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ـــم  ـــدويل اإلنســـاين وضـــامن تقدي ـــون ال ـــز القان ـــة( يف مـــرص عـــى تعزي ـــة الدولي ـــة للصليـــب األحمـــر )اللجن ـــة الدولي ـــة اللجن تعمـــل بعث
ـــة  ـــات اللجن ـــد أنشـــطتها لتغطـــي املنطقـــة. كـــام تيـــر عملي ـــا النزاعـــات وحـــاالت العنـــف، ومتت ـــة واملســـاعدة اإلنســـانية لضحاي الحامي
الدوليـــة يف جميـــع أنحـــاء العـــامل مـــن خـــال إجـــراء حـــوارات مـــع منظـــامت متعـــددة األطـــراف واملجتمـــع املـــدين ومســـؤولن 
دبلوماســـين وتســـاعد يف اســـتعادة االتصـــال بـــن أفـــراد العائـــات التـــي تشـــتت شـــملها مـــن جـــراء النـــزاع، وحـــاالت العنـــف والهجـــرة.

ـــب  ـــن كث ـــل ع ـــوارئ وتعم ـــاالت الط ـــتجابتهم يف ح ـــز اس ـــى تعزي ـــاعدتهم ع ـــة ملس ـــة الصحي ـــي الرعاي ـــع مقدم ـــل م ـــل العم وتواص
ـــرٍن مـــن  ـــو عـــى ق ـــا يرب ـــذ م ـــة موجـــودة يف مـــرص من ـــة الدولي ـــن املنظـــامت الريكـــة. واللجن ـــال األحمـــر املـــرصي وغـــره م ـــع اله م

ـــدة. ـــرات متباع ـــى ف ـــان، وإن كان ع الزم

ويعـــود تاريـــخ عمـــل اللجنـــة الدوليـــة بالبـــاد إىل وقـــت مبكـــر منـــذ حقبـــة الحربـــن العامليتـــن األوىل والثانيـــة وغرهـــام مـــن 
األزمـــات؛ مثـــل أزمـــة قنـــاة الســـويس عـــام 1956 وحـــرب عـــام 1973، إذ زارت اللجنـــة الدوليـــة طيلـــة هـــذه الســـنوات عـــرات اآلالف 
ـــات  ـــا اتفاقي ـــه إياه ـــذي منحت ـــدد ال ـــض املح ـــار التفوي ـــاعدات يف إط ـــم املس ـــت إليه ـــن وقدم ـــن املدني ـــرب واملحتجزي ـــن أرسى الح م
ـــاء هـــذه األوقـــات  جنيـــف لعـــام 1949. كـــام قدمـــت املســـاعدة للســـكان املترضريـــن وســـاعدت يف بقـــاء العائـــات عـــى اتصـــال يف أثن

ـــة. العصيب

ـــه  ـــن خال ـــرة، وم ـــا يف القاه ـــت مكتبه ـــة وأسس ـــة املرصي ـــع وزارة الخارجي ـــر م ـــة مق ـــة اتفاقي ـــة الدولي ـــت اللجن ـــام 1983، وقع ويف ع
ـــطة. ـــن األنش ـــعة م ـــٍة واس ـــة بطائف ـــة الدولي ـــت اللجن اضطلع

ـــات  ـــتجابة لاحتياج ـــدًة لاس ـــعت جاه ـــاين وس ـــدويل اإلنس ـــون ال ـــز القان ـــا يف تعزي ـــة عمله ـــة الدولي ـــت اللجن ـــام 2022، واصل ويف ع
ـــة: ـــطة ورشاكات مختلف ـــال أنش ـــن خ ـــي م ـــا ي ـــذ م ـــة بتنفي ـــة الدولي ـــت اللجن ـــد اضطلع ـــانية. وق اإلنس
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تعزيز القانون الدويل اإلنساين
عىل الصعيد الوطني: 

ـــة  ـــدويل اإلنســـاين مـــن خـــال 27 جلســـة توعي ـــون ال ـــة معلومـــات عـــن القان ـــا بالقـــوات املســـلحة املرصي ـــا وجنديً ـــا وطالبً اكتســـاب 4,902 ضابطً
ـــة. ودورة تدريبي

ـــة  ـــال 12 دورة تدريبي ـــن خ ـــان م ـــوق اإلنس ـــدويل لحق ـــون ال ـــاين والقان ـــدويل اإلنس ـــون ال ـــن القان ـــات ع ـــة معلوم ـــط رشط ـــاب 2,768 ضاب اكتس
ـــة. وجلســـة توعي

