة �ل�سالم ونبذ 

�لعنف، و�لحتو�ء �لجتماعي، و�لهجرة.

وتشمل االسرتاتيجيات التي يتعني تنفيذها ما ييل:

تعزيز قدر�ت �جلمعيات �لوطنية و�سمان ح�سور �ل�سليب �لأحمر   )1

و�لهالل �لأحمر يف �ملجتمعات �ملحلية ب�سكل د�ئم ومالئم:

حتماًل �� �أكرث  منظمات  تكون  لكي  �لوطنية  �جلمعيات  دعم 

للم�سوؤولية وخ�سوعًا للم�ساءلة وقدرة على �لبقاء ب�سكل د�ئم؛

تعزيز هوية �جلمعيات �لوطنية ودورها ووليتها؛��

توفري �لدعم �لربناجمي للجمعيات �لوطنية؛��

نقل �ملعرفة و�ملبتكر�ت د�خل �لحتاد �لدويل.��
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�سمان فعالية �لإد�رة �لدولية للكو�رث، وي�سمل ذلك ما يلي:  )2

تن�سيق �ل�ستجابة �لدولية للكو�رث؛��

�لتعاون و�لتن�سيق بني مكونات �حلركة.��

�لإن�ساين  �لعمل  جمال  يف  �لريادة  له  ��سرت�تيجي  ك�رضيك  �لعمل،   )3

وتعزيز قدرة �ملجتمع على �ل�سمود، على �لتاأثري يف �لغري، وي�سمل 

ذلك ما يلي:

�لبحوث و�لتوجيه و�لت�سال؛��

�ل�رض�كات �ل�سرت�تيجية و�لعملية.��

وخ�سوعه  وم�سد�قيته  وفعاليته  �لدويل  �لحتاد  قوة  �سمان   )4

للم�ساءلة، وي�سمل ذلك ما يلي:

�أن يكون لالحتاد �لدويل م�سد�قية وفعالية؛��

تقدمي �لدعم لأجهزة �حلكم.��

احلد من خماطر الكوارث

�لأجل  يف  لالقت�ساد  �لأهمية  بالغ  �أمر  �لكو�رث  خماطر  من  �حلد  �إن 

�لطويل. فعلى مدى �ل�سنو�ت �خلم�سة ع�رض �ملا�سية، �أحلقت �لكو�رث 

�أ�رض�ر�ً مبكا�سب �سنو�ت من �لتنمية يف �لعديد من �ملجتمعات �ملحلية 

�ل�سعيفة. �إذ بلغ متو�سط �لتكلفة �ل�سنوية للكو�رث 250-300 مليار 

عرقل  �لذي  �لأمر  �لجتماعية،  �خل�سائر  عن  ف�ساًل  �أمريكي،  دولر 

بدرجة كبرية �لتقدم نحو حتقيق �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية.

العمل عىل الحد من مخاطر الكوارث محلياً: الفلبني
�سهدت �إ�سرت فريون، �ملتطوعة �ملجتمعية يف �ل�سليب �لأحمر �لفلبيني 

�لتي تبلغ من �لعمر 63 عامًا، عو��سف عديدة ت�رضب قرية �ل�سيادين 

�لفلبني،  �لغربي ملقاطعة �سامار يف  �ل�ساحل  �لو�قعة على  �لتي تقطنها، 

ذلك �لبلد �لذي يتعر�ص �إىل ما يبلغ يف �ملتو�سط 20 عا�سفة ��ستو�ئية 

كبرية �سنويًا. ويعمل �ملتطوعون من �أقر�ن فريون بجد للتاأكد من تاأهب 

جمتمعاتهم �ملحلية تاأهبًا جيد�ً.

تقرير عام 2015 عن الكوارث يف العامل
صدرت طبعة عام 2015 من التقرير عن الكوارث يف العامل، ذلك املنشور الرائد الذي 

يصدره االتحاد الدويل، ويسلط فيه الضوء عىل أهمية املنظامت واملستجيبني يف املجال 

والدعم  التمويل  جذب  أجل  من  ونضالهم  والوطني،  املحيل  الصعيدين  عىل  اإلنساين 

الالزمني إلنقاذ حياة املستضعفني.

الوطنية  كالجمعيات  محلية،  فاعلة  جهات  تأثري  مبدى  النطاق  واسع  اعرتاف  وهناك 

اإلنسانية  العمليات  تصميم  عىل  قدرتها  حيث  من  األحمر،  والهالل  األحمر  للصليب 

نسبة  مبارش سوى  بشكل  والوطنية  املحلية  املنظامت  تتلق  فلم  ذلك  ومع  وتنفيذها. 

والوطنية  واإلقليمية  الدولية  للمنظامت  امُلعطى  الكيل  التمويل  من  فقط  باملائة   1.6

واملنظامت املحلية غري الحكومية خالل الفرتة بني عامي 2010 و2014.

وقد ناشد هذا التقرير القطاع اإلنساين من أجل العمل معاً لضامن زيادة كفاءة التدفق 

التموييل، مبا يف ذلك عىل مستوى املجتمع املحيل، حيث تكون االحتياجات اإلنسانية يف 

أشدها. وعرض التقرير قضية التحول نحو توطني املساعدات وجعل الرشاكات أكرث توازناً 

واحرتاماً بني الجهات الفاعلة الدولية واملحلية.

وعند إطالق التقرير، قال أمني عام االتحاد الدويل، الحاج آس يس: »ال يزال يتعني عىل الرشكاء الدوليني القيام بدور هام، يتضمن توفري املوارد 

والخربات املتخصصة، والقدرة عىل التدخل الرسيع عند إنهاك القدرة املحلية. غري أنه يتعني تقديم ذلك الدعم يف تواضع وثقة واحرتام، والتزام 

ببناء القدرات املحلية«.

حول  األدلة  عىل  قامئة  ببحوث  ويسهم  الدويل،  االتحاد  من  بتكليف  سنوياً  يصدر  مستقل  منشور  العامل  يف  الكوارث  عن  التقرير  إن 

التحديات واالتجاهات واالبتكارات يف مجال الحد من مخاطر الكوارث واألزمات. وترتكز طبعة 2015 من التقرير عىل مناقشات مؤمتر 

التنمية املستدامة. وشكلت  األمم املتحدة العاملي املعني بالحد من أخطار الكوارث الذي ُعقد عام 2015 يف سينداي، واعتمد أهداف 

أبحاثه إسهاماً مبارشاً يف مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين لعام 2016، حيث كان موضوع توطني املساعدات هو أحد املجاالت التي 

تناولها هذا املؤمتر.

www.ifrc.org
اإنقاذ الأرواح، وتغيري العقليات

2015

تقرير عن الكوارث يف العامل - ملخص

الجهات الفاعلة املحلية عامد العمل اإلنساين املؤثر
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قدرة  �أكرث  ف�سنكون  معًا  �إذ� عملنا  �إنه  لهم  قلت  وقالت فريون: »لقد 

على �ل�سمود«.

و�لتاأهب هو �أف�سل طريقة لدى �ل�سليب �لأحمر �لفلبيني لتجنب وقوع 

�ملجتمعات  مب�ساعدة  �ملتطوعون  يقوم  �إذ  و�أ�رض�ر.  و�إ�سابات  وفيات 

�ملحلية على �إجر�ء متارين للتاأهب لوقوع حالت طو�رئ، ومتارين يف 

من  و�لتاأكد  �لآمن،  �لإجالء  مر�كز  وحتديد  �لأولية،  �لإ�سعافات  جمال 

وجود خمزونات كافية من �ملو�د �لغذ�ئية و�لإمد�د�ت �لطبية.

عام من الصمود

لقد كان عام 2015 عام حتوٍل من منظور �لحتاد �لدويل، جلب معه 

�لتز�مًا عامليًا وحمليًا بالغ �لعمق ببذل �جلهود للحد من خماطر �لكو�رث. 

ففي �سهر مار�ص، ُعقد موؤمتر �لأمم �ملتحدة �لعاملي �لثالث �ملعني باحلد 

�إطار عمل  من �أخطار �لكو�رث يف �سيند�ي باليابان، بهدف حتديث 

�أجل  من  �سنو�ت  ع�رض  منذ  عليه  �ملتفق  �لعاملي  �للتز�م  ذلك  هيوغو، 

�لتاأهب للكو�رث.

وتر�أ�ص رئي�ص �لحتاد �لدويل، �ل�سيد تد�تريو كونوي وفد�ً رفيع �مل�ستوى 

�لحتاد  و�أمانة  وطنية،  من 42 جمعية  �مل�ساركني  كبار  من  �سم 120 

�لدويل، ومن �سمنهم �لأمني �لعام �حلاج �آ�ص �سي، وثالثة مر�كز مرجعية 

لالحتاد �لدويل. ومت �لتفاق بالإجماع يف ذلك �ملوؤمتر على �إطار �سيند�ي 

للحد من �أخطار �لكو�رث، �لذي ميثل ��سرت�تيجية ملدة 15 عامًا من �أجل 

حت�سني �لتاأهب للكو�رث �لطبيعية و�لتكنولوجية على �مل�ستويني �لوطني 

و�ملحلي. وقد �ساعدت قيادة �لحتاد �لدويل على �لتوعية ب�رضورة بذل 

�ل�سعفاء،  �أجل حماية  من  �ل�سمود  على  �لقدرة  لتعزيز  جهود جمتمعية 

ونتيجة لذلك، �أُ�سري �إىل �جلمعيات �لوطنية حتديد�ً يف ن�ص �إطار �سيند�ي 

كاأطر�ف هامة يف ت�سميم خطط �حلد من خماطر �لكو�رث.

يو�جهها  حمددة  �سعف  لنقاط  �لهتمام  من  �ملزيد  لإيالء  حماولة  ويف 

�رض�كة  �أطلقت  �لعاملي،  �ل�سعيد  على  �ملتنامية  �حل�رضية  �ملناطق  �سكان 

�ملناطق  �لكو�رث يف  �أخطار  �أجل �حلد من  �لعاملية من  �لدويل  �لحتاد 

 -  2015( �ل�سامدة«  »�ملدن  مبادرة  �لكو�رث  و�إد�رة  �حل�رضية 

�أخطار  من  �حلد  حول  ُعقدت  دولية  ندوة  �أعقاب  ويف   .)2020

�لكو�رث يف �ملناطق �حل�رضية، يف طهر�ن - �إير�ن خالل �سهر مايو عام 

2015، �تفق �مل�ساركون على توفري �لدعم من �أجل تعزيز �لقدرة على 

�ل�سمود يف 50 مدينة بحلول عام 2020.

تحالف املليار من أجل تعزيز الصمود

�أطلق �لحتاد �لدويل حتالف �ملليار من �أجل تعزيز �ل�سمود يف موؤمتر �لأمم 

�ملتحدة �لعاملي �ملعني باحلد من �أخطار �لكو�رث، وهو مبادرة من �أجل 

�إقامة �رض�كات �أكرث كفاءة حل�سد �إمكانات �ل�سبكات �جلماعية، وت�ساطر 

و�لوطنيني.  �ملحليني  �مل�ستجيبني  �إىل  �ل�ستثمار�ت  ودفع  �ملو�رد، 

حول  �ملحلية  و�ملجتمعات  �لنا�ص  ت�سجيع  �إىل  �لتحالف  هذ�  ويهدف 

ومن   .2025 عام  بحلول  �ل�سمود  على  قدرتهم  تعزيز  على  �لعامل 

جانبه، قدم �لحتاد �لدويل �لتز�مًا بت�سعيد نطاق بر�جمه للحد من خماطر 

�لكو�رث بطرق خمتلفة منها: تعزيز قدرة �جلمعيات �لوطنية على تو�سيع 

و�ل�سفافية؛  �مل�ساءلة  و�لأدلة؛ وحت�سني  �لبحوث  وتعزيز  نطاق عملها؛ 

وتعزيز و�سع �لنهوج �ل�سمولية �ملدركة للمخاطر، و�إعد�د �لرب�مج �لتي 

تركز على �لنا�ص بناء على �لطلب؛ وتاأمني �لتمويل �لطويل �لأجل �لذي 

يت�سم باملرونة وميكن �لتنبوؤ به، وتو�سيع نطاق �ل�رض�كات.

مواجهة تغري املناخ

�لأطر�ف  ملوؤمتر  و�لع�رضين  �حلادية  �لدورة  يف  �لدويل  �لحتاد  �سارك 

�لذي  �ملناخ،  تغري  ب�ساأن  �لإطارية  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  يف   (COP21)

�لأطر�ف  �عتمدت  حيث   .2015 نوفمرب  �سهر  يف  باري�ص  يف  عقد 

�تفاق باري�ص �لذي يحدد �أهد�فًا و��سحة ب�ساأن معاجلة �نبعاثات غاز�ت 

�عتمد  كما  �لعامل.  يف  �حلر�رة  درجات  يف  �ل�ستقر�ر  �لدفيئة وحتقيق 

�ملوؤمتر عدة �أحكام تتما�سى مع �ملو�قف �لتي نا�رضها �مل�ساركون يف وفد 
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�حلركة �لدولية لل�سليب �لأحمر و�لهالل �لأحمر �لذين ح�رضو� �ملوؤمتر. 

و�لعرت�ف  �ل�سمود؛  تعزيز  ب�ساأن  �تفاقية  �لأحكام  هذه  وتت�سمن 

بتغري  �ملرتبطة  و�لأ�رض�ر  �خل�سائر  معاجلة  �أو  تقليل  �أو  جتنب  ب�رضورة 

�لتخفيف من  �إجر�ء�ت  ب�سكل عام بني متويل  �لتو�زن  �ملناخ، وحتقيق 

�لأ�رض�ر مقابل �إجر�ء�ت �لتكيف مع �لتغري.

 ما هي الخطوة املقبلة؟

جدول األعامل ملرحلة ما بعد عام 2015

م�سبقًا  �لذي حددته �حلكومات  �لنهائي  �ملوعد  كان عام 2015 هو 

لتحقيق �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية، �لتي �نتقلت هذ� �لعام �إىل جمموعة 

تت�سمن  �لتي  �مل�ستد�مة،  �لتنمية  �أهد�ف  ت�سمى  نطاقًا  �أو�سع  �أهد�ف 

�مل�ستد�مة  للتنمية  �لثالث  �لركائز  تغطي  مق�سد�ً  و169  17 هدفًا، 

وهي: �لبيئة، و�ملجتمع، و�لقت�ساد.

