
دعم السلطات الصحية
اضطلعت اللجنة الدولية بما يلي:

تقديم توصيات الطب الشرعي المتعلقة بجائحة كوفيد- 19 
للسلطات في دول مجلس التعاون الخليجي.

تقديم دعم تقني وإرشادات للسلطات الصحية في دول 
مجلس التعاون الخليجي.

مراكز  في  الصحية  الرعاية  بشأن  فنية  مشورة  تقديم 
االحتجاز للسلطات في دول مجلس التعاون الخليجي، 

وتواصل تقديم الدعم في مجاالت أخرى.

مجلس  دول  في  السلطات  لدعم  مستمرة  جهود  بذل 
التعاون الخليجي متى دعت الحاجة.

التواصل  لوسائل  ومحتوى  حمالت  وتنفيذ  تصميم 
النظافة  وممارسات  بكوفيد- 19  للتوعية  االجتماعي 

الصحية السليمة.

مساعدة العائالت على الحفاظ على االتصال بين أفرادها

زيارات أماكن االحتجاز في الكويت
اضطلعت اللجنة الدولية بما يلي:

عدًدا  يؤوي  الذي  الكويت  في  الترحيل  مركز  زيارة 
قائمة  الدولية  اللجنة  وقدمت  لين،  الُمرحَّ من  كبيًرا 
توصيات إلى مدير المركز، كما قدمت ورقة عمل عن 

إدارة المخاطر.

ُيحتجز  حيث  الكويت  في  اإليواء  مراكز  أحد  زيارة 
األفراد المقرر ترحيلهم إلى بلدانهم األصلية. وقد قّيمت 
اللجنة الدولية ظروف معيشتهم وعرضت نتائج الزيارة 

على السلطات المعنية.

زيارة سجن الكويت المركزي في الفترة 27-29 تموز/
يوليو 2020 ألول مرة منذ تفشي جائحة كوفيد- 19.

بعثة اللجنة الدولية اإلقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي
)اإلمارات العربية المتحدة، البحرين، ُعمان، قطر، الكويت، المملكة العربية السعودية(

استجابة اللجنة الدولية للتصدي لجائحة كوفيد- 19
آذار/ مارس-آب/ أغسطس 2020
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يمثل لّم شمل العائالت في مرافق الحجر الصحي التي أنشأتها الحكومات جزًءا من االستجابة لمواجهة جائحة كوفيد- 19، وُينفَّذ 
ذلك بالتعاون مع الجمعيات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي.

قدمت اللجنة الدولية إلى الجمعيات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي إرشادات حول كيفية االستفادة من خدمات إعادة 
الروابط العائلية في أثناء الجائحة، وأوصت باستخدام خدمات المكالمات الهاتفية ورسائل “بخير وفي صحة جيدة” لمن يحتاجون 

إلى االتصال بذويهم.

قدمت اللجنة الدولية معلومات بشأن خدمات إعادة الروابط العائلية إلى الجمعيات الوطنية، وشجعتها على التوعية بهذه الخدمات 
عبر منصاتها الرقمية ومواقعها اإللكترونية.

يسرت اللجنة الدولية بالتعاون مع هيئة الهالل األحمر السعودي إجراء أكثر من 13 مكالمة هاتفية بين عائالت داخل المملكة 
العربية السعودية وأقاربها المحتجزين في خليج غوانتانامو.



مكافحة العدوى في أماكن االحتجاز
عرضت اللجنة الدولية أفضل الممارسات وقدمت وثائق توجيهية في مجال الطب الشرعي والرعاية الصحية في مراكز االحتجاز، 

مع التركيز على اإلدارة الكريمة لجثث الموتى.
قدمت اللجنة الدولية مشورة فنية بشأن إدارة العزل في مراكز االحتجاز.

قدمت اللجنة الدولية توجيهات إلى السلطات الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي بشأن تدابير مكافحة انتشار كوفيد- 19 في مراكز 
االحتجاز. وبإمكان هذه السلطات مواءمة هذه التدابير لتناسب بيئاتها المحلية.

