
كانون الثاين/ يناير - كانون األول/ ديسمرب 2021

تضطلـع اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر )اللجنـة الدوليـة( يف مـرص بنـر القانـون الـدويل اإلنسـاين ومسـاعدة 
املترضريـن مـن النـزاع والعنـف، مبـا يف ذلـك بسـبب التداعيـات القادمـة مـن املنطقة عى النطاق األوسـع. وتسـاعد 
اللجنـة الدوليـة يف إعـادة االتصال بني أفراد األرس التي ُشـتت شـملها بسـبب النـزاع وحاالت العنف األخـرى والهجرة، 

وتعمـل مـع مقدمـي الرعايـة الصحيـة ملسـاعدتهم يف تعزيـز اسـتجابتهم لحـاالت الطوارئ.

وتعمـل اللجنـة الدوليـة بشـكل وثيـق مـع رشيكهـا الهـال األحمـر املـرصي مـن أجـل تلبيـة االحتياجـات اإلنسـانية. 
وتوجـد اللجنـة الدوليـة يف مـرص، وإن كان عـى نحـو متقطـع، منـذ أكـر مـن 100 عـام.

ويعـود تاريـخ هـذا الوجـود إىل وقـت مبكـر منـذ الحربـني العامليتـني األوىل والثانية وغريهام مـن األزمـات؛ مثل أزمة 
السـويس التـي وقعـت عـام 1956، وحرب عام 1973. وقـد زارت اللجنة الدولية خال هذه املـدة عرات اآلالف من 
أرسى الحـرب واملحتجزيـن املدنيـني وقدمـت لهـم املسـاعدات يف إطار التفويض املحـدد الذي منحته إياهـا اتفاقيات 
جنيـف لعـام 1949. ودأبـت اللجنـة الدوليـة كذلـك عـى تقديم املسـاعدة للسـكان املترضرين وسـاعدت يف الحفاظ 

عـى االتصـال بني أفـراد العائـات يف هذه األوقـات الصعبة.

ويف عـام 1983، وقّعـت اللجنـة الدوليـة اتفـاق مقـر مـع وزارة الخارجيـة املرصية وأسسـت مكتبها يف القاهـرة، الذي 
تضطلـع من خالـه مبجموعـة متنوعة من األنشـطة.

ويف عـام 2021، مل تّدخـر اللجنـة الدوليـة جهـًدا مـن أجـل االسـتجابة لاحتياجـات الفوريـة للمترضريـن مـن العنف 
وكذلـك العائـات املتـرضرة مـن تفـي جائحـة كوفيـد-19. وقـد اضطلعـت اللجنـة الدوليـة بتنفيذ ما يـي من خال 

أنشـطة ورشاكات مختلفة:
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ــيناء  ــامل س ــرد( يف ش ــة )55,000 ف ــت 11,000 عائل حصل

ــتلزمات  ــات مس ــض ومجموع ــق أبي ــة ودقي ــرود غذائي ــى ط ع

نظافــة صحيــة، ُوزّعــت بالتعــاون مــع الهــال األحمــر املــرصي.

ــب  ــبل كس ــم س ــى دع ــيناء ع ــامل س ــت 50 أرسة يف ش حصل

العيــش )يف مجــال املــوايش والزراعــة والتجــارة والخدمــات( 

ــا. ــًا ثابتً ــدّر دخ ــرية ت ــاريع صغ ــة مش ــى إقام ــاعدتها ع ملس

نرش القانون الدويل اإلنساين
يضطلع فريق القانون الدويل اإلنساين الذي يعمل يف القاهرة منذ تأسيسه يف عام 1990 بأنشطة متنوعة يف مرص واملنطقة.

اكتســب 531 فــرًدا مــن الجيــش املــرصي بــني ضبــاط وطلبــة ضبــاط وجنــود معلومــات عــن القانــون الــدويل اإلنســاين مــن خــال 5 جلســات 

توعيــة ودورات تدريبيــة.

شــاركت اللجنــة الدوليــة ألول مــرة يف التدريــب العســكري املشــرك “النجــم الســاطع”، حيــث قدمــت دورات تدريبيــة يف القانــون الــدويل اإلنســاين 

ــاركني. لبعض املش

اكتســب 1,550 ضابــط رشطــة معلومــات عــن القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان مــن خــال 10 جلســات توعيــة 

ــة. ودورات تدريبي

ــات  ــي تحكــم العملي ــة الت ــاط حــول القواعــد الدولي ــار الضب ــني لحضــور »ورشــة عمــل كب ــاط مرصي ــة الدعــوة لـــ 4 ضب ــة الدولي وّجهــت اللجن

ــر. ــن األول/ أكتوب ــكرية« يف تري العس

حرض 155 ضابطًا مرشًحا لعمليات حفظ سام جلسات توجيهية حول القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان.