و�إىل جانب �ملنظمات �لأخرى، جنح �لحتاد �لدويل يف �إدماج �حلد من 

خماطر �لكو�رث �سمن �لتز�مات �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة، و��ستمر يف 

�لقدرة  بناء  مبادر�ت  لتنفيذ  �لدعم  من  �ملزيد  تقدمي  �أجل  من  �ملنا�رضة 

�لدويل  �لحتاد  �أ�سدر   ،2015 عام  يونيو  �سهر  ويف  �ل�سمود.  على 

م�سرتكًا  بيانًا  �آثارها  من  و�لتعايف  �لكو�رث  من  للحد  �لعاملي  و�ملرفق 

يدعو �إىل »�للتز�م �ل�سيا�سي �ل�سامل« بتعزيز �ل�سمود، مع مالحظة �أن 

عام 2015[،  بعد  ]ما  �إعالن  كافية يف  بقوة  تظهر  �لق�سايا ل  »هذه 

مما ي�سعف �للتز�م �ل�سيا�سي �ل�رضوري بتعزيز �ل�سمود«؟

برنامج التأهب لحاالت الطوارئ النووية

تعزيز  �أجل  من  جهوده  بذل  �لدويل  �لحتاد  و��سل   ،2015 عام  يف 

�لكيميائية و�لبيولوجية و�لإ�سعاعية و�لنووية. ويف  للحو�دث  �لتاأهب 

يف  �لأملاين  �لأحمر  و�ل�سليب  �لدويل  �لحتاد  ��سرتك  �سبتمرب،  �سهر 

��ست�سافة �جتماع ُعقد يف برلني - �أملانيا، تبادل خالله �مل�ساركون من 

و�ل�ستجابة.  �لتاأهب  �أن�سطة  �إطار  يف  و�لتحديات  �لتجارب  �حلركة 

ب�ساأن  �لت�سغيلي  دليله  �لدويل  �لحتاد  ن�رض  فقد  ذلك،  �إىل  وبالإ�سافة 

و�أطلق  و�لإنعا�ص،  و�ل�ستجابة  �لتاأهب   - �لنووية  �لطو�رئ  حالت 

�أد�ة للتعلم �لإلكرتوين من �أجل حالت �لطو�رئ �لنووية و�لإ�سعاعية.

�لأ�سلحة  على  �لق�ساء  �أجل  من  »�لعمل  �لدويل  �لحتاد  و��سل  وقد 

�لنووية« )وفقًا ملا دعا �إليه �لقر�ر �لأول للموؤمتر �لدويل لل�سليب �لأحمر 

على  عامًا   70 مرور  ذكرى  يف   )2011 عام  يف  �لأحمر  و�لهالل 

�ليابان. و�ألقى تد�تريو كونوي، رئي�ص �لحتاد  �لنووية يف  �لتفجري�ت 

لل�سليب  �لدولية  و�للجنة  �لدويل  �لحتاد  با�سم  م�سرتكة  كلمة  �لدويل 

�لأحمر خالل �لحتفال بهذه �لذكرى.

النووية  اإلنسانية لألسلحة  بالعواقب  املناسبة  »تذكرنا هذه 
التي ُتدّمر دون متييز ... إنها تذكرنا بأن هذه التبعات تنتقل عرب 

املكان والزمان، وال ميكن احتوائها عندما يطلق لها العنان.«

تداتريو كونوي، رئيس االتحاد الدويل

املاأوى

مجموعة املأوى العاملي

�لأمم  وكالت  �أعمال  تن�سيق  يف  رئي�سيًا  دور�ً  �لدويل  �لحتاد  يوؤدي 

�لوطنية  �حلكومية  غري  و�ملنظمات  �لدولية،  و�ملنظمات  �ملتحدة، 

و�مل�ستقر�ت  �ملاأوى  لحتياجات  و�ل�ستجابة  �لتاأهب  يف  و�حلركة 

قيادة  يف  مل�ساركته  نظر�ً  �لدولية،  �لإن�سانية  �لعمليات  �أثناء  �لب�رضية 

جمموعة �ملاأوى �لعاملية �مل�سرتكة بني �لوكالت.

وقد �سهد فريق تن�سيق جمموعة �ملاأوى �أكرب عدد من عمليات �لن�رض يف 

عام 2015، مبا يف ذلك �لتز�من يف ن�رض جمموعات �ملاأوى يف فانو�تو، 

ومالوي، وموزمبيق، ونيبال، وميامنار بقيادة �لحتاد �لدويل، وكل منها 

تتطلب من�سقني يف جمال �ملاأوى لتنفيذ مهام جوهرية تخت�ص باملاأوى. 

و�سمل ذلك و�حدة من �أ�سخم عمليات �لن�رض على �لإطالق يف �إطار 

نيبال وحدها،  ففي  �أبريل ومايو.  �سهري  نيبال يف  لزلز�يل  �ل�ستجابة 

بلغ عدد �أع�ساء فريق تن�سيق �ملاأوى 44 ع�سو�ً ن�رضهم �لحتاد �لدويل 

خالل عملية �ل�ستجابة على �ل�سعيدين �لوطني و�مليد�ين.

�مل�ستوى  على  للماأوى  جمموعة   25 تن�سيق  �لدويل  �لحتاد  توىل  وقد 

 .2015 عام  يف  �سخ�ص  مليون   16.4 من  �أكرث  �ساعدت  �لقطري، 

وقد قدمت هذه �ملجموعات خدمات �لتن�سيق لـ 545 منظمة بتكلفة 

تقدر بـ 506 ماليني من �لدولر�ت )�مل�سدر: نظام �ملتابعة �ملالية لدى 

مكتب �لأمم �ملتحدة لتن�سيق �ل�سوؤون �لإن�سانية(

املأوى: حالة نيبال

قام �ملز�رع و�حلجار ليه بهادور روت ببناء بيته �حلجري من طابقني يف 

�سبعينيات �لقرن �ملا�سي، �ساأنه �ساأن �لعديدين ممن يعي�سون يف �ملناطق 

�لريفية �لنائية، قبل �أن يدمره يف �سهر �أبريل عام 2015 �لزلز�ل �لذي 

حتفها  و�لدته  لقت  وقد  نيبايل.   9.000 من  يقرب  ما  بحياة  �أودى 

عندما �نهار �ملنزل عليها.

وبعد وقوع �لكارثة، �سارك روت يف دور�ت �لتدريب على �لبناء �لتي 

دعمها �لحتاد �لدويل، وذلك ليتعلم كيفية �إعادة بناء منزله بحيث يكون 

مقاومًا للزلزل. وقال »�إنهم يعلموننا كيفية بناء �ملنازل �لد�ئمة بطريقة 

تو�فق منطنا �لتقليدي، وذلك با�ستخد�م عو�ر�ص خ�سبية، و�ألو�ح على 

�سكل حرف L، و�أحجار متاحة حمليًا«.

لقد �أدى زلز�ل نيبال يف عام 2015 �إىل �إتالف �أو تدمري 900.000 

منزل، مما جعل �ملاأوى ق�سية ذ�ت �أولوية جلمعية �ل�سليب �لأحمر �لنيبايل 

بدعم من �لحتاد �لدويل وجمعيات وطنية �أخرى. وفور وقوع �لكارثة، 

كانت �ملهمة �لرئي�سية هي توزيع قطع �لقما�ص �مل�سمع وجمموعة �لأدو�ت 
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يف أعقاب وقوع زلزال نيبال يوم 25 أبريل، قامت جمعية الصليب 
مجموعة  بتوزيع  الدامنريك  األحمر  والصليب  النيبايل  األحمر 
أدوات إلعادة بناء املأوى ذاتياً من أجل ألفي أرسة معيشية ممن 
إقامة  الزلزال يف مقاطعة المجونغ ملساعدتهم عىل  ترضروا من 
مساكن مؤقتة. وتشمل هذه األدوات ألواح من الصاج املجلفن 

املموج ومجموعة أدوات يدوية ومعدات املطبخ والبطاطني.

اإع�سار بام

املساعدة الدولية التبعات

21^900
أرسة شملتها باملساعدة

يل الهدف األوَّ

18^000
أرسة معيشية

أكرث من

20^000
منزل أصابها الرضر

65٪ من األرس املعيشية   أفادت بأنها نزحت من منازلها بشكل مؤقت مع 
مرور إعصار بام بفانواتو..

الناس تعمل بجدية

من األرس املعيشية أفادت بأنها قد انتهت من أعامل ترميم ٪72
جوهرية أو إعادة بناء ملأواهم

٪45
من األرس املعيشية أفادت بأنها كانت قادرة عىل استعادة

أو إعادة تدوير مواد مناسبة لالستخدام أثناء أعامل الرتميم
أو إعادة اإلعامر

من األرس املعيشية أفادت بأنها استمرت يف االستضافة يف مأواهم ٪29
ألصدقائهم و/أو أفراد عائلتهم من النازحني

املساعدة عىل االنتعاش

توريد أدوات ومواد 
- مطارق ومسامري 
وأسالك، وما إىل ذلك

التدريب والتوعية 
بشأن طرق تشييد 

منازل أكرث أماناً

أنشطة توزيع قسائم 
ونقود تستهدف 

فئات معينة

ي
أو

امل
ة 

وع
جم

 م
ر:

صد
امل

�ملتعلقة بتوفري �ملاأوى �لأ�سا�سي. بيد �أن �لتدريب على كيفية �لبناء كان �أمر�ً 

�أ�سا�سيًا لتمكني �لنا�ص من �إعادة �لبناء بطريقة �آمنة.

وتوىل �لحتاد �لدويل قيادة جمموعة �ملاأوى يف نيبال، مب�ساعدة جمعية 

وت�سييد  �لعمر�نية  للتنمية  �لنيبالية  و�لإد�رة  �لنيبايل،  �لأحمر  �ل�سليب 

�لوكالت  �ملاأوى هذه 120 من  لو�ء جمموعة  �ملباين، و�ن�سوى حتت 

�ل�رضيكة من �أجل تن�سيق �ملاأوى.

 الربنامج العاملي لالتحاد الدويل 

املعني باملأوى واملستقرات 
�لأحمر  و�لهالل  �لأحمر  لل�سليب  �لوطنية  �جلمعيات  ��ستجابت  لقد 

خالل  �ملاأوى  جمال  يف  م�ساعدة  تقدمي  تطلبت  طو�رئ  حالة   82 �إىل 

عام 2015. وتلقى �أكرث من 4.5 مليون �سخ�ص م�ساعد�ت يف �سكل 

باملاأوى. وقد  �ملتعلقة  �لإغاثة  �أو ماأوى موؤقت، ومو�د  ماأوى طو�رئ 

بلغت �لقيمة �لإجمالية للم�ساعدة �ملقدمة من �لحتاد �لدويل فيما يتعلق 

باملاأوى يف حالت �لكو�رث خالل عام 2015 )من خالل �سندوق 

�لطو�رئ لالإغاثة يف حالت �لكو�رث( 83 مليون فرنك �سوي�رضي.

ومت تقدمي �لدعم �لفني يف جمال �ملاأوى خالل عمليات �ل�ستجابة لزلز�يل 

نيبال، و�إع�سار بام �ملد�ري يف فانو�تو، وعقب �لفي�سانات �لتي �جتاحت 

مالوي وموزمبيق. كما مت تقدمي �لدعم لتلبية �حتياجات �ملاأوى و�لإغاثة 

يف حالت �لطو�رئ من �أجل �لنازحني يف تركيا و�لأردن و�لعر�ق.

وقد مت �إحر�ز تقدم كبري على �سعيد �ل�سيا�سة �لت�سغيلية و�ل�سرت�تيجية 

لالحتاد �لدويل من خالل �لتعاون مع �ل�رضكاء �لد�خليني و�خلارجيني. 

�حل�رضية،  �ملناطق  يف  �لإن�سانية  �لتحديات  �لق�سايا  هذه  وت�سمل 

�جلميع،  ُت�رضك  �ل�سمود  على  قادة  ب�رضية  م�ستقر�ت  بناء  وت�سجيع 

دورة  �سمن  و�مل�ستقر�ت  �ملاأوى  وعن�رض  و�ملاأوى،  �لنقد  وبر�مج 

�لهجرة. ويتو��سل �لتو�سع يف تبنِّي �لنهج �لت�ساركي لالحتاد �لدويل يف 

�ملعتمدة  �لدر��سية  مو�ده  نطاق  وتو�سيع  �لآمن،  باملاأوى  �لتوعية  جمال 

لدرجة �ملاج�ستري �جلامعية، يف �ملجال �ملتعلق باجلانب �لفني و�لتن�سيقي 

�لأمم  فو�سية  مع  بالتعاون  وذلك  �لنز�ع،  حالت  لتت�سمن  �ملاأوى  يف 

�ملتحدة �ل�سامية ل�سوؤون �لالجئني.

مثل  باملاأوى،  �ل�سلة  ذ�ت  �ملنتجات  حت�سني  �لدويل  �لحتاد  ويو��سل 

�خليمة �جلديدة �لتي تت�سع لأ�رضة كاملة، �لتي جرى ت�سميمها بالتعاون مع 

�للجنة �لدولية لل�سليب �لأحمر و�ملفو�سية �ل�سامية لالأمم �ملتحدة ل�سوؤون 

�لالجئني، ف�ساًل عن �خليمة �ل�ستوية �ملخ�س�سة لال�ستخد�م يف حالت 

�لربد �لقار�ص. وقد مت تطوير ذلك بو��سطة وحدة �أبحاث �ملاأوى �لتابعة 

�لهالل  �لربيطاين، وجمعية  �لأحمر  �ل�سليب  من  بدعم  �لدويل  لالحتاد 

�لأحمر �لرتكي، و�رضكة فو�سرت و�رضكائه (Foster+Partners)، وهي 

�رضكة ر�ئدة يف جمال �لت�سميمات �ملعمارية �لعاملية.
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ال�سحة يف الأو�ساع املعقدة

تحالف مكافحة املالريامثار التدابري الوقائية

%20 
وفيات األطفال

%50 
حاالت اإلصابة

باملالريا
29

بعثة داخل البالد

عل≈ مدىمن خالل

تقديم الدعم إىل

17 بلداً

3 �سنوات
هي مدة استخدام ناموسيات 

معالجة مببيدات حرشية 
طويلة املفعول

اإلسهام يف إنقاذ

مليون
شخص

�سبل ك�سب العي�ش

�سيف،  كل  ن�سائم  حتملها  �لتي  غويهاو  لأ�سجار  �لعطرة  �لر�ئحة  مع 

�سبقت زلز�ل عام 2008  �لتي  �لأيام  �سو دونغ ذكريات  ي�سرتجع يل 

�لذي �رضب �سيت�سو�ن، ودمر قريته عن بكرة �أبيها، مبا يف ذلك منزله 

يدير  كان  �إذ  رزقه،  �نقطاع  عن  ف�ساًل  غويهاو،  نوع  من  و�سجرتاه 

م�رضوعًا �سغري�ً ل�ستنبات �لفطر. وبف�سل م�رضوع من جمعية �ل�سليب 

�لأحمر �ل�سيني ل�ستعادة �سبل ك�سب �لعي�ص، تلقى يل قر�سًا مدعومًا 

�أتاح له ��ستعادة م�رضوعه وتو�سعه بعد �لزلز�ل.