بسبب للجائحة، أعدت اللجنة الدولية جلسات تدريب افتراضية عن الرعاية الصحية في مراكز االحتجاز.
قدمت اللجنة الدولية مجموعة مفصلة من التوصيات إلى سلطات االحتجاز في دول مجلس التعاون الخليجي بخصوص التدابير 
الوقائية وتدابير االستجابة التي تهدف إلى التخفيف من آثار كوفيد- 19 في مراكز االحتجاز. وقد ُصممت هذه المبادئ التوجيهية 

لمساعدة السلطات على:
    –   تنفيذ تدابير وقائية قوية لوقف انتشار العدوى في مراكز االحتجاز.

    –   تنفيذ خطة للتعامل مع أي حاالت إصابة مؤكدة بكوفيد- 19.

الشراكة مع الجمعيات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي
منذ بداية تفشي جائحة كوفيد- 19 في دول مجلس التعاون الخليجي، تتواصل اللجنة الدولية بشكل وثيق مع جميع الجمعيات الوطنية 
والسلطات في دول المجلس، معربة عن تضامنها ودعمها للموظفين والمتطوعين الذين يأخذون على عاتقهم االستجابة للجائحة. 
وساعدت اللجنة الدولية هذه الجمعيات الوطنية من خالل تقديم الدعم الفني في مجال التواصل اإلعالمي، وَتشاُرك رسائل حول 
المرئية  اإلعالم  مقابالت مشتركة على وسائل  وإجراء  الدولية،  باللجنة  الخاصة  االجتماعي  التواصل  كوفيد- 19 على منصات 

والمسموعة.

واضطلعت اللجنة الدولية باألنشطة التالية:

كوفيد- 19  انتشار  من  الوقاية  حول  معلومات  توزيع 
على الجمعيات الوطنية في دول المجلس.

إلى  المتطوعين  بشأن سالمة  توجيهية  إرشادات  تقديم 
الجمعيات الوطنية في دول المجلس.

الموتى  جثث  إدارة  بشأن  توجيهية  إرشادات  تقديم 
اتصال  على  البقاء  على  المشتتة  العائالت  ومساعدة 

بذويها من خالل خدمات إعادة الروابط العائلية.
إجراء 6 جلسات توعية لمتطوعين جدد.

واالستجابة  االجتماعية  االستجابة  على  متطوًعا   80 تدريب 
لحاالت الطوارئ، وهؤالء المتطوعون يقدمون الدعم للسلطات من 
خالل توزيع مواد توعوية عن القانون الدولي اإلنساني وجائحة 

كوفيد- 19.

اإلنسانية  المعاناة  لتخفيف  ُتبذل  التي  المشتركة  الجهود  مواصلة 
الجائحة  تفاقم  إذ  المسلحة،  النزاعات  من  المتضررة  البلدان  في 
معاناة ماليين المستضعفين الذين يكافحون أصاًل لتأمين احتياجاتهم 

األساسية.

التواصل  وسائل  على  لحمالت  ومحتوى  بأفكار  المساهمة 
الوعي  إذكاء  إلى  تهدف  الوطنية،  الجمعيات  تنفذها  االجتماعي 

بكوفيد- 19.
تنفذ الجمعيات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي أنشطة استجابة في البلدان التي تعمل بها. وفي ما يلي أمثلة على عمل هذه 

الجمعيات في إطار االستجابة للجائحة.

جمعية الهالل األحمر الكويتي
رمضان  حملة  إطار  في  وجبة   210,000 من  أكثر  وّزعت 

الوطنية.
توزع 3,000 طرد غذائي على العمال في المناطق الخاضعة 

لإلغالق.
أطلقت حملة توعية لنشر تدابير الوقاية من كوفيد- 19 بعنوان 
المجتمع  ومنظمات  الصحة  وزارة  مع  بالتنسيق  »نحميك«، 

المدني.
وزعت 10,000 طرد غذائي على 500 عائلة محتاجة.

