
حقــائق وأرقــام
مصر

ـــن  ـــر م ـــذ أكث ـــات، من ـــض االنقطاع ـــع بع ـــر، م ـــي مص ـــة( ف ـــة الدولي ـــر )اللجن ـــب األحم ـــة للصلي ـــة الدولي ـــل اللجن تعم
100 عـــام. فخـــال الحربيـــن العالميتيـــن األولـــى والثانيـــة، ونـــزاع عـــام 1956 علـــى قنـــاة الســـويس والحـــروب 
ـــن ومســـاعدتهم  ـــن المدنيي ـــن أســـرى الحـــرب والمعتقلي ـــارة اآلالف م ـــة بزي ـــة الدولي ـــة اإلســـرائيلية، قامـــت اللجن العربي
ـــة  ـــة الدولي ـــت اللجن ـــام 1983، أضف ـــي ع ـــف. وف ـــات جني ـــة بموجـــب اتفاقي ـــام المحـــددة المنوطـــة باللجن بموجـــب المه
الطابـــع الرســـمي علـــى وجودهـــا القانونـــي فـــي مصـــر مـــن خـــال توقيـــع اتفاقيـــة المقـــر مـــع وزارة الشـــؤون 

ـــرة. ـــي القاه ـــا ف ـــة له ـــاء بعث ـــة وإنش الخارجي

ـــة  ـــوات المســـلحة المصري ـــع الق ـــي اإلنســـاني م ـــون الدول ـــز القان ـــى تعزي ـــي مصـــر عل ـــة ف ـــة الدولي ـــا تعمـــل اللجن وحالًي
ــرة  ــق المتأثـ ــن المناطـ ــن مـ ــن الفاريـ ــات المهاجريـ ــات لمجتمعـ ــم الخدمـ ــرى، وتقديـ ــات األخـ ــاء والمؤسسـ والقضـ
بالنـــزاع، والشـــراكة مـــع مقدمـــي الرعايـــة الصحيـــة المحليـــة فـــي مصـــر ومؤسســـاتها لمســـاعدتهم علـــى تعزيـــز 
قدراتهـــم علـــى االســـتجابة لحـــاالت الطـــوارئ، باإلضافـــة إلـــى تطـــور آفـــاق تعـــاون اللجنـــة الدوليـــة مـــع جمعيـــة 
الهـــال األحمـــر المصـــري وتوســـعه ليشـــمل تقديـــم المســـاعدات. ومـــن خـــال األنشـــطة والشـــراكات المختلفـــة، 

عملـــت اللجنـــة الدوليـــة عـــام 2017 علـــى مـــا يلـــي:

نشــر القانون الدولي اإلنســاني
ضابًطــا وجندًيــا مــن الجيــش المصــري مقدمــة عــن القانــون الدولي اإلنســاني 
ــادات  ــع القي ــون تغطــي جمي ــاذ قان مــن خــال 11 جلســة نشــر ودورات إنف

اإلقليميــة للجيــش.

ــول  ــة ح ــام دورات تعريفي ــظ الس ــات حف ــي عملي ــن ف ــاط المعيني ــن الضب م
ــان.  ــوق اإلنس ــي لحق ــون الدول ــاني والقان ــي اإلنس ــون الدول القان

ممثـــًا مـــن اللجنـــة القوميـــة 
ــاني  ــي اإلنسـ ــون الدولـ للقانـ
حـــول  عمـــل  ورشـــة 
الخاصـــة  الموضوعـــات 
بالقانـــون الدولـــي اإلنســـاني 
والمهمـــة اإلنســـانية للجنـــة 
الرعايـــة  وحملـــة  الدوليـــة 

الصحيـــة فـــي خطـــر.