يدعمها  �لتي  �سيت�سو�ن،  يف  �لعي�ص  �سبل  ��ستعادة  م�رضوعات  �إن  �إذ 

�لحتاد �لدويل، ت�ساعد �لنا�ص على ��ستعادة �لوظائف �أو بدء م�رضوعاتهم 

�نتهاء عام 2015، كان �مل�رضوع قد  من جديد بعد �لكو�رث. وقبل 

قدم قرو�سًا �سغرية مماثلة �إىل ما يقرب من 800 �أ�رضة ممن فقدو� �أي�سًا 

م�سادر رزقهم ب�سبب �لزلز�ل.

تعزيز سبل كسب العيش

�إن �سبل �لعي�ص �مل�ستدمية هي �لعامل �لأ�سا�سي لرفاه �ملجتمع، وهي ترتبط 

�رتباطًا وثيقًا بقدرة �ملجتمع على �ل�سمود، وباحلد من خماطر �لكو�رث، 

فمن �ملرجح �أن ي�ساعد ��ستقر�ر دخل �لنا�ص على �سمان حمافظتهم على 

منط حياة �سحي. ويعمل �لحتاد �لدويل على دمج �أن�سطته �خلا�سة باحلد 

من خماطر �لكو�رث وتغري �ملناخ و�لتخفيف من �آثار �لكو�رث و�لأزمات 

�لعي�ص. وجرى  �سبل ك�سب  �لغذ�ئي و�لتغذوي ورعاية  �لأمن  وحتقيق 

تعزيز هذه �جلهود يف عام 2015 وزيادة دجمها �سمن �جلهود �ل�ساملة 

لتعزيز �لقدرة على �ل�سمود و�حلد من خماطر �لكو�رث.

ويف �سهر نوفمرب من 2015، وقع �لحتاد �لدويل �تفاق �رض�كة مع منظمة 

�لعمل �لدولية من �أجل تعزيز �سبل ك�سب �لعي�ص وفر�ص �لعمل من �أجل 

�لفئات �ل�سعيفة يف �لأو�ساع �له�سة �لتي تلي وقوع �لكو�رث.

وعلى مدى عام 2015، قام �لحتاد �لدويل �أي�سًا باإن�ساء و/�أو ت�سهيل 

عدد من �لفعاليات �لتدريبية، وبناء قدر�ت موظفي �جلمعيات �لوطنية 

و�ملتطوعني فيها، و�لتوعية باأهمية دعم �سبل ك�سب �لعي�ص من خالل 

�إقامة �ملعار�ص، و�إجر�ء در��سات �حلالة وحتليالت �لتكلفة و�ملنفعة.

ال�سحة

�أفريقيا  جمهورية  يف  �ل�سحيني  �لعاملني  �أحد  هو  نغوناكبا  �إيف 

�ملنقذة  �لأدوية  من  خمزون  وجود  �سمان  على  يعمل  وهو  �لو�سطى، 

�لنائية �لو�قعة  �لعياد�ت �ل�سحية يف �ملناطق  للحياة لعالج �ملالريا يف 

�أن  بعد  �ساقة  مهمة  تلك  �سارت  وقد  �لبالد.  من  �ل�رضقي  �لركن  يف 

 .2013 عام  من  دي�سمرب  �سهر  يف  د�خلي  نز�ع  يف  �لبالد  �جنرفت 

مميتًا  �أمر�ً  و�حد  ليوم  �ملر�ص  �لتاأخري يف عالج هذ�  يكون  �أن  وميكن 

ملن يعانون منه.

‘ر�مب’ )�لأحرف  ي�سمى  �لهاتف  لالإبالغ عرب  نظام  وثمة حل قدمه 

�لبيانات ب�رضعة عرب  تقابل عبارة جمع  �لإجنليزية  باللغة  لعبارة  �لأولية 

مرة  لأول  باختباره  �لدويل  �لحتاد  قام  نظام  وهو  �لنقال(،  �لهاتف 

نطاقه يف جمهورية  بتو�سيع  قام يف عام 2015  ثم  يف عام 2011، 

�أفريقيا �لو�سطى بدعم من �ل�سندوق �لعاملي. ويتيح هذ� �لنظام للعاملني 

�إىل من�سة مركزية على  �ل�ساملة  �ل�سحية  �لبيانات  مثل نغوناكبا حتميل 

�سبكة �لإنرتنت، بحيث يتمكن م�سوؤولو وز�رة �ل�سحة يف بانغي من 

�لحتاد  عمل  كيفية  على  مثال  �سوى  ذلك  وما  �لفورية.  �ل�ستجابة 

�لدويل مع �جلمعيات �لوطنية و�ل�رضكاء �خلارجيني من �أجل �إبقاء �لنا�ص 

�أ�سحاء وعلى قيد �حلياة �أثناء حالت �لطو�رئ �ملعقدة.

الصحة يف الظروف املعقدة

ل تز�ل �ملالريا �سببًا رئي�سيًا من �أ�سباب �لوفيات يف عام 2015، وكان 

�لفريق �ل�سحي �لتابع لالحتاد �لدويل يف �لطليعة لتقدمي �لدعم من �أجل 

�ملعاجلة مببيد�ت ح�رضية طويلة  للنامو�سيات  �لتوزيع على نطاق و��سع 

�لوقائية على �حلد من �لإ�سابة  �لتد�بري  �ملفعول. وقد ثبتت قدرة هذه 

باملالريا بن�سبة 50 يف �ملائة، مع خف�ص معدل وفيات �لأطفال بن�سبة 

20 يف �ملائة.
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‰§ حياة �سحي

املسجلون يف عام 2015

5^500
مستخدم للموقع 

تم تغطيتهم

20^000
مستخدم لوسائل 

التواصل االجتامعي 
تم تغطيتهم

�لوكالة  رئي�ص  مبادرة  من  م�ساهمات  ُقدمت   ،2015 عام  ويف 

�ملتحدة،  �لأمم  وموؤ�س�سة  باملالريا،  �ملعنية  �لدولية  للتنمية  �لأمريكية 

�لإمنائي،  للتعاون  �لرنويجية  و�لوكالة  �لرنويجي،  �لأحمر  و�ل�سليب 

مما �أتاح لالحتاد �لدويل، تقدمي �مل�ساعدة �لفنية، يف �إطار دوره كرئي�ص 

تنفيذ  �أو  بتخطيط  تقوم  �لتي  �لبلد�ن  �إىل  �ملالريا،  مكافحة  لتحالف 

طويلة  ح�رضية  مببيد�ت  معاجلة  نامو�سيات  لتوزيع  عاملية  حمالت 

�ملفعول. وقد متكن حتالف مكافحة �ملالريا يف عام 2015 وحده من 

دعم ما جمموعه 17 دولة من خالل 29 بعثة د�خل �لبالد �إىل جانب 

من  �لأن�سطة،  هذه  عرب  �لتحالف،  متكن  وقد  بعد.  عن  �لدعم  توفري 

�لإ�سهام يف �إنقاذ �أكرث من مليون �سخ�ص با�ستخد�م نامو�سيات معاجلة 

مببيد�ت ح�رضية طويلة �ملفعول تدوم لثالث �سنو�ت.

الصحة يف حاالت الطوارئ

قدم فريق �لحتاد �لدويل �ملعني بال�سحة يف حالت �لطو�رئ م�ساعدة 

�إغاثة  عملية   100 من  يقرب  ما  �أجل  من  �جلودة  لإد�رة  ودعمًا  فنية 

تتعلق بكو�رث �سغرية �لنطاق ممولة من �سندوق �لطو�رئ لالإغاثة يف 

حالت �لكو�رث، عالوة على 30 عملية �إغاثة تتعلق بكو�رث كبرية 

ممولة من ند�ء�ت �لطو�رئ. وكان �أبرزها �لتدخل �ل�رضيع لدعم �لتن�سيق 

�مليد�ين يف ثالث عمليات رئي�سية: زلز�ل نيبال، ومكافحة �لإيبول يف 

غرب �أفريقيا، وعملية �لهجرة يف �أوروبا.

ولعل �أهم و�أ�سعب معاجلة لأزمة �سحية كانت لتف�سي مر�ص �لإيبول 

�لفريو�سي خالل عامي 2014-2015 يف غرب �أفريقيا. ومن �أجل 

�مل�ساعدة على وقف �نت�سار هذ� �لوباء، تبنت عملية �لإيبول نهجًا يرتكز 

�لجتماعي؛  و�حل�سد  �ملجتمعية  �مل�ساركة  هي:  عنا�رض  خم�سة  على 

وتتبع �لت�سال و�ملر�قبة؛ و�لدعم �لنف�سي-�لجتماعي؛ و�إد�رة �حلالة؛ 

و�لتطهري ودفن �جلثث بطريقة �آمنة وكرمية. وقد مت �إطالق �ستة ند�ء�ت 

للطو�رئ يف �إطار مكافحة تف�سي فريو�ص �لإيبول.

الصحة املجتمعية

قت حول 
ِّ
توؤدي بر�مج �ل�سحة و�لإ�سعافات �لأولية �ملجتمعية �أينما ُطب

�لعامل �إىل خلق جمتمعات حملية �سحية وقادرة على �ل�سمود، وذلك من 

خالل �تباع نهج �سامل للرعاية �ل�سحية �لأولية، و�لإ�سعافات �لأولية، 

و�لتاأهب حلالت �لطو�رئ �ل�سحية. وخالل عام 2015، �أدى �لحتاد 

�لدويل يف جنيف، بدعم من �رضكاء مثل �ل�سليب �لأحمر �لرنويجي، 

دور�ً حا�سمًا يف حتديث مفهوم و�أدو�ت �ل�سحة و�لإ�سعافات �لأولية 

�ملجتمعية. كما و��سل �إعد�د ون�رض �سيا�سة و�إر�ساد�ت و�أدو�ت تدريبية 

باأدلة، وقام  �ل�سحة �ملجتمعية م�سفوعة  و�أبحاث ومبتكر�ت يف جمال 

بالتن�سيق وتوفري �لدعم �لفني وبناء �لقدرة و�ل�رض�كات و�ملنا�رضة.

منط حياة صحي للمجتمعات املحلية

�لأفر�د  ت�ساعد  �لإنرتنت،  على  موجودة  �لدويل  لالحتاد  من�سة  هي 

�ل�سكري  مثل  �ملعدية  �لأمر��ص غري  �ملحلية على معاجلة  و�ملجتمعات 

�لتمارين  وممار�سة  �جليدة  �لتغذية  تعزيز  خالل  من  �خلبيثة  و�لأور�م 

�لتدخني،  عن  و�لإقالع  �لكحول  تعاطي  من  و�حلد  �لريا�سية 

�ملوقع  يف  �مل�سجلني  �مل�ستخدمني  عدد  تعدى   ،2015 عام  وخالل 

5.500 م�ستخدم، كما مت تغطية �أكرث من 20.000 من م�ستخدمي 

و�سائل �لإعالم �لجتماعية. وتت�سمن تلك �ملن�سة )متاحة عرب �لر�بط 

لو�سائل  قنو�ت   )www.healthylifestylecommunity.org

�لإنرتنت  عرب  باملجان  متاحة  تدريبية  ودورة  �لجتماعي،  �لتو��سل 

تتاألف من خم�ص وحد�ت تدريبية للتعرف على �لأمر��ص غري �ملعدية، 

وعو�مل �خلطر �ملرتبطة بها، و�خلطو�ت �لتي توؤدي �إىل تغيري �ل�سلوك. 

وقد �سجل �ملوقع يف عام 2015 ما ي�سل �إىل 81.000 زيارة، بينما 

�ملائة )من 1000  بن�سبة 429 يف  �رتفع عدد �مل�ستخدمني �مل�سجلني 

�لن�سخة  �إكمال  ن�سبة  وبلغت  م�ستخدمًا(،   7.161 �إىل  م�ستخدم 

�لإ�سبانية من هذه �لدور�ت 73 يف �ملائة.

فريوس نقص املناعة البرشية: جيل بال إيدز

متا�سيًا مع �ختيار �حلملة �لعاملية ملكافحة �لإيدز لعبارة »جيل بال �إيدز« 

�لدويل  �لحتاد  قدم  حيث  دي�سمرب،   1 يف  لالإيدز  �لعاملي  لليوم  �سعار�ً 

�سبكة  �أع�ساء  بها  يقوم  �لتي  �لأعمال  من  ملجموعة  و�لتمويل  �لدعم 

�ملناعة  نق�ص  فريو�ص  مكافحة  جمال  يف  �لأوروبي  �لأحمر  �ل�سليب 

جانب  و�إىل  ‘�سي’،  �لوبائي  �لكبد  �لتهاب  وفريو�ص  و�لإيدز،  �لب�رضية 

وفريو�ص  و�لإيدز  �لب�رضية  �ملناعة  نق�ص  فريو�ص  �نت�سار  وقف  هدف 

�أي�سًا  �لرئي�سية  �لأهد�ف  �سملت  فقد  ‘�سي’،  �لوبائي  �لكبد  �لتهاب 

�لتوعية ب�ساأن مكافحة �لو�سم و�لتمييز و�حلد منهما.

الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل واملراهق

ثمة تقدم �أُحرز يف عام 2015 ب�ساأن �لعمل على �سياغة �ل�سكل �لنهائي 

و�لطفل  و�لوليد  �لأم  و�سحة  �لإجنابية  �ل�سحة  جمال  ال يف  فعَّ لربنامج 

�لحتاد  دور  و�سمل  وطنية،  جمعية   48 تبنَّته  برنامج  وهو  و�ملر�هق، 

�لدويل فيه توجيه �جلمعيات �لوطنية ب�ساأن دمج �لإطار �لكامل لل�سحة 

��ستمر�ره  �لإجنابية و�سحة �لأم و�لوليد و�لطفل و�ملر�هقني، و�سو�هد 

�ل�سحية.  و�لرعاية  �ل�سمود،  على  و�لقدرة  �لعمر،  طول  �لثالث: 

www.healthylifestylecommunity.org
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توفÒ املاء النقي وال�سرف ال�سحي الBمن للجميع

إسهاماتنا:السياق

مبادرة االتحاد الدويل العاملية املعنية باملاء والرصف الصحي

ما يقدر بنحو

700 مليون
شخص ال يحصلون

عىل املاء النقي

ما يقدر بنحو

5^2 مليار
شخص ال يستخدمون

مرافق رصف صحي آمنة

أكرث من

5^6 مليون
شخص تغطيهم أنشطة

وحمالت التوعية بالنظافة العامة

أكرث من

5^5 مليون
شخص يستخدمون
نة مراحيض محسَّ

أكرث من

5^9 مليون
شخص يستخدمون

ماًء نقيا

15 مليون
مستفيد من

خدمات املاء والرصف الصحي

ولالحتاد �لدويل مكانة معرتف بها ك�رضيك عاملي ر�ئد يف جمال �ل�سحة 

�لإجنابية و�سحة �لأم و�لوليد و�لطفل و�ملر�هق يف �لأزمات �لإن�سانية.

الحد من األذى

ملتعاطي  �لرعاية  وخدمات  و�لعالج  �لوقاية  �سبل  �لدويل  �لحتاد  يوفر 

من  يخفف  �لذي  �لأذى،  من  �حلد  نهج  ذلك  يف  م�ستخدمًا  �لعقاقري 

�إ�سد�ر  �أو  متييز  �لعقاقري، وذلك دون  متعاطو  يو�جهها  �لتي  �لأخطار 

حكم قيمي. ويف هذ� �ل�ساأن، ُطرحت مبادرتا م�رضوع �لبديل وم�رضوع 

)�إيطاليا(،  مارياين  فيال  موؤ�س�سة  تنفذهما  �للتان  �ل�سباب و�ملخدر�ت، 

وقد  �لأوروبي.  لالحتاد  �لتابع  بل�ص’  ‘�إير��سمو�ص  برنامج  من  بتمويل 

و�لعاملني  �ملتطوعني  �سباب  قدر�ت  بناء   2015 عام  �أن�سطة  �سملت 

يف �جلمعيات �لوطنية؛ وتوعية �لأقر�ن، و�إعد�د �أدو�ت ومو�د تدريبية 

�أعمال  مو��سلة  جانب  �إىل  �ملو�د؛  ��ستخد�م  �إ�ساءة  مو�سوع  حول 

�ملنا�رضة حول �رضورة �تباع نهج �حلد من �لأذى.

مرض السل

ت�سمل  �ل�سل،  مر�ص  مكافحة  جمال  يف  جهود�ً  �لدويل  �لحتاد  يبذل 

�كت�ساف  معدلت  زيادة  على  تركز  دول  �سبع  يف  م�رضوعات  تنفيذ 

�ملر�ص وعالجه يف مرحلة مبكرة بني �مل�ست�سعفني و�ملهم�سني، ف�ساًل 

�خلطط  و�إدر�جهم يف  �ل�سل،  مر�ص  من  �ملت�رضرين  عن �سمان متكني 

و�لرب�مج �ل�سرت�تيجية �لوطنية. وتركز �ملنح �ملقدمة من موؤ�س�سة ‘يونايتد 

�آند كومباين’، و�لحتاد �لدويل خالل  و�ي وورلد و�يد’، و‘�إيلي ليلي 

�ملت�رضرة  �ملحلية  �ملجتمعات  تعزيز قدرة  �لفرتة 2014-2016 على 

من مر�ص �ل�سل على ت�سخي�ص �ملر�ص وعالجه و�سفاء مر�ساه.

املاء وال�سرف ال�سحي والنظافة ال�سحية

فت�سببت  و�جلفاف،  �ل�سقيع  �إلنينيو  لظاهرة  �جلوية  �لأمناط  جلبت 

بنحو  يقدر  ملا  �ملياه  �إمد�د�ت  و�إتالف  �لعي�ص  ك�سب  �سبل  تدمري  يف 

 ،2015 عام  �سبتمرب  يف  �جلديدة  غينيا  بابو�  يف  �سخ�ص  2.4مليون 

يف  لالإغاثة  �لطو�رئ  �سندوق  من  �أمو�ًل  �لدويل  �لحتاد  قدم  عندئذ 

لبابو� غينيا  �ل�سليب �لأحمر  �أجل دعم جمعية  حالت �لكو�رث من 

�جلديدة يف توفري �ملاء و�ل�رضف �ل�سحي و�لنظافة �ل�سحية.

و�نخرط �ملتطوعون من �أفر�د �ملجتمع �ملحلي يف توزيع �ملاء �لنقي ومعاجلة 

�ملياه �ملنزلية، وقامو� بتوزيع من�سور�ت تت�سمن معلومات عن �ملو�سوعات 

�ملعنية. وقد �كت�سفو� �أنه نظر�ً لرت�جع �إمد�د�ت �ملاء، حتول �أفر�د جمتمعات 

حملية عديدة �إىل �رضب �ملاء �مللوث من �لأنهار �جلارية، معر�سني �أنف�سهم 

خلطر �لإ�سابة بالأمر��ص �ملعدية مثل �لكولري� و�لتيفوئيد.

وما ذلك �سوى �أحد �لأمثلة على كيفية قيام �أفرقة �ملتطوعني يف �جلمعيات 

�لوطنية و�ملهنيني �ملعنيني باملاء و�ل�رضف �ل�سحي، بدعم من �لحتاد �لدويل، 

عام  يف  �إليها  �ملحتاجني  �إىل  و�ملعلومات  و�لإمد�د�ت  �مل�ساعدة  بتقدمي 

2015. ويتبع �لحتاد �لدويل نهج تطوير خرب�ت �ملوظفني و�ملتطوعني 

 بالغ �لأهمية للمجتمعات 
ٌ
من �أجل مو�جهة هذه �لتحديات. فذ�ك �أمر

�ملحلية �لتي لي�ص لديها �سوى �لقدر �ملحدود من �لنظم �لأ�سا�سية للماء 

و�لنظافة �لعامة و�ل�رضف �ل�سحي �أو مر�فق �لرعاية �ل�سحية.

وكانت �أكرب �لأعد�د �لتي �سملتها �لتغطية خالل عام 2015 لأولئك 

�لذين يعي�سون يف حالت طو�رئ كربى، وي�سمل ذلك تنقالت �ل�سكان 

كبرية، عمليات  هناك  كانت  حيث  تنز�نيا،  �أو  �ليونان  يف   �ل�سخمة 

يف جمال �ملاء و�ل�رضف �ل�سحي، �سملت بتغطيتها �ليومية �آلف �لنا�ص. 

�ل�سحي  و�ل�رضف  باملاء  �ملعنية  �ل�رضيع  �لتدخل  �أفرقة  ��ستجابت  كما 

لالأزمات �لتي طال �أمدها، كما هو �حلال يف �سورية وجمهورية �أفريقيا 

�لحتاد  �أن�سطة  تغطية  جممل  �سمل  وقد  �ل�سود�ن.  وجنوب  �لو�سطى 
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الصليب  وزعه  الذي  باملاء  ترتوي  املهاجرين  من  طفلة 
األحمر الهنغاري. حيث يعمل املتطوعون يف الصليب األحمر 
الهنغاري عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع من أجل توفري 
املاء واملواد الغذائية واإلسعافات األولية ومستلزمات النظافة 

للمهاجرين خالل عبورهم البالد يف إطار رحلتهم غرباً

�لطو�رئ ما يقدر  �ل�سحي يف حالت  �ملاء و�ل�رضف  �لدويل يف جمال 

بنحو 1.8 مليون �سخ�ص يف عام 2015.

توفري املاء النقي والرصف الصحي اآلمن للجميع
لالحتاد �لدويل مبادرة عاملية ب�ساأن �ملاء و�ل�رضف �ل�سحي، تهدف �إىل 

تعزيز نهج م�سرتك ولكنه قابل للتكييف وفقًا لظروف كل جمعية وطنية 

من �أجل �إعد�د بر�مج م�ستد�مة و��سعة �لنطاق يف جمال �ملاء و�ل�رضف 

يل �ملتمثل  �ل�سحي، ومل تقف تلك �ملبادرة عند جمرد جتاوز هدفها �لأوَّ

حققت  و�إمنا   ،2015 عام  بحلول  �سخ�ص  ماليني  خم�سة  تغطية  يف 

ثالثة �أ�سعاف ذلك. فقد �سملت هذه �ملبادرة و�ساعدت حتى �لآن ما 

يقرب من 15 مليون �سخ�ص. 

وقد �ساهم هذ� �لعمل يف حتقيق �لهدف �لإمنائي لالألفية �ملتعلق بتخفي�ص 

ن�سبة �لأ�سخا�ص �لذين ل يح�سلون على ماء �سالح لل�رضب. ومع ذلك، 

بنحو  يقدر  ما  هناك  يز�ل  ل  �أنه  �إىل  عام 2014  �لتقدير�ت يف  ت�سري 

700 مليون �سخ�ص يف جميع �أنحاء �لعامل لي�ص بو�سعهم �حل�سول على 

�ملاء �لنقي. ويظل �ل�رضف �ل�سحي حتديًا بالغًا لبلد�ن عديدة، �إذ ل يز�ل 

هناك ما يقدر بنحو 2.5 مليار �سخ�ص يف عام 2014 ل ي�ستخدمون 

مر�فق �رضف �سحي مالئمة. وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن �لأمر��ص �لناجمة 

عبئًا  تطرح  �ل�سحية  �لنظافة  �ل�سحي وتردي  �ل�رضف  مر�فق  �سوء  عن 

�قت�ساديًا ثقياًل على �لأفر�د و�لعائالت و�حلكومات، ولكن نظر�ً لأن 

�لرب�مج  �أجل  من  �لتمويل  فاق  قد  �ملاء  بتوفري  �ملتعلقة  �لرب�مج  متويل 

�ملتعلقة بال�رضف �ل�سحي و�لنظافة �ل�سحية، فقد و��سل �لحتاد �لدويل 

و�جلمعيات �لوطنية �لدعوة يف عام 2015 �إىل ح�سد مزيد من �لدعم 

لتنمية �ل�رضف �ل�سحي و�لنظافة �ل�سحية.

و�إجماًل، قامت 104 جمعية وطنية بدعم وتنفيذ �أكرث من 450 م�رضوعًا 

للماء و�ل�رضف �ل�سحي يف 80 بلد�ً خالل عام 2015.

الحتواء الجتماعي وتعزيز ثقافة ال�سالم ونبذ العنف

االحتواء االجتامعي

�ملجتمعات هو  من  �لجتماعي يف كثري  لالإق�ساء  �لرئي�سي  �ل�سبب  �إن 

وجود  يعني  �لذي   – و�لتنوع  �لجتماعي  �لنوع  �أ�سا�ص  على  �لتمييز 

�ختالفات فعلية �أو مت�سورة بني �لنا�ص، مثل �لعرق �أو �للغة �أو �لقدر�ت 

�أو �ملعتقد�ت.

ويعمل �لعديد من �جلمعيات �لوطنية لل�سليب �لأحمر و�لهالل �لأحمر 

من   - ق�سد  دون  �أو  ق�سد  عن   - م�ستبعدة  تكون  قد  جماعات  مع 

�حل�سول على خدمات �أ�سا�سية. وي�سمل ذلك �لعمل تقدمي درو�ص يف 

�لو�سول؛  حديثي  �للجوء  طالبي  �أو  للمهاجرين  ثقايف  وتوجيه  �للغة 

�ل�سحية  �لنظافة  م�ستلزمات  على  و�لن�ساء  �لفتيات  ح�سول  و�سمان 

عن  �ملنف�سلني  للم�سنني  �لطبية  �لرعاية  وتوفري  بهن؛  �خلا�سة  �ل�سهرية 

عائالتهم �أو �مل�ستبعدين من �خلدمات ب�سبب �لنز�ع �أو �لفقر �أو كليهما؛ 

و�لتاأكد من �مل�ساو�ة يف �حل�سول على ما نقدمه من خدمات بني جميع 

�جلماعات �لعرقية �أو �لدينية �أو �لأقليات.

و�ل�سليب  �لدويل  �لحتاد  نظم  �ملثال،  �سبيل  على   ،2015 عام  ويف 

�لأحمر �لرو�ندي و�ل�سليب �لأحمر �لد�منركي دورة تدريبية لتوعية 

برنامج  �ل�سلوك« كجزء من  لتغيري  »�ل�سباب كعو�مل  ��سمها  �لأقر�ن 

�إثنية  �أقلية  �أجل �سعب باتو�، �لذي ميثل  �لعي�ص من  تعزيز �سبل ك�سب 

�لرو�ندي  �لأحمر  �ل�سليب  موظفي  �لربنامج  هذ�  مّد  وقد  مهم�سة. 

�للذين  و�لإق�ساء  �لو�سم  ملعاجلة  �لالزمة  بالأدو�ت  فيه  و�ملتطوعني 

وقادة  �ملحلية  �ل�سلطات  مع  وللعمل  �لعرقية،  بالأقليات  يلحقان 

وقد  �ملهم�سون.  فيها  ينخرط  مبادرة  تنفيذ  �أجل  من  �ملحلي  �ملجتمع 

�لتح�سريية  �لأن�سطة  �ساركت يف  �لتي  �لوطنية  �جلمعيات  �رتفع عدد 

و�أن�سطة �لتوعية �خلا�سة مببادرة »�ل�سباب كعو�مل لتغيري �ل�سلوك« يف 

ما جمموعه 127 جمعية  �إىل  لي�سل  �ملائة  بن�سبة 31 يف  عام 2015 

معلمي  من  جديد�ً  معلمًا   420 تدريب  مع  �لعام،  خالل  وطنية 

�لأقر�ن.

بدعم  �ملتعلقة  �ملبادر�ت  من  عدد  �إجناز  �كتمل   ،2015 عام  وخالل 

عمل �لحتاد �لدويل ب�ساأن مر�عاة �لنوع �لجتماعي و�لتنوع و�لإدماج. 