إلى سجن  إجراء زيارات  االجتماعي عبر  النفسي  الدعم  تقدم 
النساء الرئيسي.

أنشأت لجنة إغاثة لالستجابة الحتياجات المتضررين من انفجار 
بيروت.

طبية  مستلزمات  شملت  اإلغاثية  المواد  من  طًنا   36 أرسلت 
وكراٍس  دم  وأكياس  إسعاف  وسيارات  غذائية  ومساعدات 

متحركة.
أطلقت حملة لجمع التبرعات لتمويل أنشطتها في لبنان.

جمعية الهالل األحمر القطري
خصصت 50 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مراكز الحجر 

الصحي.
كلفت 700 متطوع بتقديم الدعم النفسي االجتماعي في مراكز 
الشوارع،  وتطهير  توعية،  حمالت  وتقديم  الصحي،  الحجر 

واإلشراف على المراكز الطبية.
دربت 20,652 متطوًعا.

قدمت أربع جلسات تدريبية عن ُبعد لـ 22 منظمة حول كوفيد- 19 
وتدابير الوقاية.

المحتاجين خالل  لدعم  مليون لاير قطري   60 مبلغ  خصصت 
حملة رمضان، حيث قدمت وجبات إفطار ساخنة.

أطلقت حملة “لبنان في قلوبنا” بالتنسيق مع هيئة تنظيم األعمال 
الخيرية وجمعية قطر الخيرية لجمع 50 مليون لاير قطري لدعم 

نحو 55,000 متضرر كمرحلة أولى.
آب/   16 بتاريخ  لبنان  إلى  المساعدات  من  ثانية  دفعة  أرسلت 
أغسطس 2020. واحتوت الشحنة على مواد غذائية ومستلزمات 

طبية.
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اللجنة الدولية للصليب األحمر الكويت - بعثة إقليمية
الجابرية قطعة 8، شارع رقم 17 ، منزل رقم 4

صندوق بريد: 28078 الصفاة 13141
هاتف: 61/2 220 253 965+  

موبايل: 474 75 966 965+ 
فاكس: 98 245 253 965+ 

kow_koweitcity@icrc.org : البريد اإللكتروني

هيئة الهالل األحمر اإلماراتي
تعمل على نشر الوعي من خالل حمالت توعية بتدابير الوقاية من كوفيد- 19.

تدعم 6,909 أيتام حول العالم في إطار برنامجها »قلبي اطمأن«، وهي المبادرة التي تستهدف مساعدة 10,000 يتيم.
تعمل على لّم شمل 400 فرد تقطعت بهم السبل بعائالتهم على مستوى العالم.

أطلقت حملة لجمع التبرعات لمساعدة المتضررين من انفجار لبنان.
أرسلت، بالتشارك مع منظمة الصحة العالمية واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )االتحاد الدولي(، مساعدات 

طبية وغذائية إلى لبنان.

التركيز الميداني
تهدف استجابة اللجنة الدولية المتعددة التخصصات إلى تقديم مساعدة عاجلة إلى المحتاجين، وكذلك معالجة اآلثار الهيكلية طويلة 
األمد ألزمة كوفيد- 19. وتركز المنظمة على الرعاية الصحية في أماكن االحتجاز وعلى العمل مع الجمعيات الوطنية لتقدم لها الدعم 

والمشورة الفنيَّين.
تتواصل المحادثات التي تتناول القضايا اإلنسانية االستراتيجية بين اللجنة الدولية وسلطات دول مجلس التعاون الخليجي من أجل 

استكشاف استجابات مستدامة لالحتياجات اإلنسانية للسكان المتضررين.
وتعمل اللجنة الدولية كذلك مع وسائل اإلعالم من أجل تسليط الضوء على محنة المتضررين من جائحة كوفيد- 19 في مناطق النزاعات المسلحة، 

