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تسـاعد اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر )اللجنـة الدوليـة( فـي مصـر المتضرريـن مـن النـزاع والعنـف، بمـا فـي ذلـك بسـبب التداعيـات 
القادمـة مـن المنطقـة علـى النطـاق األوسـع، وتنشـر القانون الدولي اإلنسـاني، وتتعاون مع مقدمـي الرعاية الصحية لمسـاعدتهم في تعزيز 

اسـتجابتهم لحـاالت الطـوارئ. وتوجـد اللجنـة الدوليـة فـي مصـر، وإن كان علـى نحـو متقطـع، منـذ أكثر مـن 100 عام.

ويعـود تاريـخ هـذا الوجـود إلـى وقـت مبكـر منـذ الحربيـن العالميتيـن األولـى والثانيـة وغيرهما مـن األزمات؛ مثـل النزاع الـذي وقع عام 
1956 علـى قنـاة السـويس، وحربـي عامـي 1967 و1973. وقـد زارت اللجنـة الدوليـة خـالل هـذه المـدة عشـرات اآلالف مـن أسـرى 
الحـرب والمحتجزيـن المدنييـن وقدمـت إليهـم المسـاعدات في إطار التفويض الخاص الـذي منحته إياها اتفاقيات جنيـف 1949. وفي عام 
1983، اكتسـب وجـود اللجنـة الدوليـة فـي مصـر طابعًـا رسـميًا فـي أعقـاب توقيعهـا اتفاق مقـر مـع وزارة الخارجية المصرية وأسسـت 

مكتبهـا فـي القاهرة.

ويجمـع اللجنـة الدوليـة بجمعيـة الهـالل األحمـر المصـري سـجل طويـل مـن التعـاون الـذي شـهد تطـّوًرا كبيًرا تجلـى في تعزيز األنشـطة 
المتعلقـة بخدمـات الروابـط العائليـة للحركـة الدوليـة للصليـب األحمـر والهـالل األحمـر )الحركـة(، وامتـد هـذا التعـاون إلـى مجـال تقديـم 

مسـاعدات مباشـرة مـن أجـل تلبيـة االحتياجات اإلنسـانية.

وفـي عـام 2019، عملـت اللجنـة الدوليـة بشـكل وثيـق مع الهالل األحمـر المصري من أجل االسـتجابة لالحتياجات الفوريـة للمتضررين 
مـن العنـف. وقـد نظمـت اللجنـة الدوليـة حلقـة عمـل مـع متطوعـي الهـالل األحمـر المصـري إلجـراء تقييـم أدق الحتياجـات المتضررين 
مـن األحـداث فـي شـمال سـيناء، وذلـك فـي أعقـاب توزيع الهالل األحمـر المصري مسـاعدات عليهم قدمتهـا اللجنة الدوليـة. واتفق الهالل 
األحمـر المصـري واللجنـة الدوليـة علـى إثـر ذلـك علـى مجموعـة من األنشـطة علـى المديين القصيـر والمتوسـط لالسـتجابة لالحتياجات 

فـي سـيناء، وأجرتـا حـواًرا مـع السـلطات المختصة في هذا الشـأن. 

وقد اضطلعت اللجنة الدولية في عام 2019 بتنفيذ ما يلي من خالل أنشطة وشراكات مختلفة:



نشر القانون الدولي اإلنساني
ينفذ فريق القانون الدولي اإلنساني منذ تأسيسه في عام 1990 أنشطة في مصر فضاًل عن أنشطته اإلقليمية

اكتسب 3,357 فرًدا من الجيش المصري بين ضباط وطلبة ضباط وجنود معلومات عن القانون الدولي اإلنساني من خالل 20 جلسة 
توعية ودورات تدريبية غطت جميع القيادات العسكرية لمختلف المناطق.

اكتسب 92 ضابط شرطة معلومات عن القانون الدولي اإلنساني وعالقته بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان من خالل 4 دورات تدريبية.
رعت اللجنة الدولية حضور 4 ضباط مصريين التدريب اإلقليمي في مجال القانون الدولي اإلنساني في لبنان وتونس وإيطاليا، باإلضافة 

إلى حلقة عمل كبار الضباط حول القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية 2019 التي ُعقدت في اإلمارات العربية المتحدة.
حضر 45 ضابًطا مكلفون بعمليات حفظ سالم جلسات توجيهية حول القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

 المركز اإلقليمي للقانون الدولي اإلنساني:

تنافست 8 فرق من ثمانية بلدان عربية في المسابقة اإلقليمية للمحاكمات الصورية في القانون الدولي اإلنساني التي ُعقدت في لبنان. 
وضمت الفرق المشاركة طالبًا من جامعات مختلفة، من الفائزين

بمسابقات وطنية للمحاكمات الصورية في بلدانهم.
شارك 137 مسؤواًل حكوميًا ودبلوماسيون وضباط جيش وأكاديميون وقضاة وأعضاء في النيابة العامة ومتخصصون من دوائر إسالمية 

من 34 بلًدا في الدورتين العربيتين اإلقليميتين في مجال القانون الدولي اإلنساني، اللتين تُعقدان في بيروت وتونس.
حضر 40 شخًصا الدورة اإلقليمية لتدريب المدربين في مجال القانون الدولي اإلنساني التي تُعقد في المغرب، والتي تؤهلهم ليصبحوا 

مدربين في مجال القانون الدولي اإلنساني.
القضائية  للدراسات  الكويت  بالتعاون مع معهد  اإلنساني،  الدولي  القانون  العرب في مجال  للقضاة  اإلقليمية  الدورة  قاضيًا   40 حضر 

والقانونية.

تقديم المساعدات الغذائية والمستلزمات األساسية اليومية
حصل 1,000 طفل من األطفال المهاجرين الُمستضعفين غير المصحوبين بذويهم على مواد غذائية ومستلزمات نظافة صحية بصورة 

شهرية، ما ساعدهم على تغطية بعض احتياجياتهم األساسية. ونُفذت عمليات التوزيع بالتعاون مع منظمة شريكة.
حصلت 10,000 أسرة )50,000 فرد( في شمال سيناء على طرود غذائية ودقيق أبيض ومجموعات مستلزمات نظافة صحية، في 

حين حصلت 4,000 أسرة )20,000 فرد( على بطانيات بالتعاون مع الهالل األحمر المصري.
شارك 27 من موظفي الهالل األحمر المصري ومتطوعيه في دورات تدريبية في مجال األمن االقتصادي لتحسين قدرتهم ومعارفهم في 

مجال تقديم المساعدات للعائالت األشد ضعفًا.

تعزيز قدرة خدمات الرعاية الصحية على التعامل مع حاالت الطوارئ
تعزيز معارف ومهارات 66 طبيبًا وممرًضا تابعين لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع في مجال النُُهج النظامية إلدارة حاالت اإلصابة في 

غرف الطوارئ.
تعزيز قدرات 23 جّراًحا وطبيبًا تابعين لوزارة الداخلية في مجال إدارة اإلصابات الناجمة عن أسلحة.

تلقى 11 طبيبًا وممرًضا عسكريًا معارف تؤهلهم ليصبحوا مدربين في دورات »التعامل مع اإلصابات في غرف الطوارئ« التدريبية.
تعزيز معارف ومهارات 9 أطباء من هيئة اإلسعاف المصرية في مجال العمل كمدربين مشاركين في حلقات العمل بشأن إدارة حوادث 

اإلصابات الجماعية.
تعزيز قدرات 103 مشاركين )منهم أطباء ومشرفون ومسعفون يعمل لدى هيئة اإلسعاف المصرية( في مجال التأهب/ االستجابة في 

حاالت الطوارئ في نطاق إدارة حوادث اإلصابات الجماعية.



اكتسب 16 ضابًطا من األكاديمة العسكرية مهارات تؤهلهم للتدريب على اإلسعافات األولية.
تلقى 311 جنديًا في الجيش تدريبًا لتعزيز قدرتهم على تقديم اإلسعافات األولية في الميدان.

تلقى 387 طالبًا في األكاديمية العسكرية تدريبًا لتعزيز قدرتهم على تقديم اإلسعافات األولية في الميدان.
حضر 254 طالبًا في األكاديمية العسكرية تدريبًا تطبيقيًا على إدارة حوادث اإلصابات الجماعية.

اكتسب 45 ضابًطا من الخدمات الطبية للقوات المسلحة مهارات تؤهلهم للتدريب على اإلسعافات األولية.
حضر 418 جنديًا من الخدمات الطبية للقوات المسلحة تدريبين تطبيقيين على إدارة حوادث اإلصابات الجماعية.

تلقى 43 ضابًطا من مركز البحث واإلنقاذ تدريبًا لتعزيز قدرتهم على تقديم اإلسعافات األولية في الميدان.
تلقى 34 ضابًطا من وزارة الداخلية تدريبًا لتعزيز قدرتهم على تقديم اإلسعافات األولية في الميدان.