ومن �ملعامل �لرئي�سية يف هذ� �ل�ساأن ذلك �ملن�سور �لذي �سدر يف �سهر 

�أبريل بعنو�ن �للتز�مات �لنموذجية �لدنيا بالنوع �لجتماعي و�لتنوع 

�ملعايري  هذه  ��سُتخدمت  وقد  �لطو�رئ.  حالت  مو�جهة  بر�مج  يف 

على �لفور يف عمليات �لحتاد �لدويل ملو�جهة �لكو�رث، مبا يف ذلك 

تلك �لعمليات يف �لفلبني ونيبال وفانو�تو. وهذ� �لدليل مدعوم بُعدة 

�للتز�مات  و�سع  كيفية  تو�سح  �لتي  �ل�سبعة«،  »�لإجر�ء�ت  تدريب 

�لطو�رئ. وقد مت خالل  �ل�ستجابة حلالت  �سياق  �لتنفيذ يف  مو�سع 

و�لحتاد  �لوطنية  �جلمعيات  من  �سخ�سًا   340 تدريب   2015 عام 

�لدويل و�للجنة �لدولية لل�سليب �لأحمر يف 15 موقعًا.
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ترويج ثقافة السالم ونبذ العنف

يعمل �لحتاد �لدويل يف جميع �أنحاء �لعامل يف �سياقات عديدة من �لعنف 

على  عمله  تركيز  جل  ين�سب  �ل�سبب،  ولهذ�  و�له�سا�سة.  و�لإجهاد 

ترويج ثقافة �ل�سالم ونبذ �لعنف عرب تغيري �لعقليات و�إنقاذ �لأرو�ح.

ويف حالت �لعنف �أو �لتوتر �ل�سيا�سي، على �سبيل �ملثال، يجب على 

�ملرء �لتحلي ب�سبط �لنف�ص ورباطة �جلاأ�ص يف ظروف �لإجهاد �لكبري. 

مثلما كان �حلال خالل �نتخابات عام 2015 يف بوروندي، حيث 

مت ت�سميم برنامج للتوعية ب�ساأن �لتعاي�ص �ل�سلمي ودرء �لعنف لإمد�د 

وكذلك  فيه،  و�ملتطوعني  �لبوروندي  �لأحمر  �ل�سليب  موظفي 

باأدو�ت للم�ساعدة على  �لزعماء �لدينيني وغريهم من قادة �ملجتمع، 

�لنتخابات  قبل  ما  مرحلتي  يف  خماطره  من  و�لتخفيف  �لعنف  درء 

وما بعدها.

املتطوعون هم قوام برامج ترويج السالم ونبذ العنف

ي�سكل عمل �لحتاد �لدويل على تعزيز �خلدمة �لتطوعية �أ�سا�ص ترويج 

تنمية فروع �جلمعيات  �لعنف، وي�سمل ذلك دعم  �ل�سالم ونبذ  ثقافة 

�لوطنية وحت�سني ��ستقطاب �ملتطوعني وتعزيز حتفيزهم و�أد�ئهم. ومن 

�إد�رة  و�ملتطوعني  �ل�سباب  �إد�رة  �لغايات  لتحقيق هذه  �لهامة  �لعنا�رض 

الة، مبا يف ذلك تعزيز كفاءتهم فيما يتعلق بتقدمي �خلدمات يف  ن�سطة فعَّ

جميع جمالت �لرتكيز.

ويف �ليوم �لدويل للمتطوعني، �ملو�فق 5 دي�سمرب عام 2015، �سدر 

على  �أجريت  در��سة  �أكرب  ميثل  �لذي  للتطوع،  �لعاملي  �ل�ستعر��ص 

�لنتائج،  �إىل  و��ستناد�ً  �لدويل.  �لحتاد  �سبكة  �لتطوع يف  عن  �لإطالق 

لتعليم  خطة  بت�سميم  �لأع�ساء  �لوطنية  وجمعياته  �لدويل  �لحتاد  قام 

�ملتطوعني و�إ�رض�كهم، تت�سمن ��سرت�تيجيات مبتكرة لت�سهيل �لتو��سل 

بني �لأقر�ن، و�لتدريب على تعزيز م�ساركة �ملتطوعني. وقد �أ�سفر ذلك 

عن �ن�سمام 30.000 �سخ�ص �إىل جمموعة مناق�سة على في�سبوك، ف�ساًل 

عن م�ساركة �أكرث من 1.000 �سخ�ص من 80 دولة يف مناق�سات فردية 

لتبادل �ملمار�سات �ل�سليمة و�ملبادر�ت و�لق�سايا �ملتعلقة بالتطوع.

�ل�رضكاء  من  جمموعة  مع  �لدويل  �لحتاد  عمل  ذلك،  �إىل  وبالإ�سافة 

�لدوليني من �أجل �إ�رض�ك �ملتطوعني يف جدول �أعمال �لتنمية �مل�ستد�مة 

ملا بعد عام 2015، و�أعد �سياغة قر�ر حول »�سالمة متطوعي �لعمل 

�لإن�ساين و�أمنهم«، �لذي �عتمده �ملوؤمتر �لدويل �لثاين و�لثالثني لل�سليب 

�لأحمر و�لهالل �لأحمر يف �سهر دي�سمرب عام 2015.

 التصدي للعنف الجنيس

والعنف القائم عىل النوع االجتامعي

�تخذ �لحتاد �لدويل خطو�ت عديدة نحو درء �لعنف �جلن�سي و�لعنف 

�لقائم على �لنوع �لجتماعي �أثناء حالت �لطو�رئ وبعدها. وقد �أجريت 

�لجتماعي  �لنوع  على  �لقائم  �لعنف  لتحليل   2015 عام  يف  در��سة 

يف ت�سٍع من �لدول �ملت�رضرة من �لكو�رث حتت عنو�ن »�لعنف �خلفي 

�مل�سكوت عنه، �لقائم على �لنوع �لجتماعي يف حالت �لكو�رث«، 

ومت �إطالقها يف �ملوؤمتر �لدويل �لثاين و�لثالثني يف �سهر دي�سمرب، حيث 

لزيادة منا�رضتها وخدماتها يف جمال  �لوطنية  �أ�سا�سًا للجمعيات  قدمت 

�لت�سدي للعنف �جلن�سي و�لعنف �لقائم على �لنوع �لجتماعي.

وقد �أ�سدر جمل�ص �ملندوبني يف عام 2015 قر�ر�ً دعا فيه �إىل �ل�سطالع 

�لقائم  و�لعنف  �جلن�سي  �لعنف  من  �لنا�ص  حلماية  �لعمل  من  باملزيد 

وحالت  و�لكو�رث  �مل�سلحة  �لنز�عات  يف  �لجتماعي  �لنوع  على 

�لطو�رئ �لأخرى. وقد حدد �لقر�ر مبادر�ت حملية و�سجع �ملنظمات 

�جلن�سي  للعنف  للت�سدي  فورية  تد�بري  �تخاذ  على  و�لوطنية  �ملحلية 

للكو�رث  �لتاأهب  �لنوع �لجتماعي يف حالت  �لقائم على  و�لعنف 

ومو�جهتها و�لنتعا�ص من �آثارها.

درء العنف وتخفيفه )مبا يف ذلك حامية الطفل(

يف عام 2015، �أظهر �ل�ستعر��ص �لذي مت �إجر�وؤه يف منت�سف مدة 

��سرت�تيجية �لحتاد �لدويل حتى عام 2020، فيما يتعلق بدرء �لعنف، 

�لتي  �لوطنية  �ملائة يف عدد �جلمعيات  بن�سبة 200 يف  �أن هناك زيادة 

�سهدت حالت عنف باملقارنة بعام 2011.

�أي�سًا خطة خم�سية من �أجل حت�سني حماية  وقد �عتمد �لحتاد �لدويل 

�ساحات  تخ�سي�ص  م�رضوع  تنفيذ  مر�قبة  زيار�ت  عدد  ورفع  �لطفل، 

لالأطفال وغريها من �ملعايري �لنموذجية حلماية �لطفل يف �سياق عمليات 

�لد�خلي  لنظامه  حت�سينًا  �أجرى  كما  �لطو�رئ.  حلالت  �ل�ستجابة 

يف  مبا  �لطفل،  حلماية  �سارمة  معايري  وجود  ل�سمان  �لب�رضية  للمو�رد 

ذلك عمليات �لفرز.

�ملهاجرين،  �سد  �لعنف  عن  عاملية  در��سة  �لدويل  �لحتاد  �أطلق  وقد 

باملخدر�ت  �ملعني  �ملتحدة  �لأمم  مكتب  مع  بال�سرت�ك  �أعدها  قد  كان 

و�جلرمية. كما عزز من ح�سوره يف �لجتماعات و�ل�سبكات �مل�سرتكة 

بني �لوكالت �ملعنية بحماية �لطفل وجو�نب �أخرى تتعلق بدرء �لعنف، 

مبا يف ذلك فريق �لعمل �ملعني بحماية �لطفل يف حالت �لطو�رئ.

الهجرة

ت�سري �لتقدير�ت �إىل �أن �أكرث من 3.500 �سخ�ص لقو� حتفهم بينما كانو� 

يحاولون عبور �لبحر �لأبي�ص �ملتو�سط يف عام 2015، و�سمل هذ� �لعدد 

بلد�ن  �أو  نز�ع  �أفغان و�سوريني وعر�قيني وغريهم ممن فرو� من مناطق 

تعاين من �أو�ساع مزمنة من عدم �ل�ستقر�ر �أو �لفقر �أو �ل�سطهاد.

وقد قدمت �جلمعيات �لوطنية �مل�ساعد�ت �لإن�سانية للمهاجرين دون 

حتيز على مدى عقود عديدة. كما دعت �حلركة بالفعل �إىل �ملزيد من 

�لعمل �لدويل ب�ساأن �لهجرة يف قر�ر�ت �أ�سدرتها يف موؤمتريها �لدوليني 

يف عامي 2007 و2011. وتنتمي معظم �جلمعيات �لوطنية يف �أوروبا 
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الهجرة

استجابة االتحاد الدويلالسياق

منذ 1990

أطلق االتحاد الدويل

11 نداًء

للطوارئ

للحصول عىل أكرث من

46 مليون
فرنك سويرسي

من أجل مساعدة أكرث من

2 مليون
مهاجر يف أوروبا وأفريقيا

باإلضافة إىل

8^2 مليون
فرنك سويرسي

من صندوق الطوارئ 
لإلغاثة يف حاالت الكوارث

ملساعدة

420^000
نازح يف 15 بلداً يف

األمريكتني وأوروبا وأفريقيا

ما ُيقدر بنحو

T 3^500سî�ش
لقوا حتفهم غرقاً بينام كانوا يحاولون 

عبور البحر األبيض املتوسط

%65+
ارتفع عدد املهاجرين الدوليني يف نصف 

الكرة الشاميل بنحو 53 مليون شخص

%34+
ارتفع عدد السكان املهاجرين يف نصف 

الكرة الجنويب بنحو 24 مليون شخص 

وطالبي  �لالجئني  ب�ساأن  للتعاون  �لأوروبي  �لأحمر  �ل�سليب  منرب  �إىل 

�للجوء و�ملهاجرين، يدفعها يف ذلك عملها لفرتة طويلة يف هذه �لق�سية 

�آ�سيا، ��سطفت �جلمعيات �لوطنية  �حل�سا�سة �ملمتدة عرب �حلدود. ويف 

�أي�سًا للعمل معًا يف �سبكة �آ�سيا و�ملحيط �لهادئ �ملعنية بالهجرة.

وقد دفع حجم �أزمة عام 2015 يف �أوروبا، �إىل جانب �رتفاع معدلت 

وفيات �ملهاجرين يف �لأمريكتني وخليج عدن وخليج �لبنغال، �لحتاد 

ودعم  وتن�سيق  للهجرة  �ل�ستجابة  جمال  يف  عملياته  زيادة  �إىل  �لدويل 

�أن�سطة �جلمعيات �لوطنية �لأع�ساء يف هذ� �ل�سدد.

ويف عام 2015، �أطلق �لحتاد �لدويل 11 ند�ًء للطو�رئ بغر�ص جمع 

�أكرث من 46 مليون فرنك �سوي�رضي مل�ساعدة �أكرث من مليوين �سخ�ص 

و�لأزمات  �لنز�عات  ب�سبب  �أفريقيا  ويف  �أوروبا  يف  �ملهاجرين  من 

�لأخرى. وبالإ�سافة �إىل ذلك، خ�س�ص �لحتاد �لدويل يف عام 2015 

لالإغاثة  �لطو�رئ  �سندوق  من  �سوي�رضي  فرنك  مليون  من 2.8  �أكرث 

عرب  نازح   420.000 من  يقرب  ما  مل�ساعدة  �لكو�رث  حالت  يف 

15 بلد�ً يف �لأمريكتني و�أوروبا و�أفريقيا.

وقد متكنت �جلمعيات �لوطنية بهذ� �لدعم من تقدمي جمموعة �أكرب من 

طول  على  �للجوء  وطالبي  و�لالجئني  �ملهاجرين  �أجل  من  �خلدمات 

�مل�ساعدة  �لعامل يف عام 2015، مبا يف ذلك  �لهجرة حول  م�سار�ت 

و�لتغذية  �لفوري،  و�لإيو�ء  �لو�سول،  ولدى  �لإنقاذ  فور  �ملقدمة 

�إ�سد�ء  خدمات  ذلك  يف  مبا  �حلماية  وخدمات  �ل�سحية،  و�خلدمات 

�مل�سورة و�لإحالة، ودعم �ملهاجرين يف �أماكن �حتجازهم، و�مل�ساعدة 

على �لعثور على �أفر�د �لعائلة �ملفقودين، وتقدمي درو�ص يف �للغة، وغري 

ذلك من و�سائل �لإدماج �لجتماعي.

ويف �سبتمرب 2015، �أطلق �لحتاد �لدويل حملة عاملية عنو�نها ‘فلنحم 

�ملهاجرين  مع  و�لتعاطف  �لت�سامن  لتعزيز  مبالة’  ل  كفى  �لب�رضية، 

�ل�سعفاء، و�لدعوة �إىل حمايتهم. وقد و��سلت �جلمعيات �لوطنية من 

15 بلد�ً يف جميع �ملناطق قيادة وتن�سيق عملية تنفيذ م�رضوع »تفعيل 

حقوق �ملهاجرين«، على مدى 45 �سهر�ً، مب�ساركة متويلية من �لحتاد 

�لأوروبي و�لحتاد �لدويل. وهو م�رضوع يعزز حقوق �ملهاجرين على 

طول م�سار�ت �لهجرة يف جميع �أنحاء �لعامل من خالل �لتن�سيق �لعاملي 

لأن�سطة �ملجتمع �ملدين، مع �لرتكيز على �ملهاجرين �لذين يعملون يف 

خدمة �ملنازل و�سحايا �لجتار بالب�رض. وقد عملت �جلمعيات �لوطنية 

يف �رض�كة مع 43 من منظمات �ملجتمع �ملدين و�ساعدت ما يقرب من 

400.000 �سخ�ص من �ل�سعفاء.