ـــة  ـــظ الســـام يف جلســـة توجيهي ـــات حف ـــام عملي ـــة مرشـــحن لاضطـــاع مبه ـــط رشط ـــة و49 ضاب ـــوات املســـلحة املرصي ـــا بالق مشـــاركة 18 ضابطً
ـــدويل لحقـــوق اإلنســـان. ـــون ال ـــدويل اإلنســـاين والقان ـــون ال بشـــأن القان

مشـــاركة اللجنـــة الدوليـــة يف تدريـــب 35 ضابطًـــا أفريقيًـــا حـــرضوا دورة تدريبيـــة عـــن حفـــظ الســـام يف مـــرص نظمتهـــا القـــوات املســـلحة 
املرصيـــة.

مشـــاركة اللجنـــة الدوليـــة يف التدريـــب العســـكري متعـــدد الجنســـيات “هرقـــل - 2”، الـــذي أجـــري يف قاعـــدة محمـــد نجيـــب العســـكرية للقـــوات 
الخاصـــة، حيـــث ألقـــت محـــارضات عـــن القانـــون الـــدويل اإلنســـاين وحـــرضت املرحلـــة الرئيســـية مـــن التامريـــن. 

ـــدويل اإلنســـاين  ـــون ال ـــن القان ـــت محـــارضات ع ـــث ألق ـــدوزا - 12”، حي ـــدد الجنســـيات “مي ـــب البحـــري متع ـــة يف التدري ـــة الدولي مشـــاركة اللجن
ـــة. والحـــرب البحري

ـــكرية”،  ـــات العس ـــم العملي ـــي تحك ـــة الت ـــد الدولي ـــول القواع ـــاط ح ـــار الضب ـــل كب ـــة عم ـــور “حلق ـــلحة لحض ـــوات املس ـــاط الق ـــن ضب ـــوة 2 م دع
ـــو. ـــان رمي ـــلح يف س ـــزاع املس ـــون الن ـــول قان ـــة ح ـــكرية الدولي ـــدورة العس ـــور ال ـــة لحض ـــلحة املرصي ـــوات املس ـــاط بالق ـــوة 4 ضب ودع

ـــا مـــن اللجنـــة القوميـــة املرصيـــة للقانـــون الـــدويل اإلنســـاين معرفتهـــم بالقانـــون الـــدويل اإلنســـاين مـــن خـــال  ـــا ومســـؤواًل حكوميً تعزيـــز 30 قاضيً
حلقـــة عمـــل واحـــدة.

اكتساب 30 صحفيًا من مختلف وكاالت األنباء املحلية واإلقليمية معلومات حول القانون الدويل اإلنساين من خال حلقتي عمل.

عىل الصعيد اإلقليمي: 

ـــي  ـــاين الت ـــدويل اإلنس ـــون ال ـــة للقان ـــة اإلقليمي ـــدورة العربي ـــة يف ال ـــة واألكادميي ـــر الحكومي ـــن الدوائ ـــة م ـــة عربي ـــن 18 دول ـــًا ع ـــاركة 62 ممث مش
ـــة. ـــدول العربي ـــة ال ـــع جامع ـــاون م ـــرص، بالتع ـــيخ، م ـــت يف رشم الش نُظم

ـــة عربيـــة بفعاليـــة يف الـــدورة اإلقليميـــة لتدريـــب الدبلوماســـين العـــرب يف مجـــال القانـــون الـــدويل اإلنســـاين  مشـــاركة 40 دبلوماســـيًا مـــن 14 دول
ـــة املتحـــدة. ـــو ظبـــي، باإلمـــارات العربي التـــي ُعقـــدت يف أب

مشـــاركة 10 فـــرق مـــن 10 بلـــداٍن عربيـــة، يف املســـابقة اإلقليميـــة الثالثـــة للمحاكمـــة الصوريـــة يف مجـــال القانـــون الـــدويل اإلنســـاين التـــي نظمتهـــا 
باالشـــراك مـــع اللجنـــة الوطنيـــة العامنيـــة للقانـــون الـــدويل اإلنســـاين وجامعـــة الســـلطان قابـــوس يف مســـقط، عـــامن.