حضر طبيبان من الهالل األحمر المصري وهيئة اإلسعاف المصرية االجتماع اإلقليمي حول الرعاية الصحية في خطر الذي ُعقد في 
نيسان/ أبريل 2019 في بيروت.

تبّرعت اللجنة الدولية بـ 30 مجموعة لوازم تضميد للهالل األحمر المصري لدعم فرق التدخل أثناء الطوارئ.

برنامج الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

يُلبون  الذين  االجتماعية ألولئك  النفسية  والراحة  النفسية  الصحة  االجتماعي على حماية  النفسي  والدعم  النفسية  الصحة  برنامج  يركز 
االحتياجات اإلنسانية، ويهدف البرنامج كذلك إلى بناء قدرات القوى العاملة في مجال دعم الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي.

حضر 6 من مقدمي الدعم من األقران السابقين لهيئة اإلسعاف المصرية في أيلول/ سبتمبر 2019 دورة تجديد المعلومات التي سبق أن 
حصلوا عليها في دورة »مساعدة مقدمي المساعدة« التدريبية.

حضر 5 من مقدمي الدعم من األقران السابقين لهيئة اإلسعاف المصرية حلقة عمل عن »مساعدة مقدمي المساعدة« في تشرين الثاني/
نوفمبر 2019.

حضر 25 متطوًعا من الهالل األحمر المصري حلقة عمل عن »مساعدة مقدمي المساعدة« في تشرين األول/ أكتوبر.

لّم شمل العائالت
تلقت دائرة إعادة الروابط العائلية باللجنة الدولية 10,029 زيارة لالستفسار والحصول على خدمات.

قدمت عائالت تعيش في مصر طلبات بحث عن 724 شخًصا.
وبنهاية عام 2019، بلغ إجمالي عدد األشخاص الذين تعالج اللجنة الدولية طلبات البحث عنهم 1,505 شخًصا فُقد االتصال بهم.

نُشرت 42 صورة جديدة على صفحة Trace the Face، وهي أداة إلكترونية الهدف منها إعادة االتصال بين المهاجرين الذين وصلوا 
أوروبا وأفراد عائالتهم.

تمكنت عائالت 305 فرًدا من معرفة مكان أو مصير ذويها، وتحقق ذلك في كثير من الحاالت بدعم من شبكة الروابط العائلية للحركة 
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر.

جرى تبادل 255 رسالة من رسائل الصليب األحمر ورسائل سالمات بين عائالت تقيم في مصر وأقارب لها تزورهم اللجنة الدولية 
في أماكن احتجاز بالخارج.

يسرت اللجنة الدولية إجراء 4,782 مكالمة هاتفية لمساعدة األفراد في مجتمع المهاجرين المقيمين في مصر على الحفاظ على اتصال 
بذويهم في الخارج.

أُصدرت اللجنة الدولية 625 وثيقة سفر لالجئين/ طالبي لجوء يرغبون الخروج من مصر ليُعاد توطينهم في بلدن أخرى.

الحوار مع المؤسسات اإلسالمية في مصر
اشتركت اللجنة الدولية مع مؤسسة األزهر - إحدى أقدم وأعرق المؤسسات التعليمية والدينية في العالم - في عقد ورشة عمل بعنوان 
»الحفاظ على الكرامة اإلنسانية في النزاعات المسلحة في إطارالقانون الدولي اإلنساني والفقه اإلسالمى«، بالتنسيق مع وزارة الخارجية 
المصرية واللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019. حضر الورشة علماء بارزون من جامعة األزهر 

ومن المغرب وليبيا والعراق، وكذلك خبراء في القانون من اللجنة الدولية، حيث ناقشوا موضوع الورشة.
شارك أستاذان في الشريعة والقانون من جامعة األزهر في ورشة العمل اإلقليمية التي عقدتها اللجنة الدولية حول التحديات اإلنسانية في 

النزاعات المسلحة المعاصرة وتأثير الشريعة اإلسالمية.
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تعزيز إجراءات الطب الشرعي لألغراض اإلنسانية
حضر 176 طالبًا جامعيًا بكلية الطب بالقوات المسلحة دورات توعية بشأن إدارة الموتى في حاالت الطوارئ.