مـن موظفي المجلـس الوطني 
حـول  دورة  اإلنسـان  لحقـوق 
اإلنسـاني  الدولـي  القانـون 
األحمـر  الصليـب  وحركـة 
وأنشـطة  األحمـر  والهـال 
المصـري  األحمـر  الهـال 
مصـر  فـي  الدوليـة  واللجنـة 

األوسـط. والشـرق 

يناير - ديســمبر 2017
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ـــي اإلنســـاني مـــن خـــال  ـــى أخـــر مســـتجدات القانـــون الدول ـــا عل ـــا مصرًي قاضًي
التدريـــب المنظـــم باالشـــتراك مـــع المركـــز القومـــي للدراســـات القضائيـــة. إطاع 
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قانونيـــًا مـــن بينهـــم قضـــاة ومحامـــون وأســـاتذة جامعـــات وموظفـــون حكوميـــون 
رفيعـــو المســـتوى وأعضـــاء ســـابقون فـــي البرلمـــان المصـــري فـــي مؤتمـــر 
حـــول االتفاقيـــات الدوليـــة والقانـــون الجنائـــي فـــي الدســـتور المصـــري، تـــم 

ـــي. ـــون الجنائ ـــة للقان ـــة المصري ـــع الجمعي ـــاون م ـــه بالتع تنظيم

ممثــًا للقــوات المســلحة مــن الجزائــر ومصــر والكويــت وموريتانيــا والمغــرب وُعمــان والمملكــة العربيــة 
ــي  ــة العاشــرة حــول أحــكام القانــون الدول ــدورة التدريبي ــة المتحــدة واليمــن ال الســعودية واإلمــارات العربي

اإلنســاني فــي مقــر جامعــة الــدول العربيــة بالقاهــرة.

مــن المســؤولين الحكومييــن والدبلوماســيين والعســكريين واألكاديمييــن والقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة 
والعلمــاء المســلمين مــن 13 دولــة عربيــة مــن خــال الــدورات العربيــة اإلقليميــة فــي مجــال القانــون الدولــي 
ــي  ــن ف ــب المدربي ــة لتدري ــدورة اإلقليمي ــم ال ــارًكا منه ــس. وحضــور 45 مش ــروت وتون ــي بي ــاني ف اإلنس

مجــال القانــون الدولــي فــي المغــرب ليصبحــوا مدربيــن محتمليــن للقانــون الدولــي اإلنســاني.

قاضًيــا الــدورة اإلقليميــة الســابعة للقضــاة العــرب فــي مجــال القانــون الدولــي اإلنســاني بالتعــاون مــع معهــد 
الكويــت للدراســات القضائيــة والقانونيــة.

طفلــة غيــر مصحوبــة بذويهــا مــواد غذائيــة وطــرود صحيــة كل شــهر بالتعــاون 
مــع منظمــة ســانت انــدروز لخدمــات الاجئيــن.

ــع بالتعــاون مــع الهــال  ــى للتوزي ــة األول ــي الجول ــي شــمال ســيناء، ف أســرة ف
ــة.  ــة و20000 بطاني ــاعدات الغذائي ــن المس ــر المصــري، 110 طــن م األحم

ــال  ــع اله ــاون م ــع بالتع ــة للتوزي ــة الثاني ــي الجول ــيناء، ف ــي شــمال س أســرة ف
األحمــر المصــري، مســاعدات غذائيــة تكفــي لشــهر واحــد ومســتلزمات صحيــة. 
باإلضافــة إلــى تلقــي 3000 عائلــة منهــم مــواد إضافيــة لتحســين أماكــن ســكنهم.

ــي أول  ــة المتحــدة ف ــر ومصــر واألردن والمغــرب وســورية واإلمــارات العربي ــة مــن الجزائ ــرق طابي ف
ــة  ــي جامع ــت ف ــي نظم ــاني والت ــي اإلنس ــون الدول ــال القان ــي مج ــة ف ــات التمثيلي ــة للمحاكم ــابقة إقليمي مس

ــرة. القاه

مــن خــال خدمتهــا االستشــارية اإلقليمية حول القانون الدولي اإلنســاني، 
التــي أنشــئت فــي القاهرة فــي تســعينيات القرن الماضي:

توفيــر المــواد الغذائيــة واالحتياجات الضروريــة اليومية
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جندًيا من الجيش المصري في تدريب 
إدارة حوادث اإلصابات الجماعية.