ـــامي يف  ـــور اإلس ـــاين واملنظ ـــدويل اإلنس ـــون ال ـــور القان ـــن منظ ـــة م ـــة البيئ ـــول حامي ـــل ح ـــي عم ـــر يف حلقت ـــة األزه ـــن جامع ـــتاذين م ـــاركة أس مش
ـــاألردن. ـــامن ب ع

تنظيـــم اللجنـــة الدوليـــة ملســـابقة الكتابـــة البحثيـــة الخامســـة باللغـــة العربيـــة حـــول موضـــوع “تغـــر املنـــاخ والبيئـــة والنزاعـــات املســـلحة” إلرشاك 
العلـــامء الناطقـــن باللغـــة العربيـــة يف مناقشـــات القانـــون الـــدويل اإلنســـاين ذات الصلـــة.

مساعدة األشخاص ذوي االحتياجات األساسية 
ـــر  ـــال األحم ـــع اله ـــاون م ـــيناء بالتع ـــامل س ـــخص( بش ـــم 25,000 ش ـــح لــــ 5,000 أرسة )تض ـــق القم ـــة ودقي ـــروٍد غذائي ـــم ط تقدي

املـــرصي.



ـــٍه مـــرصي إلنشـــاء مشـــاريع لكســـب  ـــن جني ـــن 6 ماي ـــر م ـــم أك تقدي

ـــيناء. ـــش ألرس محـــددة يف شـــامل س العي

ــة  ــبل كســـب العيـــش )الـــروة الحيوانيـ ــوٍع لسـ ــٍم متنـ تقديـــم دعـ
ــيناء  ــامل سـ ــات( لــــ 301 أرسة يف شـ ــارة والخدمـ ــة والتجـ والزراعـ
ملســـاعدتها عـــى إقامـــة مشـــاريع صغـــرة تـــدر عليهـــم دخـــاً 

مســـتداًما.

تعزيز قدرات خدمات الرعاية الصحية لاستجابة يف حاالت الطوارئ
حصول 30 فرًدا من العاملن يف قطاع الصحة وضابطًا يف وزارة الداخلية عى تدريٍب بشأن تقديم اإلسعافات األولية.

حصــول 58 فــرًدا مــن العاملــن يف قطــاع الصحــة وضابطـًـا يف وزارة الدفــاع عــى تدريــٍب تكتيــي عــى التعامــل مــع حــوادث اإلصابــات 
الجامعية.

ــة األساســية حــول التعامــل مــع حــاالت  ــدورة التدريبي اســتفادة 34 فــرًدا مــن العاملــن يف القطــاع الصحــي يف وزارة الدفــاع مــن ال
الطــوارئ.

استفادة 29 جراًحا مبتدئًا يتلقون التدريب يف مختلف مستشفيات وزارة الدفاع من دورة “أساسيات جراحة الحرب”.

ــم عــى  ــز قدرته ــن لتعزي ــة للمدرب ــة عــى اإلســعافات األولي ــاع دورة تدريبي ــن وزارة الدف ــاًم يف املجــال الصحــي م حضــور 15 معل
ــم ليصبحــوا مســعفن.    ــوزارة لتأهيله ــن ال ــب 120 مشــاركًا م تدري

التربع بـ 15 جهازًا من أجهزة توليد األكسجن لدعم املرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان يف شامل سيناء.

التربع بـ 4 مجموعات من أدوات عاج الجرحى املصابن باألسلحة لدعم الرعاية الصحية يف مستشفيات وزارة الدفاع.

برنامج الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي: 

يركــز برنامــج الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي عــى حاميــة الصحــة النفســية والســامة النفســية االجتامعيــة لألشــخاص 
ــة يف مجــال دعــم الصحــة النفســية  ــاء قــدرات القــوى العامل ــك إىل بن ــون االحتياجــات اإلنســانية. ويهــدف الربنامــج كذل ــن يلب الذي

والدعــم النفــي االجتامعــي.

اســتفادة 5,279 شــخًصا مــن شــامل ســيناء مــن خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي التــي قدمهــا الهــال األحمــر 
املــرصي، بدعــٍم مــن اللجنــة الدوليــة.

ــا مــن الهــال األحمــر املــرصي يف شــامل ســيناء مــن خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي،  اســتفادة 163 متطوًع
بدعــٍم مــن اللجنــة الدوليــة.