دمج مسألة إدارة الموتى في التدريبات التطبيقية في مجال حوادث اإلصابات الجماعية لـ 103 مشارًكا من هيئة اإلسعاف المصرية.
الشرعي  الطب  إجراءات  بشأن  المصرية  الشرعي  الطب  ومصلحة  القاهرة  جامعة  من  الصلة  ذوي  الفاعلين  األفراد  من   45 توعية 

لألغراض اإلنسانية، في إطار المؤتمر الدولي العاشر الذي عقدته الرابطة العربية للطب الشرعي والسموم.
تلقى مسؤوال تنسيق في مجال االستجابة للطوارئ من هيئة اإلسعاف المصرية والهالل األحمر المصري تدريبًا متخصًصا في الخارج 

بهدف بناء القدرات، من خالل مشاركتهم في حلقة العمل الدولية التي عقدتها اللجنة الدولية بشأن إدارة الموتى في حاالت الطوارئ.
شارك 4 ممثلين من كلية الطب بالقوات المسلحة ومصلحة الطب الشرعي في »الشبكة الطبية الشرعية لدول الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا«.
تلقى 12 مشارًكا من الهالل األحمر المصري توعية بشأن جمع المعلومات عن المهاجرين المفقودين.

التعاون مع الهالل األحمر المصري
في تموز/ يوليو 2019، وقّعت اللجنة الدولية والهالل األحمر المصري اتفاق إطار شراكة لتعزيز التعاون بين المنظمتين وأنشطة 

استجابتهما اإلنسانية.
تلقت 10 فرق جديدة من فرق التدخل أثناء الطوارئ تدريبًا في مجال تقديم اإلسعافات األولية للمصابين ومهارات االستجابة في حاالت 

الطوارئ. )ومن بين هؤالء 50 متطوًعا بالهالل األحمر المصري من شمال سيناء والمحافظات المحيطة(.
اكتسب 24 متطوًعا من فرق التدخل أثناء الطوارئ التابعة للهالل األحمر المصري مهارات تؤهلهم للتدريب على اإلسعافات األولية.

تلقى 25 متطوًعا بالهالل األحمر المصري من شمال سيناء تدريبًا على تقديم اإلسعافات األولية، ومهارات التواصل، وإدارة الشؤون 
األمنية في تشرين الثاني/ نوفمبر.

حضر 6 من موظفي الهالل األحمر المصري االجتماعات الدستورية للمؤتمر الدولي الثالث والثالثين للصليب األحمر والهالل األحمر 
الذي ُعقد في جنيف في كانون األول/ ديسمبر.

شارك موظفان من الهالل األحمر المصري في حلقة العمل اإلقليمية إلعالم الحركة، التي ُعقدت في بيروت في أيلول/ سبتمبر.
شارك موظفان من الهالل األحمر المصري في حلقة العمل اإلقليمية بشأن »إطار الوصول اآلمن«، وتلقيا تدريبًا في مجال »التخطيط، 

والرصد، والتقييم، وإعداد التقارير« في كانون األول/ ديسمبر.
الثاني لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حول إعادة  شارك موظفان من الهالل األحمر المصري في »اجتماع الحركة اإلقليمي 

الروابط العائلية«، الذي ُعقد في عّمان في شباط/ فبراير.
ساهمت اللجنة الدولية في تنظيم حلقة العمل السنوية التي عقدت لمسؤولي تنسيق »إعادة الروابط العائلية« بالهالل األحمر المصري في 

كانون األول/ ديسمبر. وشارك في حلقة العمل مسؤولو تنسيق من 9 فروع من فروع الجمعية الوطنية.
شاركت اللجنة الدولية والهالل األحمر المصري معًا في 3 فعاليات ُعقدت في حزيران/ يونيو وتشرين الثاني/ نوفمبر، ونظمتها على 

الترتيب منظمتا »كاريتاس« و»أرض اإلنسان«، وقدمت الفعاليات خدمات إعادة الروابط العائلية ألفراد مجتمع المهاجرين والالجئين.

تساعد اللجنة الدولية المتضررين  من النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى في جميع أنحاء العالم، باذلة كل ما في وسعها لحماية كرامتهم وتخفيف 
معاناتهم، وغالبًا ما تفعل ذلك بالتعاون مع  شركائها في الصليب األحمر والهالل األحمر. وتسعى المنظمة أيًضا للحيلولة دون تعرض الناس للمشقة، بنشر 

القانون اإلنساني وتعزيزه، وبمناصرة المبادئ اإلنسانية العالمية.

األحمر.  للصليب  الدولية  اللجنة  من  والمقدمة  األحمرالمصرى  الهالل  متطوعى  من  المساعدات  تتسلم  سيناء  شمال  فى  العائالت  الغالف:  صورة 
 2020 شباط/ فبراير 