ــا مــن اللجنــة الوطنيــة للقانــون الــدويل اإلنســاين يف ورشــتي عمــل حــول القانــون الــدويل اإلنســاين ُعقدتــا يف  ــا ومســؤواًل حكوميً شــارك 60 قاضيً

أيــار/ مايــو وكانــون األول/ديســمرب.

تنافســت 5 فــرق طابيــة جامعيــة مــن خمــس جامعــات مرصيــة يف املســابقة الوطنيــة للمحاكمــة الصوريــة يف القانــون الــدويل اإلنســاين التــي 

ُعقــدت يف جامعــة عــني شــمس يف كانــون األول/ ديســمرب. 

مساعدة الناس عرب تلبية احتياجاتهم األساسية 
حصــل 1,200 طفــل مــن األطفــال املهاجريــن غــري املصحوبــني بذويهــم عــى مــواد غذائيــة ومســتلزمات نظافــة صحية بصورة شــهرية، للمســاعدة 

يف تغطيــة بعــض احتياجاتهــم األساســية. ونُفــذت عمليــات التوزيــع بالتعــاون مع منظمــة رشيكة.

حــرض 50 الجئـًـا تــراوح أعامرهــم بــني 18 و24 عاًمــا دورة تدريبيــة يف ريــادة األعــامل مدتهــا ثاثــة أشــهر، بهــدف مســاعدتهم يف بــدء مشــاريع 

خاصــة بهــم. وقــد دعمــت اللجنــة الدوليــة 22 منهــم بـــ 450,000 جنيــه مــرصي إلقامــة مشــاريعهم يف القاهــرة.
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تعزيز قدرات خدمات الرعاية الصحية يف التعامل مع حاالت الطوارئ
حــرض 60 مســتجيبًا مــن هيئــة اإلســعاف املرصيــة، منهــم أطبــاء وقــادة حــوادث ومســعفون وســائقون، 4 ورش عمــل يف إدارة حــوادث اإلصابــات 

الجامعية.

حرض 56 طبيبًا وفرد متريض من الخدمات الطبية للقوات املسلحة 4 دورات تدريبية يف إدارة حوادث اإلصابات الجامعية للقادة التكتيكيني.

شارك 58 طبيبًا وفرد متريض من الخدمات الطبية للقوات املسلحة يف 3 ورش عمل تحضريية يف اإلسعافات األولية.

شارك 155 متدربًا من الخدمات الطبية للقوات املسلحة يف تدريب محاكاة عى حوادث تخلف إصابات متعددة.

حرض 60 ضابط رشطة من وزارة الداخلية ورشة عمل تدريب املدربني عى تقديم اإلسعافات األولية.

حرض 30 ضابط رشطة من وزارة الداخلية دورتني تدريبيتني حول حامية العاملني يف مجال الرعاية الصحية من كوفيد-19.

برنامج الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

يركــز برنامــج الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي عــى حاميــة الصحــة النفســية والراحــة النفســية االجتامعيــة ألولئــك الذيــن يلبــون 

االحتياجــات اإلنســانية، ويهــدف الربنامــج كذلــك إىل بنــاء قــدرات القــوى العاملــة يف مجــال دعــم الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي.

حرض 20 متطوًعا من الهال األحمر املرصي فرع شامل سيناء حلقة عمل »مساعدة مقدمي املساعدة« التي يقدمها األقران .

حرض 75 متطوًعا من الهال األحمر املرصي فرع شامل سيناء حلقة عمل »مساعدة مقدمي املساعدة« عن إدارة الضغوط النفسية. 

ملّ شمل العائالت
تلقت دائرة إعادة الروابط العائلية باللجنة الدولية 8,615 زيارة لاستفسار والحصول عى خدمات.

قدمت عائات تعيش يف مرص طلبات بحث عن 609 أشخاص.

بنهاية عام 2021، بلغ إجاميل عدد األشخاص الذين تعالج اللجنة الدولية طلبات البحث عنهم 2,324 شخًصا فُقد االتصال بهم.

نـُـرت 39 صــورة جديــدة عــى صفحــة Trace the Face، وهــي أداة إلكرونيــة الهــدف منهــا إعــادة االتصــال بــني املهاجريــن الذيــن وصلــوا أوروبــا 

ــراد عائاتهم. وأف

نجحت اللجنة الدولية يف تحديد أماكن 130 فرًدا كان مفقوًدا بدعم من شبكة الروابط العائلية للصليب األحمر والهال األحمر.