ومن �أجل تن�سيق �أعمالنا �مل�سرتكة على نحٍو �أف�سل، قام �لحتاد �لدويل 

��ستجابة  خطة  و�سع  �أجل  من  �لهجرة  تن�سيق  خلية  بت�سكيل  �أي�سًا 

جديدة، مب�ساهمة من �للجنة �لدولية لل�سليب �لأحمر، بغر�ص حت�سني 

وعدم  �جلمهور  وتوعية  �ملهاجرين  �إىل  �ملقدمتني  و�حلماية  �مل�ساعدة 

فريق عمل جديد  ت�سكيل  نوفمرب عام 2015، مت  �سهر  �لتمييز. ويف 

خمت�ص بالهجرة، موؤلف من ممثلي �جلمعيات �لوطنية و�لحتاد �لدويل، 

بغر�ص تو�سيع نطاق خطة �ل�ستجابة، مع �لعرت�ف باأن �لهجرة ق�سية 

عاملية توؤدي فيها �جلمعيات �لوطنية لل�سليب �لأحمر و�لهالل �لأحمر 

دور�ً حا�سمًا.
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%81

%81
من األشخاص الذين ردوا عىل استطالعات الرأي

عرب الحواسب اللوحية صنفوا املؤمتر الدويل الثاين 
والثالثني باعتباره ممتازاً أو جيداً.

املوؤ“ر الدويل الãاÊ والãالثون

أهم املزاياالتصنيف العام 

التوا�سل مع القادة احلكومينيالتوا�سل

فرصة للجمعيات الوطنية للفت أنظار قادة الحكومات
والتواصل معهم بشأن الشواغل

والصعوبات التي تواجه املجتمعات املحلية التي تخدمها.

اإر�سال الر�سائل

أتاح املؤمتر للجمعيات الوطنية فرصة إلرسال
رسائل إىل الحكومات بشأن العمل مع الحركة

االجتامعات الدستورية

لقد �أتاح هذ� �لعام فر�سة حا�سمة لت�سليط �ل�سوء على �لق�سايا و�إيجاد 

�لتي  �حلكومات  ومع  و�حلركة،  �لدويل  �لحتاد  د�خل  عاملي  تو�فق 

�سمن   ،2015 دي�سمرب  �سهر  يف  �لد�ستورية  �لجتماعات  ح�رضت 

�لثاين  �لدويل  و�ملوؤمتر  �ملندوبني،  وجمل�ص  �لع�رضين،  �لعامة  �جلمعية 

و�لثالثني لل�سليب �لأحمر و�لهالل �لأحمر.

وح�رض �أكرث من 2300 �سخ�ص ميثلون 169 حكومة، و183 جمعية 

و�للجنة  �لدويل،  و�لحتاد  �لأحمر،  و�لهالل  �لأحمر  لل�سليب  وطنية 

من  �آخرون  و�رضكاء  �إن�سانية  منظمة  و102  �لأحمر،  لل�سليب  �لدولية 

قطاع �ل�رضكات، لي�ساركو� على مدى ثالثة �أيام يف �أعمال �ملوؤمتر �لدويل، 

ذلك �ملنتدى �لفريد �لذي ينعقد كل �أربع �سنو�ت. وقد �عتمد هذ� �ملوؤمتر 

ع�رضة قر�ر�ت، ومت فيه ت�سجيل 215 تعهد�ً ميثل �لتز�مات فردية وطوعية.

�ملوؤمتر على جمموعة هامة من �لأهد�ف حول ق�سية �لعنف  وقد و�فق 

�مل�سلحة  �لنز�عات  �لنوع �لجتماعي يف  �لقائم على  �جلن�سي و�لعنف 

�لطويل  تعزيزه  وو��سل  �لأخرى،  �لطو�رئ  وحالت  و�لكو�رث 

ب�سالمة  �ملتعلق  �لقر�ر  يوجه  بينما  ال،  �لفعَّ �لكو�رث  لقانون  �لأجل 

�إز�ء  �حلركة  نهج  �إعد�د  و�أمنهم جهودنا يف  �لإن�ساين  �لعمل  متطوعي 

هذه �لق�سية.

وقد �أطلقت �حلركة مبادرة »من �لأقو�ل �إىل �لأفعال«، �لتي تهدف �إىل 

�مل�ستفيدين من �خلدمات  – ترت�وح بني  �لتو��سل مع جماهري متنوعة 

�لتي  �لكيفية  يف  للنظر   - �ل�سيا�سات  و�سانعي  و�ل�رضكاء  و�ملتطوعني 

�لتطلعات  نحو  جمدية  م�ساهمة  يقدم  �أن  �لفردي  للعمل  بها  ميكن 

على  و�حلفاظ  له؛  و�لت�سدي  �لعنف  درء  للموؤمتر:  �لثالثة  �لعري�سة 

�ل�سالمة و�لو�سول؛ و�حلد من �ملخاطر وتعزيز �لقدرة على �ل�سمود. 

عرب  �مل�ساركة  من�سة  عرب  �سخ�ص   7.000 من  يقرب  ما  �ساهم  وقد 

�لإنرتنت، وو�سائل �لإعالم �لجتماعية، و�لفعاليات �ملركزية يف جميع 

يف  د�رت  ملناق�سات  �أ�سا�سًا  �لعنا�رض  هذه  �سكلت  حيث  �لعامل.  �أنحاء 

�سياق �حلو�ر �لإن�ساين: خمترب �لروؤى �لذي ُعقد خالل �ملوؤمتر.

مكونات  قدرة  وحت�سني  تعزيز  �أجل  من  �ملتو��سلة  �جلهود  �إطار  ويف 

�عتمدت  �ملتنامية،  �لإن�سانية  لالحتياجات  �ل�ستجابة  على  �حلركة 

�لتعاون  تعزيز  �إىل  �لر�مية  �ملبادر�ت  �ملندوبني، جمموعة من  يف جمل�ص 

جديدة،  روؤية  وبيان  �حلركة،  م�ستوى  على  �سعار  بتبني  و�لتن�سيق، 

جمالت  يف  �لإعاقة  ذوي  من  �لأ�سخا�ص  �إ�رض�ك  لتح�سني  و�إطار� 

وحقوق  �حتياجات  و�سع  �أهمية  �ملندوبني  جمل�ص  �أبرز  وقد  عملنا. 



الحتاد الدويل جلمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر - التقرير ال�سنوي لعام 2015

29التقرير ال�سنوي لعام 2015

D
am

ien N
aylor/IFR

C

االجتامعات  خالل  اإليطايل،  األحمر  الصليب  مبتطوعي  االعرتاف  تم 
الدستورية، لدعمهم للمهاجرين القادمني إىل أوروبا

�لعامة،  �ل�سيا�سة  مناق�سات  جميع  �سلب  يف  �ل�سعفاء  �ملهاجرين 

للحركة  م�سرتك  بيان  يف  حمايتهم  ب�سمان  �لدول  �لتز�م  �إىل  و�أ�سار 

�لأع�ساء. �أعتمده 

للعمل  �لعاملي  �لقمة  �أجل موؤمتر  �عتمدت �حلركة ر�سالة قوية من  كما 

�لإن�ساين يف عام 2016، د�عية �إىل حماية �لكر�مة �لإن�سانية وحت�سني 

�سبل �لو�سول �ىل �ل�سحايا، موؤكدة على تكامل �لعمل على �مل�ستويات 

�ملحلية، و�لوطنية، و�لدولية، و�لتفكري يف �لحتياجات �لطويلة �لأجل 

للنا�ص، و�لعرت�ف مبختلف �لنظم �لإن�سانية ومتكينها.

ويف �جلمعية �لعامة �لع�رضين لالحتاد �لدويل، ناق�ست �جلمعيات �لوطنية 

�لأع�ساء تو�سيات ��ستعر��ص منت�سف �ملدة ل�سرت�تيجية �ل�سبكة حتى 

عام 2020، وو�فقت على �خلطة و�مليز�نية للفرتة 2020-2016، 

�لتي حتدد �أولويات �لحتاد �لدويل لل�سنو�ت �لأربع �ملقبلة. كما عدلت 

�جلمعية �لعامة د�ستور �لحتاد �لدويل من �أجل حتديث عمليته �لنتخابية 

وقد  �لمتثال.  �آلية  تعزيز  ف�ساًل عن  �لإلكرتوين،  بالت�سويت  بال�سماح 

و�لتاأهب  و�لتطوع،  �ل�سباب،  تنمية  مو��سيع  �أي�سًا  �حل�سور  ناق�ص 

�ملحلي،  �مل�ستوى  على  �لإن�ساين  �لعمل  و��ستد�مة  �لنووية،  للكو�رث 

وترويج ثقافة �ل�سالم ونبذ �لعنف.

اأحدث ع�سو يف الحتاد الدويل

�لأحمر  �ل�سليب  جمعية  ع�سوية  �لع�رضون  �لعامة  �جلمعية  قبلت  لقد 

�لتوفالوي، لت�سبح بذلك �لع�سو �لت�سعني بعد �ملائة يف �لحتاد �لدويل. 

�لتنفيذي  �ملجل�ص  ع�سو  تابي،  فايبونا  �إيز�يا  من  لذلك  و�سف  ويف 

جلمعية �ل�سليب �لأحمر �لتوفالوي، »�إنه خلرب جيد جد�ً« مع �لإ�سارة 

�أن ع�سوية �جلمعية �لوطنية يف �لحتاد �لدويل �ستعزز عالقاتها مع  �إىل 

�ملناخ  لتغري  �لت�سدي  على  و�ست�ساعدها  و�لدوليني،  �ملحليني  �ل�رضكاء 

على �مل�ستوى �لدويل.

العرتاف باملتطوعني يف ال�سفوف الأمامية

�ل�سجاع  بالعمل  لالعرت�ف  فر�سة  �حلركة  �جتماعات  كانت  لقد 

و�ملتطوعني  �لأحمر  و�لهالل  �لأحمر  لل�سليب  �لوطنية  للجمعيات 

�ل�سوري ومتطوعيه جلهودهم  �لعربي  �لهالل �لأحمر  م 
ِّ
ُكر فيها. وقد 

من �أجل تو�سيل معظم �لدعم �لدويل �إىل �ل�سكان �ملت�رضرين من �لنز�ع 

�لإيطايل  �لأحمر  �ل�سليب  مبتطوعي  �لعرت�ف  مت  كما  �سوريا،  يف 

�لوطنية  �لو�سول. ومبتطوعي �جلمعيات  للمهاجرين حديثي  لدعمهم 

يف كل من غينيا وليبرييا و�سري�ليون للتز�مهم بالعمل �لإن�ساين خالل 

تف�سي مر�ص �لإيبول �لفريو�سي يف غرب �أفريقيا.
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�لوطنية على تعزيز قدر�تها يف جمال  ي�ساعد �لحتاد �لدويل �جلمعيات 

�إعد�د نظم جلمع �لتربعات �ملحلية. كما يتوىل تن�سيق مبادر�ت عاملية 

لفي  �لعاملية  �لرقمية  مثل �حلمالت  بذلك،  للقيام  موؤهال  عندما يكون 

حالت �لطو�رئ.

�لتربعات �ل�سرت�تيجية، بد�أ  لتعزيز تنمية �ملزيد من  ويف عام 2015، 

�لحتاد �لدويل يتجه نحو �أ�سلوب يف �لتمويل يركز على مو��سيع حمددة 

�أف�سل جودة،  �أجل تنمية �ملو�رد للتمكن من �حل�سول على متويل  من 

بالتنبوؤ بالدخل  �إنفاقه، مما ي�سمح  �أوجه  ل�سنو�ت متعددة، دون حتديد 

من �أجل تعزيز تخطيط �لرب�مج، وحتقيق �ملزيد من �ملرونة يف تخ�سي�ص 

�لأمو�ل وفقًا لالحتياجات ذ�ت �لأولوية.

ونظر�ً لأن �لحتاد �لدويل يتوىل تنظيم �خلدمات �لتي يقدمها، فاإنه يقوم 

بالتايل بتنظيم خطط تنمية �لتمويل بالرتكيز على ثمانية جمالت، على 

�لنحو �ملبني يف هذ� �لتقرير، وهي: �حلد من خماطر �لكو�رث؛ �ملاأوى؛ 

�سبل ك�سب �لعي�ص؛ �ل�سحة؛ �ملاء و�ل�رضف �ل�سحي و�لنظافة �ل�سحية؛ 

و�لحتو�ء �لجتماعي؛ وترويج ثقافة �ل�سالم ونبذ �لعنف؛ و�لهجرة. 

تاأثري �جلمعيات �لوطنية يف  و�لهدف من هذ� �لتغيري هو �سمان زيادة 

دعم �ملجتمعات �ملحلية �ل�سعيفة. وي�سعى �لحتاد �لدويل �إىل �سمان �أن 

�لدعم �لذي يقدمه �ل�رضكاء �إىل �جلمعيات �لوطنية يعزز قوتها يف �لأجل 

الة خا�سعة للم�ساءلة.  �لطويل كمنظمة �إن�سانية حملية فعَّ

�ل�ست�ساري  فريقه  تعزيز  �لدويل  �لحتاد  و��سل  ذلك،  �إىل  وبالإ�سافة 

بحكومة  بالرتحيب  وذلك  ر��سخ،  ب�سكل  تاأ�س�ص  �لذي  للمانحني 

وقد  �ل�رضكاء.  من  �ملجموعة  هذه  �سمن  �لوطنية  وبجمعيتها  هولند� 

من  باأكرث  للمانحني  �ل�ست�ساري  �لفريق  يف  �حلاليني  �لأع�ساء  �ساهم 

هذ�  ع�سوية  وت�سمل  متتاليتني،  ل�سنتني  �سوي�رضي  فرنك  10 ماليني 

�لتالية: كند�، و�ليابان، و�لرنويج، و�ل�سويد، و�ململكة  �لبلد�ن  �لفريق 

ويركز هذ�  �لأوروبي.  �لحتاد  �ملتحدة. وكذلك  و�لوليات  �ملتحدة، 

للتحديات  �لأحمر  و�لهالل  �لأحمر  �ل�سليب  ت�سدي  على  �لفريق 

�لوطنية،  �جلمعيات  قدر�ت  يف  و�ل�ستثمار  و�لإمنائية،  �لإن�سانية 

و�لق�سايا �ل�سيا�سية �لعاملية.