ــى إنشــاء مشــاريعهم الخاصــة  ــة أشــهر ملســاعدتهم ع ــدة ثاث ــامل مل ــادة األع ــا دورة ري ــن 18 و24 عاًم ــراوح أعامرهــم ب ــا ت حضــور 50 الجئً
ــرة. ــة يف القاه ــم الخاص ــاء أعامله ــرصي إلنش ــه م ــن 415,000 جني ــر م ــى أك ــول ع والحص
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تســاعد اللجنــة الدوليــة املترضريــن  مــن النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى يف جميــع أنحــاء العــامل، باذلــة كل مــا يف وســعها لحاميــة 

كرامتهــم وتخفيــف معاناتهــم، وغالبًــا مــا تفعــل ذلــك بالتعــاون مــع  رشكائهــا يف الصليــب األحمــر والهــال األحمــر. وتســعى املنظمــة أيًضــا للحيلولة 

دون تعــرض النــاس للمشــقة، بنــر القانــون اإلنســاين وتعزيــزه، ومبنــارصة املبــادئ اإلنســانية العامليــة.

صــورة الغــاف: متطوعــو الهــال األحمــر املــرصي يرفــون عــى أحــد مشــاريع كســب العيــش كجــزء مــن الربنامــج املشــرك للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر 
املــرصي يف شــامل ســيناء.

الرشاكة مع الهال األحمر املرصي
حصــول 305 أشــخاص مــن عــدة مناطــق يف شــامل ســيناء عــى تدريــٍب عــى مهــارات اإلســعافات األوليــة مــن خــال 14 حلقــة عمــل 

مجتمعيــة لإلســعافات األوليــة تحــت إرشاف مــدريب اإلســعافات األوليــة يف الهــال األحمــر املــرصي.

تقديم مواد ومعدات لفرع الهال األحمر املرصي بشامل سيناء بقيمة 124,000 جنيٍه مرصي.

تقديم معدات بقيمة 660,000 جنيه مرصي لدعم عمل متطوعي الهال األحمر املرصي.

 تعزيــز 25 موظًفــا ومتطوًعــا يف الهــال األحمــر املــرصي قدراتهــم يف إدارة برنامــج دعــم ســبل العيــش التابــع للجنــة الدوليــة والهــال 
األحمــر املــرصي يف شــامل ســيناء مــن خــال سلســلة مــن حلقــات العمــل.

اكتســاب 100 متطــوع مــن الهــال األحمــر املــرصي مهــارات التدريــب عــى االســتجابة لحــاالت الطــوارئ وتلقــي جلســات توعيــة 
متعلقــة بالرعايــة الصحيــة يف خطــر مــن خــال أربــع حلقــات عمــل.

ملّ شمل العائات
تواصل 4,632 شخًصا مع دائرة إعادة الروابط العائلية باللجنة الدولية لاستفسارات والحصول عى خدمات.

بنهايــة عــام 2022، بلــغ إجــاميل عــدد األشــخاص الذيــن تعمــل اللجنــة الدوليــة بجــٍد عــى طلبــات البحــث عنهــم 2,346 شــخًصا فُقــد 
ــال بهم. االتص

تحديد أماكن وجود 107 أشخاص محل بحث بنجاٍح بفضل إجراءات حاسمة اتخذتها اللجنة الدولية.

إعــادة االتصــال بـــ 21 شــخًصا مفقــوًدا محــل بحــث مــن خــال رســائل الصليــب األحمــر وبـــ 69 شــخًصا مفقــوًدا محــل بحــث مــن 
خــال مكاملــات هاتفيــة و17 شــخًصا محــل بحــث مــن خــال مل شــمل األرس يف القاهــرة.

تبــادل 80 رســالة مــن رســائل الصليــب األحمــر والتحيــات الشــفهية )ســامات( بــن عائــات تعيــش يف مــرص وأقاربهــا الذيــن زارتهــم 
اللجنــة الدوليــة يف أماكــن احتجــاز بالخــارج.

تبــادل 133 تحيــة شــفهية )ســامات( بــن عائــات تعيــش يف مــرص وأقاربهــا الذيــن جــرى إنقاذهــم يف إطــار التعــاون بــن الحركــة 
ومنظمــة “إس أو إس ميديتــراين” يف أثنــاء عمليــات اإلنقــاذ مــن خــال ســفينة “أوشــن فايكنــغ”.

تيســر إجــراء 2,706 مكاملــة هاتفيــة دوليــة ملســاعدة أفــراد مــن مجتمــع املهاجريــن املقيمــن يف مــرص عــى الحفــاظ عــى اتصــال 
بأحبائهــم يف الخــارج.

إصدار اللجنة الدولية 127 وثيقة سفر نيابًة عن الجئن/طالبي لجوء موجودين مبرص إلعادة توطينهم يف بلدن أخرى.