وعلى احتياجاتهم اإلنسانية.
قطر: في 30 حزيران/ يونيو – 1 تموز/ يوليو 2020، أجرى رئيس اللجنة الدولية زيارة افتراضية ناجحة إلى قطر، حيث التقى عن ُبعد سعادة 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري. تناوال خالل اللقاء االحتياجات اإلنسانية المتفاقمة في ظل جائحة كوفيد- 19، وتضمنت 
الزيارة كذلك مناقشة مثمرة مع أعضاء من جمعية الهالل األحمر القطري بشأن الشواغل اإلنسانية المشتركة، والعمل الُمنفَّذ في سياق االستجابة 
للجائحة محلًيا ودولًيا. واختتم الرئيس زيارته االفتراضية بمكالمات فيديو مع المستشار الخاص لألمين العام لألمم المتحدة، ومع أطراف محورية 

أخرى في قطر من أجل تنسيق جهود االستجابة اإلنسانية الرامية إلى تلبية احتياجات المتضررين.
الكويت: في 29 حزيران/ يونيو 2020، ترأست اللجنة الدولية الحوار الثالث رفيع المستوى حول السياسات بالتشارك مع دولة الكويت وجمعية 
الهالل األحمر الكويتي والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية. وسعى الحوار إلى مناقشة أثر جائحة كوفيد- 19 على المدى البعيد. وهذه 

الشراكة المستمرة تسهم في تخفيف المعاناة اإلنسانية من خالل تبني نهج تعاوني مخصص لمعالجة القضايا اإلنسانية.
لمزيد من المعلومات:

(https://www.icrc.org/en/document/kuwait-third-high-level-policy-dialogue-joint-statement)
ُعمان: تستكشف اللجنة الدولية مع شريكها »الهيئة العمانية لألعمال الخيرية« سبل التعاون من أجل تعزيز مهارات التفاوض لدى ممارسي 

العمل اإلنساني في أوقات األزمات.

هيئة الهالل األحمر السعودي
تنفذ حمالت توعية بتدابير الوقاية من كوفيد- 19.

كلفت متطوعين بالعمل في المجتمعات المحلية لدعم الحمالت 
التي تنفذها وزارة الصحة.

نفذت دورات تدريبية لمتطوعيها في مجالي اإلسعافات األولية 
والدعم النفسي االجتماعي. وشارك في هذه الدورات 23,370 

متطوًعا.
تنفيذ أعمالها، بإجمالي  بالمشاركة في  1,875 متطوًعا  كلفت 

28,037 ساعة تطوع.
الهيئة عضو في اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي 

لفيروس كورونا، وتقدم خدمات إنسانية للتصدي للجائحة.
الجائحة  عن  بمعلومات  100,000 شخص  من  أكثر  زّودت 

وكيفية وقف انتشارها.

جمعية الهالل األحمر البحريني
تدعم الحكومة في إطار دورها المساِعد.

تدعم وزارة الصحة العامة في إدارة مراكز الحجر الصحي.
إلى  المكتظة  األماكن  من  المهاجرين  العمال  نقل  في  تساعد 

أماكن أقل ازدحاًما.
تنفذ حمالت توعية بتدابير الوقاية من كوفيد- 19.

مجالي  في  للمتطوعين  اإلنترنت  عبر  تدريبية  دورات  تقدم 
اإلسعافات األولية والدعم النفسي االجتماعي.

تقدم مساعدات غذائية لـ 4,500 عائلة.
األحمر  للصليب  أمريكي  دوالر   50,000 بمبلغ  تبرعت 

اللبناني لدعم جهوده في االستجابة للوضع الحالي.
أرسلت تبرعات عينية قيمتها 378,000 دوالر أمريكي إلى 
لبنان شملت مستلزمات طبية ومواد غذائية من خالل مركز 
اإلمارات  في  والكائن  الدولي  لالتحاد  التابع  اللوجستي  الدعم 

العربية المتحدة.

 facebook.com/ICRC

 twitter.com/ICRC_kw

 instagram.com/icrc