جراًحا من 50 ساعة من التدريس النظري والعملي إلدارة االصابات بسبب األسلحة نظمت بالتعاون مع 
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة المصرية.

من موظفي األمانة العامة وموظفي المندوبيات الدائمة في جامعة الدول العربية التدريب حول 
المبادئ اإلنسانية وحماية البعثات الطبية في النزاعات المسلحة بالتنسيق مع إدارة الخدمات الصحية 

والمساعدات اإلنسانية.

أطباء عسكريين على المعرفة 
الازمة ليصبحوا مدربين في دورة 

اإلصابات في غرفة الطوارئ.

جندًيا من الجيش 
المصري لتحسين 

أدائهم في إجراءات 
اإلسعافات األولية 

في الميدان.

من الجنود 
والممرضين على 
المهارات الازمة 
ليصبحوا مدربين 
على اإلسعافات 

األولية.

بالقوات  الطب  كلية  من  طالًبا 
تدريب  في  المصرية  المسلحة 
مدته 15 ساعة حول التعامل مع 
الحاالت المصابة بسبب األسلحة 

في البيئات غير المؤهلة.

من األطباء 
والممرضين للتعامل 

مع اإلصابات في 
غرف الطوارئ.

ـــر  ـــر لألزه ـــام األكب ـــب، اإلم ـــد الطي ـــور أحم ـــع الدكت ـــة م ـــة الدولي ـــي اللجن ـــاع مندوب اجتم
ـــات التـــي تواجـــه العمـــل اإلنســـاني  ـــادل اآلراء حـــول النزاعـــات والتحدي الشـــريف بهـــدف تب
ـــة  ـــه مؤسس ـــر بصفت ـــة واألزه ـــة الدولي ـــن اللجن ـــاون بي ـــز التع ـــط وتعزي ـــرق األوس ـــي الش ف
ــورة  ــه والمشـ ــدم التوجيـ ــي تقـ ــر والتـ ــي مصـ ــامية فـ ــم اإلسـ ــم والتعاليـ ــة للتعليـ مرموقـ

ـــم. ـــاء العال ـــع أنح ـــي جمي ـــلمين ف للمس

رفــع قــدرات خدمــات الرعاية الصحيــة في حاالت الطوارئ

تعزيــز الحــوار مع المؤسســات اإلســامية في مصر

ــامات(  ــفهية )س ــائل الش ــر والرس ــب األحم ــائل الصلي ــن رس م
بيــن العائــات التــي تعيــش فــي مصــر وأقربائهــم الذيــن زارتهــم 

اللجنــة الدوليــة فــي مراكــز االعتقــال فــي الخــارج.

ــًدا للبحــث عــن مفقوديــن  ــا جدي طلًب
مــن قبــل أســر تعيــش فــي مصــر.

وثيقــة ســفر تابعــة للجنــة الدوليــة 
ملتمســي  الاجئيــن/  أجــل  مــن 
مصــر  مــن  الخارجيــن  اللجــوء 
إلعــادة توطينهــم فــي بلــدان أخــرى.

شخًصا بنجاح.

ــة الدوليــة فــي  ــا إلــى بعثــة اللجن طلًب
ــة. ــراد عائل القاهــرة للبحــث عــن أف

صـورة جديـدة على تطبيـق  »ابحث عن 
 ،)Trace the Face( الوجـه«  هـذا 
السـتعادة  اإلنترنـت  علـى  أداة  وهـو 

المفقوديـن. العائلـة  بأفـراد  االتصـال 

مكالمات هاتفية لمساعدة المهاجرين على التواصل مع أحبائهم في الخارج.