مونديليز،  ومؤسسة  زيوريخ،   Z مؤسسة  مثل  رشكاء  يقدم 

يف  لإلغاثة  الطوارئ  صندوق  إىل  ميدترونيك،  ومؤسسة 

األجل  طويل  متوياًل  الدويل،  لالتحاد  التابع  الكوارث  حاالت 

الدويل مرونة وقدرة  لالتحاد  يتيح  الذي  األمر  غري مخصص، 

ويسمح لرشكائنا  الصندوق،  لهذا  إدارته  إطار  التنبؤ يف  عىل 

باالطالع عىل دعمهم ألي كارثة أو حالة طوارئ يدعمها هذا 

الصندوق.

دعم بناء القدرات

يوفر �لحتاد �لدويل كاًل من �لدعم �ل�سرت�تيجي و�لفني يف جمال �إقامة 

�ل�رض�كات وح�سد �ملو�رد من �أجل �جلمعيات �لوطنية �لتي تعمل على 

تعزيز قدر�تها.

�لدولية  و�للجنة  �لوطنية  �جلمعيات  با�سم  �لدويل،  �لحتاد  ويتوىل 

�لعاملي  �لأقر�ن  ��ستعر��ص  يف  �ملدخالت  تن�سيق  �لأحمر،  لل�سليب 

مترين  نتائج  مكنت  وقد  �لدولية.  �لتربعات  جمع  قيادة  ملنتدى 

�لوطنية  �جلمعيات  �لعاملي  �ل�سعيد  على  موؤخر�  �أجري  للمقارنة 

حت�سينها  يتعني  �لتي  �ملجالت  وحتديد  وجناحاتها  �أد�ئها  قيا�ص  من 

باملقارنة مع منظمات دولية غري حكومية كبرية �أخرى. وميكن لهذ� 

�لتحليل �أن ي�ساعد على ت�سجيع قادة �جلمعية �لوطنية على �ل�ستثمار 

جمع  ��سرت�تيجيات  �إعد�د  يف  به  و�ل�سرت�ساد  �لتربعات،  جمع  يف 

�لتربعات.

ويدعم �لحتاد �لدويل �أي�سًا �سل�سلة من �ل�سبكات �لإقليمية �لر��سخة يف 

جمال جمع �لتربعات، مثل �سبكة �آ�سيا و�ملحيط �لهادئ جلمع �لتربعات، 

لي�سل   ،2015 عام  يف  جدد  �أع�ساء  �أربعة  ع�سويتها  �إىل  �ن�سم  �لتي 

بذلك �إجمايل عدد �أع�سائها �إىل 30 ع�سو�ً، ف�ساًل عن �سبكات عاملية 

مثل �سبكة ‘�سيلك �سري �لدولية جلمع �لتربعات’، �لتي نظمت فعالية يف 

عام 2015 جذبت �إليها 217 مندوبًا من 57 جمعية وطنية، و�للجنة 

�لدولية لل�سليب �لأحمر، و�لحتاد �لدويل، مما يجعلها �ل�سبكة �لأو�سع 

�جلمعيات  �لدويل  �لحتاد  ميد  كما  �لآن.  حتى  تنوعًا  و�لأكرث  نطاقًا 

�ملايل  و�لدعم  �ل�سرت�تيجية؛  �لتوجهات  ب�ساأن  بتوجيهات  �لوطنية 

لالأن�سطة �لرئي�سية؛ وبناء �لرو�بط مع �جلهات �ملعنية، وتوفري �ملعلومات 

و�ملو�رد ذ�ت �ل�سلة.
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رشاكة يف الصمود
تنخرط مجموعة زيوريخ للتأمني، ومقرها يف سويرسا، مع االتحاد الدويل، كجزء من تحالف زيوريخ املعني بالفيضانات، يف منوذج جديد من 
الرشاكة التي تعزز قدرة املجتمعات املحلية عىل الصمود أمام الفيضانات عىل نطاق واسع، مام يجعل الحد من مخاطر الكوارث أكرث فعالية، 
ويعمل عىل تطوير وتعزيز املعرفة والخربات، ويؤثر يف صانعي السياسات والجهات املانحة فيام يتعلق بسياسات الحد من مخاطر الكوارث.

فرنك  قيمته خمسة ماليني  بالتزام  منهام،  لكل  واملكسيك، عىل مدى خمس سنوات  إندونيسيا  برنامجني قطريني يف  الرشاكة  وتدعم هذه 
سويرسي لتعزيز قدرة املجتمعات املحلية الضعيفة عىل الصمود أمام الفيضانات. ففي املكسيك، يجري تنفيذ الربنامج يف 21 مجتمعاً محلياً 
يف تاباسكو. حيث تم تغطية 11 مجتمعاً محلياً يف عام 2014، وتىل ذلك تغطية 10 مجتمعات محلية أخرى يف عام 2015. ومن خالل التعاون 
مع الرشكاء املحليني، جرى تطوير وتنفيذ مشاريع متناهية الصغر مع املجتمعات املحلية لتخفيف تأثري الفيضانات. فتم إطالق ما يصل يف 
مجمله إىل 34 مرشوعاً متناهي الصغر يف 11 مجتمعاً محلياً يف عام 2015. وعالوة عىل ذلك، تم تنظيم 64 دورة توعية مجتمعية شملت ما 

يقرب من 2.000 من أفراد املجتمعات املحلية يف عام 2015.

أما يف إندونيسيا، فُينفذ الربنامج يف أربع مقاطعات عىل طول أحواض ثالثة أنهار مختلفة. ويف عام 2015، تم إضافة 19 مجتمعاً محلياً إىل 
إعداد خطة  تم  أنحاء جاكرتا، ووسط ورشق وغرب جاوة. كام  اآلن يف جميع  التطبيق  قيد  الربنامج  التجريبيني، حيث  املحليني  املجتمعني 
لتخفيف أثار الكوارث من أجل 11 مجتمعاً محلياً، ويجري تطبيق األنشطة يف ثالثة منها. وقيد اإلعداد اآلن نظام لإلنذار املبكر والعمل املبكر 
يف رشاكة مع معهد باندونغ للتكنولوجيا من أجل حوض نهر سيليونغ. وسوف يشمل نظام اإلنذار املبكر نظاماً للتنبؤ باألمطار ملدة خمس 
سنوات، لتسرتشد به املجتمعات املحلية، والجمعية الوطنية، والسلطات املحلية، من أجل التمكن من التأهب ألحداث الفيضانات ومواجهة 

آثارها عىل نحٍو أفضل.

إنها رشاكة عاملية قوية. إذ يواصل املوظفون يف زيوريخ 
من  لإلغاثة  التربعات  األحمر من خالل  الصليب  دعم 
الكوارث. ومقابل كل فرنك يتربع به موظفو املؤسسة 
بفرنك  املؤسسة  تتربع  الكوارث،  مواجهة  أجل  من 
عالوة  الكوارث  حاالت  يف  لإلغاثة  الطوارئ  لصندوق 
عىل مساهمتها السنوية يف الصندوق مببلغ 500.000 
ألف فرنك سويرسي. كام تربع موظفو املؤسسة بسخاء 
لجهود االستجابة التي يبذلها االتحاد الدويل يف عملية 

نيبال ويف عملية التصدي لفريوس اإليبوال.

وزارة التنمية الدولية الربيطانية 

�لدويل  بتمويل �لحتاد  �لربيطانية،  �لدولية  �لتنمية  تقوم وز�رة  عادة ما 

و�للجنة �لدولية لل�سليب �لأحمر و�ل�سليب �لأحمر �لإجنليزي ب�سكل 

باختبار خيار  �لدولية  �لتنمية  وز�رة  قامت  عام 2015،  فردي. ويف 

توفري �لتمويل �لأ�سا�سي غري �ملخ�س�ص من �أجل �حلركة من خالل بيان 

جدوى م�سرتك مع هذه �لوكالت. وقد �أُعد هذ� �مل�رضوع يف �لبد�ية 

من �أجل �لحتاد �لدويل و�للجنة �لدولية لل�سليب �لأحمر، بينما توىل 

�ل�سليب �لأحمر �لربيطاين دعم هذه �لعملية عن طريق تخ�سي�ص من�سق 

للم�رضوع يتوىل تن�سيق �سري �لعمل و�لت�سالت بني �لوكالت �لثالث 

لوز�رة  �لرئي�سية  �لأولويات  ومن  �لربيطانية.  �لدولية  �لتنمية  ووز�رة 

بيان  تركيز  جمال  وي�سمل  �لدويل.  �لحتاد  �أمانة  تعزيز  �لدولية  �لتنمية 

�جلدوى �جلديد: �مل�ساءلة، و�لقيمة مقابل �ملال، و�لأد�ء.
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أنشأت جمعية الصليب األحمر اإلندونييس، يف إطار أنشطتها املجتمعية 
للحد من مخاطر الكوارث، مشاتل ألشجار القرم )املانغروف( يف القرى 
الواقعة يف جميع أنحاء مقاطعة آتشيه جايا. ويتوىل أعضاء فريق عمل 
مجتمعي إدارة هذه املشاتل، حيث غرسوا اآلالف من أشجار القرم عىل 

طول الساحل الغريب آلتشيه كحاجز واٍق ضد البحر.
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 اأكرب 10 مانحني من اجلمعيات الوطنية

)مباليني الفرنكات السويرسية(

39,7

25,7

25,2

14,6

14,0

11,9

11,9

9,1

8,6

7,4

10 20 30 40

ال�صليب الأحمر الربيطاين

ال�صليب الأحمر الهولندي

ال�صليب الأحمر ال�صويدي

جمعية ال�صليب الأحمر الكندي

ال�صليب الأحمر الرنويجي

ال�صليب الأحمر الأ�صرتايل

ال�صليب الأحمر الأمريكي

ال�صليب الأحمر الفنلندي

ال�صليب الأحمر ال�صوي�رسي

جمعية ال�صليب الأحمر الياباين

 اأكرب مانحني من احلكومات 

)مباليني الفرنكات السويرسية(

املفو�صية الأوروبية

حكومة الوليات املتحدة

حكومة اليابان

احلكومة الربيطانية

احلكومة البلجيكية

احلكومة الآيرلندية

32,3

24,0

14,4

11,7

3,3

3,0

10 20 30 40

اأكرب 25 مانحاً من املنظمات – ت�سمل احلكومات والقطاع اخلا�ش واجلمعيات الوطنية )مباليني الفرنكات السويرسية(

39,7
32,3

25,7
25,2
24,0

14,6
14,4
14,0
11,9
11,9
11,7

9,1
8,6
7,4
7,1
6,7
6,4
3,7
3,5
3,3
3,0
2,5
2,4
2,1
2,0

37,7

10 20 30 40

ال�صليب الأحمر الربيطاين

املفو�صية الأوروبية

ال�صليب الأحمر الهولندي

ال�صليب الأحمر ال�صويدي

حكومة الوليات املتحدة

ال�صليب الأحمر الكندي

حكومة اليابان

ال�صليب الأحمر الرنويجي

ال�صليب الأحمر الأ�صرتايل

ال�صليب الأحمر الأمريكي

احلكومة الربيطانية

ال�صليب الأحمر الفنلندي

ال�صليب الأحمر ال�صوي�رسي

جمعية ال�صليب الأحمر الياباين

�رسكة موؤ�ص�صة اأ�رسة بلومربغ

الأمم املتحدة

ال�صليب الأحمر الدامنركي

ال�صليب الأحمر النيوزيلندي

ال�صليب الأحمر النم�صاوي

احلكومة البلجيكية

احلكومة الآيرلندية

جمعية الهالل الأحمر جلمهورية اإيران الإ�صالمية

(Z) موؤ�ص�صة زيوريخ

ال�صليب الأحمر الكوري

ال�صليب الأحمر ال�صيني )مبا يف ذلك فرع هونغ كونغ(

مانحون اآخرون
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اأكرب 25 مانحاً من البلدان / الكيانات – ت�سمل الأرقام امل�ساهمات من احلكومات والقطاع 

اخلا�ش واجلمعيات الوطنية )مباليني الفرنكات السويرسية(

15 30 45 60

2,4
2,5

2,1
2,1
2,0
1,9

10,5

3,9
6,4

3,7
3,5
3,5
2,8
2,7

16,3
21,9

14,8

26,2
32,3

51,0
53,2

25,3

14,0
12,0
9,1
6,7

اململكة املتحدة

الوليات املتحدة

املفو�صية الأوروبية

هولندا

ال�صويد

اليابان

�صوي�رسا

كندا

الرنويج

اأ�صرتاليا

فنلندا

الأمم املتحدة

الدامنرك

نيوزيلندا

بلجيكا

النم�صا

اآيرلندا

كوريا اجلنوبية

اإيطاليا

اإيران

اإ�صبانيا

ال�صني

اأملانيا

اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر

الهند

اآخرون

اإ�سهامات املانحني م�سنفة وفقاً لنوع اجلهة املانحة )مباليني الفرنكات السويرسية(

2,7
م�ؤ�ص�صات

3,2
اأفراد

1,5
منظمات غري حك�مية

10,1
وكالت متعددة الأطراف

18,8
�صركات

198,2
جمعيات وطنية

96,5
حك�مات

الإجمايل

331 
مليون فرنك سويرسي

اإ�سهامات املانحني م�سنفة جغرافياً )مباليني الفرنكات السويرسية(

51,0
اآ�صيا واملحيط الهادئ

0,3
اأفريقيا

71,2
الأمريكتان

208,5
اأوروبا

الإجمايل

331 
مليون فرنك سويرسي
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الشؤون املالية

 األداء املايل املقيد

)الربامج والخدمات(

مليون   331 بقيمة  تربعات   2015 عام  خالل  �لدويل  �لحتاد  تلقى 

فرنك  مليون   320 مقابل  وبر�جمه،  لند�ء�ته  دعمًا  �سوي�رضي  فرنك 

�سوي�رضي يف عام 2014. وُتعزى هذه �لزيادة �إىل �لتمويل �ملُتلقى من 

�أجل عملية زلز�ل نيبال.