جــرى تبــادل 146 رســالة مــن رســائل الصليــب األحمــر ورســائل ســامات بــني عائــات تقيــم يف مــرص وأقــارب لهــا زارتهــم اللجنــة الدوليــة يف 

أماكــن احتجــاز بالخــارج.

يــرت اللجنــة الدوليــة إجــراء 2,351 مكاملــة هاتفيــة دوليــة ملســاعدة األفــراد يف مجتمــع املهاجريــن املقيمــني يف مــرص عــى الحفــاظ عــى اتصــال 

بذويهــم يف الخــارج.

أصدرت اللجنة الدولية 118 وثيقة سفر لاجئني/طالبي لجوء يرغبون الخروج من مرص ليُعاد توطينهم يف بلدن أخرى.
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تسـاعد اللجنـة الدوليـة املترضريـن  مـن النزاعـات املسـلحة وحـاالت العنف األخـرى يف جميـع أنحاء العـامل، باذلة كل ما يف وسـعها لحاميـة كرامتهم 

وتخفيـف معاناتهـم، وغالبًـا مـا تفعـل ذلـك بالتعـاون مـع  رشكائها يف الصليـب األحمر والهـال األحمر. وتسـعى املنظمـة أيًضا للحيلولـة دون تعرض 

النـاس للمشـقة، بنـر القانون اإلنسـاين وتعزيـزه، ومبنارصة املبـادئ اإلنسـانية العاملية.

التعاون مع الهالل األحمر املرصي
دعمت اللجنة الدولية إنشاء مخزن يف فرع الهال األحمر املرصي يف مدينة اإلسامعيلية مببلغ مليوين جنيه مرصي.

دعمت اللجنة الدولية املتطوعني مبعدات تبلغ تكلفتها 750,000 جنيه مرصي.

تلقـى 305 أفـراد مـن عـدة مناطـق يف شـامل سـيناء تدريبًـا عـى مهارات اإلسـعافات األوليـة من خال 14 ورشـة عمـل مجتمعية عن اإلسـعافات 

األوليـة قُدمـت تحـت إرشاف مـدريب اإلسـعافات األوليـة التابعني للهال األحمـر املرصي.

حـرض 25 مـن موظفـي ومتطوعـي الهـال األحمر املرصي سلسـلة ورش عمل بنـاء الكفاءات لتعزيز قدرتهم عى إدارة برنامج سـبل العيش املشـرك 

للّجنـة الدولية والهـال األحمر املرصي.

تلقـى 100 متطوًعـا تدريبًـا عـى مهـارات االسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ وجلسـات توعيـة حـول مـروع »الرعاية الصحيـة يف خطر« مـن خال 4 

ورش عمـل لفـرق االسـتجابة للطـوارئ.

تلقى 25 متطوًعا تدريبًا بشأن »إطار الوصول اآلمن«، ويف مجال »التخطيط واملراقبة والتقييم وإعداد التقارير«.

تلقى 30 متطوًعا تدريبًا عى جمع الطلبات املتعلقة بخدمة إعادة الروابط العائلية.

استجابة اللجنة الدولية للتصدي لجائحة كوفيد-19 يف مرص 
منـذ تفـي جائحـة كوفيـد-19 يف مـرص يف مطلع عام 2020، دأبـت اللجنة الدولية عى تقديـم الدعم للمرافق الصحية، ودعـم رشيكها الهال األحمر 

املـرصي يف تنفيذ خطة التأهب واالسـتجابة الخاصة به.

تربعت اللجنة الدولية مبعدات حامية شخصية وأجهزة توليد أكسجني بقيمة 9 ماليني جنيه مرصي ملنظومة الرعاية الصحية الوطنية.

تربعت اللجنة الدولية مبعدات حامية شخصية وإمدادات طبية بقيمة 3 ماليني جنيه مرصي ملديرية الصحة بشامل سيناء.

تربعـت اللجنـة الدوليـة بإمـدادات طبيـة ومعـدات حاميـة شـخصية وأجهـزة رقميـة للتعلـم اإللكـروين بقيمـة 1.1 مليـون جنيـه مـرصي لهيئـة 

اإلسـعاف املرصيـة.

بالتعـاون مـع الهـال األحمـر املـرصي، وزّعـت اللجنـة الدوليـة مـواد غذائيـة ومسـتلزمات نظافـة صحيـة عـى 1,500 أرسة مـن املترضرين بشـدة 

بسـبب كوفيـد-19 يف 10 محافظـات يف أرجـاء مـرص.

سـاهمت اللجنـة الدوليـة مببلـغ 450,000 جنيـه مرصي للهال األحمر املـرصي لراء معدات حامية شـخصية يف إطار اسـتجابته للتصدي لجائحة 

كوفيـد-19، كـام تربعت بــ 60 مقياس حرارة باألشـعة تحت الحمراء.