جمع شــمل العائات



© اللجنة الدولية للصليب األحمر، أيلول/ سبتمبر 2018

اللجنة الدولية للصليب األحمر
84 شارع 104،

حدائق المعادي، القاهرة، مصر
هاتف 540 81 252 202+ 

  +202 252 81 541                                  
www.icrc.org/ar

familylinks.icrc.org

 facebook.com/ICRCarabic  

 twitter.com/ICRC_ar  

 instagram.com/icrc  

07
42

/0
04

 0
9

.2
01

8 
50

0

تعزيــز احترام الموتى

الشــراكة مع الهــال األحمر المصري

اجتمــاع لمجموعــات العمــل الوطنيــة حــول »إدارة الجثاميــن فــي حــاالت 
الطــوارئ« باالشــتراك مــع مصلحــة الطــب الشــرعي.

اضطــاع خبيــر مــن اللجنــة الدوليــة بتقييــم مختبــر الحمــض النــووي 
وغرفــة التشــريح التابعــة لمصلحــة الطــب الشــرعي.
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خبيــر الــدورة الوطنيــة الثانيــة حــول »إدارة الجثاميــن« بالتعــاون مــع هيئــة 
ــعاف المصرية. اإلس

ورشـة عمـل مـع 17 فـرع للهـال األحمـر المصـري فـي مصـر لزيـادة معرفتهـم 
وقدرتهـم علـى تقديـم خدمـات إعـادة الروابط العائلية وتسـهيل تبـادل األخبـار العائلية.

فريًقـا جديـًدا مـن فـرق التدخـل أثنـاء الطـوارئ لاسـتجابة لحـاالت الطـوارئ، حتـى 
أصبـح عـدد الفـرق المدربـة 170 فريقـًا تغطـي 26 محافظـة.

فريًقـا مـن فـرق التدخـل أثنـاء الطـوارئ التابعـة لجمعيـة الهـال األحمـر الليبـي 
التـي تـم تشـكيلها حديثـًا وفـرق التدخـل أثنـاء الطـوارئ التابعـة للهـال األحمـر 

المصـري بشـأن االسـتجابة لحـاالت الطـوارئ فـي ليبيـا.

مـن المدربيـن مـن الهـال األحمـر المصـري الدورات العربيـة اإلقليمية في مجـال القانون الدولي اإلنسـاني 
لتعزيـز قـدرة الهـال األحمـر المصري على نشـر مبـادئ القانون الدولي اإلنسـاني بيـن المتطوعين.

مشــاركين مــن مصلحــة الطــب الشــرعي وهيئــة اإلســعاف المصريــة والهــال األحمــر المصــري ومركــز 
البحــث واإلنقــاذ المعرفــة الازمــة ليصبحــوا مدربيــن فــي دورة إدارة الجثاميــن.

حلقــة عمــل متقدمتيــن لرفــع التوعيــة بشــأن إدارة الجثاميــن فــي مستشــفى القصــر العينــي لخريجــي الطــب 
الشــرعي و17 طالًبــا مــن كليــة الطــب بالقــوات المســلحة.

ـــاء  ـــع أنح ـــي جمي ـــرى ف ـــف األخ ـــاالت العن ـــلحة وح ـــات المس ـــن النزاع ـــن م ـــخاص المتضرري ـــر األش ـــب األحم ـــة للصلي ـــة الدولي ـــاعد اللجن تس
ـــك بالتعـــاون مـــع شـــركائها فـــي الصليـــب  ـــا مـــا يكـــون ذل ـــم، وتفعـــل كل مـــا فـــي وســـعها لصـــون كرامتهـــم والتخفيـــف مـــن معاناتهـــم، وغالًب العال
األحمـــر والهـــال األحمـــر. كمـــا تســـعى المنظمـــة إلـــى الحـــد مـــن المشـــقة مـــن خـــال دعـــم وتعزيـــز القانـــون اإلنســـاني وتأييـــد المبـــادئ 

ـــة. ـــانية العالمي اإلنس

إجراء تدريب تعليمي مشترك بين 

http://www.facebook.com/icrc 
http://www.twitter.com/ICRC_lby 
http://www.instagram.com/icrc 