فرنك  مليون   57 مبلغ   2015 عام  يف  �لدويل  �لحتاد  ��سرتد  كما 

و�خلدمات  �ملركبات  �أ�سطول  خدمة  ر�سوم  خالل  من  �سوي�رضي 

مبلغ  مقابل  وذلك  �لأخرى،  �لتكميلية  و�خلدمات  �للوج�ستية 

�إىل  �لزيادة  �سوي�رضي يف عام 2014، وُتعزى هذه  48 مليون فرنك 

�رتفاع �لطلب على �خلدمات �ملتعاقد عليها يف �أفريقيا.

�لت�سغيلية �ملقيدة �خلا�سة بالرب�مج و�خلدمات، مبا  �لنفقات  وقد بلغت 

مليون   396 مقد�ر  وغريها  �ملبا�رضة  غري  �لتكاليف  ��سرتد�د  ذلك  يف 

فرنك �سوي�رضي يف عام 2015، مقابل 344 مليون فرنك �سوي�رضي 

وعملية  نيبال  زلز�ل  عملية  �إىل  �لزيادة  هذه  وُتعزى   .2014 عام  يف 

�ملتعاقد  �خلدمات  ف�ساًل عن  �لإيبول،  وباء  �خلا�سة مبو�جهة  �لطو�رئ 

عليها يف �أفريقيا.

�أجل  من   2015 عام  خالل  �ملودعة  �لأمو�ل  كمية  تر�جعت  وقد 

فرنك  مليون   189 �إىل   220 من  �ملقيدة(  )�لحتياطيات  �لعمليات 

�سوي�رضي، بانخفا�ص مقد�ره 31 مليون فرنك �سوي�رضي، وذلك نظر�ً 

لأن �لأمو�ل �مل�ستلمة يف عام 2014 من �أجل عملية �لإيبول وعملية 

 .2015 عام  يف  �إنفاقها  جرى  �ل�سورية  بالأزمة  �خلا�سة  �لطو�رئ 

لعمليات  فتخ�س�ص  �مليد�نية،  للعمليات  �ملودعة  �ملتبقية  �لأمو�ل  �أما 

�لنتعا�ص وبر�مج �لتنمية �جلارية.

األداء املايل غري املقيد

يتاألف �لإير�د غري �ملقيد لالحتاد �لدويل يف �ملقام �لأول من �ل�سرت�كات 

�لد�ستورية �لتي ت�سددها �جلمعيات �لوطنية �لأع�ساء. وقد بلغ �إجمايل 

عامي 2014 و2015  من  �لدويل يف كل  لالحتاد  �ملقيد  �لإير�د غري 

�أن�سطة  �لدويل  �لحتاد  ميول  كما  �سوي�رضي.  فرنك  مليون   40 مقد�ر 

عامة كالإد�رة و�لقيادة من خالل ��سرتد�د �لتكاليف غري �ملبا�رضة مبعدل 

6.5 يف �ملائة من �لنفقات �ملقيدة �خلا�سة بالرب�مج و�خلدمات و��سرتد�د 

لة  �لتكاليف �لأخرى، ل �سيما ما يت�سمن منها ر�سوم �لتعهد�ت �ملُحمَّ

من  حمددة  متطلبات  بتلبية  �ملرتبطة  �لتكاليف  لتغطية  �لتربعات  على 

جانب �جلهات �ملانحة. وقد بلغ �إجمايل ما مت ��سرتد�ده يف عام 2015 

من تكاليف غري مبا�رضة وتكاليف �أخرى 25 مليون فرنك �سوي�رضي 

مقابل 22 مليون فرنك �سوي�رضي يف عام 2014. وُتعزى هذه �لزيادة 

�إىل عملية زلز�ل نيبال وعملية �لطو�رئ �خلا�سة مبو�جهة وباء �لإيبول، 

ف�ساًل عن �خلدمات �ملتعاقد عليها يف �أفريقيا. 

�لدويل مقد�ر 64 مليون  �لعامة لالحتاد  �لت�سغيلية  �لنفقات  بلغت  وقد 

فرنك �سوي�رضي يف عام 2015، وهو مبلغ ُمقارن بنظريه يف عام 2014 

�لذي بلغ 62 مليون فرنك �سوي�رضي.

�سالمة  على  للحفاظ  �لعامة  بالحتياطيات  �لدويل  �لحتاد  ويحتفظ 

وبالتايل  عملياتها،  مو��سلة  على  �ملنظمة  قدرة  ل�سمان  �ملايل  و�سعه 

كمو�رد  متاحة  �لعامة  �لحتياطات  تلك  وتكون  مهمتها.  �إجناز 

�ملال  ر�أ�ص  تت�سمن  �ملالية  �ملخاطر  من  كبرية  جمموعة  تبعات  لتخفيف 

�لعامل، و�لذمم �ملدينة غري �ملتد�ولة، وت�سوية �خل�سومات غري �ملتد�ولة. 

وتقت�سي �سيا�سة جمل�ص �إد�رة �لحتاد �لدويل �لإبقاء على م�ستوى قوي 

وقد  �ملانحة.  و�جلهات  �ملعنية  �لأطر�ف  ثقة  لتعزيز  �لحتياطيات  من 

مقد�ر   2015 عام  دي�سمرب   31 يف  �لعامة  �لحتياطيات  ر�سيد  بلغ 

�سوي�رضي  فرنك  مليون   43 مقابل  �سوي�رضي،  فرنك  مليون   47

ماليني   4 مبقد�ر  �لزيادة  هذه  وُتعزى   .2014 عام  دي�سمرب   31 يف 

�لحتياطيات  ت�سنيف  �إعادة  �إىل  منها،  جزء  يف  �سوي�رضي،  فرنك 

�ملركبات من  �أ�سطول  تكاليف  و��سرتد�د  �للوج�ستية  باخلدمات  �ملعنية 

�حتياطيات مقيدة �إىل �حتياطيات عامة وفقًا لقر�ر �جلمعية �لعامة، كما 

وُتعو�ص  �لعامة.  �لت�سغيلية  �لنفقات  �نخفا�ص  �إىل  �آخر  ُتعزى يف جزء 

هذه �لزياد�ت جزئيًا باإجر�ء ت�سويات حما�سبية تنفيذ�ً ملقت�سيات �ملعايري 

�لدولية للتقارير �ملالية �ملعنية بح�ساب تكلفة خطة �ملعا�سات �لتقاعدية 

�لقوي  بالأد�ء  جزئيًا  تعوي�سها  يجري  �لتي  �لدويل،  �لحتاد  ملوظفي 

�ملعا�سات  خطة  وتخ�سع  �لدويل.  �لحتاد  لدى  �ل�ستثمار�ت  حلافظة 

نهاية  يف  بالكامل  ممولة  كانت  وقد  �ل�سوي�رضي،  للقانون  �لتقاعدية 

عام  2015.
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 امل�سروفات املقيدة لل�سنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015 مبنية حسب الفئة وحسب املنطقة الجغرافية

%50
ال�صتجابة الإن�صانية

%23
التنمية الط�يلة الأجل

%4
تنمية اجلمعيات ال�طنية

%2
املبادرات الأخرى

%12
اخلدمات التكميلية

%35
اأفريقيا 

%5
الأمريكتان

%28
اآ�صيا واملحيط الهادئ 

%6
اأوروبا

واآ�صيا ال��صطى 

%9
اأجهزة احلكم والأمانة 

%11
ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا 

الإجمايل

435 
مليون فرنك سويرسي

الإجمايل

396 
مليون فرنك سويرسي

%15
الربامج العلمية

 إجاميل املرصوفات

مبنية حسب الفئة:

 إجاميل املرصوفات

مبنية حسب املنطقة 

الجغرافية:

د   بيان املركز املايل املُوحَّ

يف 31 كانون األول/ديسمرب 2015

كل األرقام بآالف الفرنكات السويرسية

2015
بآالف الفرنكات 

السويرسية

2014
بآالف الفرنكات 

السويرسية

األصول

370,802401,637األصول املتداولة

56,05257,029األصول غري املتداولة

426,854458,666إجاميل األصول

الخصوم واالحتياطيات

112,780132,894الخصوم املتداولة

76,14060,530الخصوم غري املتداولة

188,920193,424إجاميل الخصوم

189,312219,716االحتياطيات املقيدة

46,87742,725االحتياطيات العامة

1,7452,801االحتياطيات املتخصصة

237,934265,242إجاميل االحتياطيات

426,854458,666إجاميل الخصوم واالحتياطيات
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د يف ال�سنة املنتهية يف 31 كانون األول/ديسمرب 2015 بيان الدخل ال�سامل املُوحَّ

إجاميلإجاميلعاممقيد

2015كل األرقام بآالف الفرنكات السويرسية
بآالف الفرنكات السويرسية

2015
بآالف الفرنكات السويرسية

2015
بآالف الفرنكات السويرسية

2015
بآالف الفرنكات السويرسية

إيرادات التشغيل

326,8054,067330,872320,449صايف املساهامت الطوعية

56,50048,761-56,500إيرادات الخدمات

35,09135,09135,125-االشرتاكات الدستورية

2,3094182,7272,755إيرادات أخرى

385,61439,576425,190407,090إجاميل إيرادات التشغيل

مرصوفات تشغيلية

215,483168,208-215,483استجابات إنسانية

99,941100,577-99,941التنمية األطول أجاًل

16,02617,706-16,026تنمية الجمعيات الوطنية

9,8949,194-9,894مبادرات أخرى

341,344295,685-341,344الربامج والتنسيق

54,91448,298-54,914الخدمات التكميلية

38,27338,27340,019-أجهزة الحكم واألمانة

396,25838,273434,531384,002إجاميل مرصوفات التشغيل

23,088(9,341)1,303(10,644)صايف الفائض/العجز من أنشطة التشغيل
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د يف ال�سنة املنتهية يف 31 كانون األول/ديسمرب 2015 )تابع( بيان الدخل ال�سامل املُوحَّ

إجاميلإجاميلعاممقيد

2015كل األرقام بآالف الفرنكات السويرسية
بآالف الفرنكات السويرسية

2015
بآالف الفرنكات السويرسية

2015
بآالف الفرنكات السويرسية

2015
بآالف الفرنكات السويرسية

اإليرادات / )النفقات( املالية 

7142,7293,4437,651اإليرادات املالية

(29)(7,461)(1,806)(5,655)النفقات املالية

7,622(4,018)923(4,941)صايف اإليرادات / )النفقات( املالية 

30,710(13,359)2,226(15,585)صايف الفائض/ )العجز( للسنة

اإليرادات الشاملة األخرى

(27,209)(13,949)(6,147)(7,802)األرباح )الخسائر( اإلكتوارية املسجلة عىل خطط االستحقاقات املحددة

(27,209)(13,949)(6,147)(7,802)إجاميل اإليرادات )الخسائر( الشاملة األخرى للسنة

3,501(27,308)(3,921)(23,387) إجاميل اإليرادات )الخسائر( الشاملة للسنة

يعزى إىل:

10,043(23,387)-(23,387)االحتياطي املقيد

(6,542)(3,921)(3,921)-االحتياطي العام

(23,387)(3,921)(27,308)3,501
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�ملبادئ �لأ�سا�سية 

للحركة �لدولية 

لل�سليب �لأحمر 

و�لهالل �لأحمر

الإن�سانية

�إن �حلركة �لدولية لل�سليب �لأحمر و�لهالل �لأحمر، �لتي �نبثقت 

ت�سعى،  متييز،  �لقتال دون  ميد�ن  �إغاثة �جلرحى يف  �لرغبة يف  من 

ب�سفتها حركة ذ�ت طابع دويل ووطني، �إىل جتنب �ملعاناة �لإن�سانية 

و�ل�سحة  �حلياة  حماية  �إىل  وتهدف  وجدت.  �أينما  وتخفيفها 

و�سمان �حرت�م �لإن�سان، وت�سجع على �لتفاهم �ملتبادل و�ل�سد�قة 

و�لتعاون وحتقيق �ل�سالم �لد�ئم بني جميع �ل�سعوب.

عدم التحيز

ل متار�ص �حلركة �أي متييز على �أ�سا�ص �جلن�سية �أو �لعرق �أو �ملعتقد�ت 

�إىل  �ل�سيا�سية. وهي ت�سعى  �أو �لآر�ء  �أو �لو�سع �لجتماعي  �لدينية 

تخفيف معاناة �لأفر�د وفقًا لحتياجاتهم فقط، و�إىل �إعطاء �لأولوية 

لأ�سد حالت �ل�سيق �إحلاحًا.

احلياد

من  طرف  �أي  تاأييد  عن  متتنع  �جلميع،  بثقة  �حلركة  حتتفظ  لكي 

وقت،  �أي  يف  �مل�ساركة،  �أو  �لعد�ئية  �لأعمال  يف  �لأطر�ف 

�أو  �لديني  �أو  �لعرقي  �أو  �ل�سيا�سي  �لطابع  ذ�ت  �خلالفات  يف 

�لأيديولوجي.

ال�ستقالل

�حلركة م�ستقلة، وبالرغم من �أن �جلمعيات �لوطنية تعمل كهيئات 

م�ساعدة يف �خلدمات �لإن�سانية �لتي تقدمها حكوماتها وتخ�سع 

��ستقاللها  على  د�ئما  حتافظ  �أن  عليها  �أن  �إل  بلد�نها،  لقو�نني 

وفقًا  �لأوقات  كل  �لت�رضف يف  على  قادرة  تكون  بحيث  �لذ�تي 

ملبادئ �حلركة.

اخلدمة التطوعية

�حلركة منظمة �إغاثة تطوعية ل تبغي �لربح باأي �سكل من �لأ�سكال.

الوحدة

ل ميكن �أن تكون هناك �سوى جمعية و�حدة لل�سليب �لأحمر �أو 

�لهالل �لأحمر يف �لبلد �لو�حد. ويجب �أن تكون �جلمعية مفتوحة 

للجميع، و�أن ميتد عملها �لإن�ساين �إىل جميع �أر��سي �لبلد.

العاملية

�حلركة �لدولية لل�سليب �لأحمر و�لهالل �لأحمر هي حركة عاملية 

تتمتع فيها كل �جلمعيات بو�سع مت�ساو وتتحمل نف�ص �مل�سوؤوليات 

وعليها نف�ص �لو�جبات يف م�ساعدة بع�سها �لبع�ص.
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