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 الرعاية االجتماعية 

 مقدمة 

يوفّر التزام الصليب األحمر والهالل األحمرر اللممرع ىلرح ين ريل حرلل لسرا ال رالأ ارم ل لالارل  ويرل 

لالينلد الاولي للمشلركة في  ضليل الرىلية االجتملىية. ويمارل يمريرا الرفلةيرة االجتملىيرة ا حهرل حللرة 

نام في المشاالت االجتملىية ويلبيرة االحتيلجرلت البشررية ويروفير الترفّه التي ي ود ىنامل ياوأ  ا يم الت

 لكبر  ار ممال مل ال رص االجتملىية.

ويت لوت مشلركة الجمميلت الوطنية في لحشطة الرىليرة االجتملىيرة مرل مارلأ آلرح منرر ومرل فترر  آلرح 

ة جوةريل ىلح لحهل لنرى ح ب االحتيلجلت والظروف والقارات. ويجب لأ ينظر آلح الرىلية االجتملىي

ىمليررة م ررتمر  وحيويررة يتضرر  للتايررر ح ررب الزمررلأ والماررلأ. وينبارري مررل مررم يايي هررل الاررتمرار مرر   

التايرات االجتملىية وال يلاية والثقلفية واال تصلدية لمجتم  مميل نالل فتر  ممينة. ويُماّ التصرا  لهر ا 

. وغنري ىرل البيرلأن لأ النيرل  االجتملىيرة التنا  لحا لةااف جمميلت الصليب األحمر والهرالل األحمرر

والمشلكع في المال لت االجتملىية لي ت ملاتة اع لحهل في يايّر م تمر. وىليرهن ينباري لأ ياروأ الممرفرة 

اللممع االجتملىي ومملراتهن مرل حيرم م رلةمتهمل فري النهرور اللرىليرة االجتملىيرةن مجموىرة مرل 

ال يج ياةل في الوا   اوااطة مهنييل يتميزوأ اللمروحة والا رلة  األفالر التي يتطور الاتمرار والتي يم

 وكثر  الت مع.

 النطاق

يض  ايلاة الرىلية االجتملىية لارل  ىمرع الصرليب األحمرر والهرالل األحمرر ىلرح مرميا  ىمليرلت 

 مواجهة الطوارئ وين ي  ارامج التنميرة االجتملىيرة طويلرة األجرع فضرال ىرل  ضرليل المنلمرر  المتملقرة

 اللتنمية االجتملىية والممع االجتملىي.

وينطبق ال يلاة ىلح كع لحواع لحشطة الرىلية االجتملىية التي ين  ةل ل  جمميرة وطنيرة لو ل  فررع مرل 

 فروىهل لو موظ وةل لو متطوىوةل لو ين  ةل االينلد الاولي اص ة جملىية.

 البيان

 ي مح االينلد الاولي وكع جممية وطنية آلح:

 ع وفقل للمبلد ة األالاية للنركة الاولية للصليب األحمر والهالل األحمرنالمم  -1
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االىتراف ا أ الهاف الملم للرىلية االجتملىيرة ةرو يرااير المشراالت االجتملىيرة ويلبيرة   -2

االحتيلجلت البشرية وآيلحة ل صح مل يمال مرل ال ررص مرل لجرع ين ريل الرفرلن البراحي 

 ولارةم ومجتممليهم المنليةنوالن  ي واالجتملىي لألفراد 

حملية حقوق كع ستص ااتنلدا آلح المبال القلئع ا أ لاع آح لأ النق فري النيرل  والتمتر    -3

 اللضروريلت األالاية للنيل  ن

ااتبلق األحااث ىل طريق الشروع في التتطيط ولحشطة الت ةب لت لد  ممرلر المشراالت  -4

يترامهم الصرليب األحمرر والهرالل األحمرر لو  التي يواجههل ال رالأ الم تضرم يل الر يل

التت يا منهل. وي تاىي ذلك الممع م  لسا ال الأ ام ل لمواجهة األوالع االجتملىيرة 

في حرلالت الطروارئ وفري مرحلرة آىرلد  الت ةيرع والممرع مرل لجرع التنميرة ىرل طريرق 

متتلرا لسرالل المنلمر  لو الممع المبلسر لو كليهمرل لو ايترلذ آجرراةات و لئيرة لت رلد   

 اإل صلة االجتملىي والضما.

وا  ال يلالت واالارتراييجيلت االجتملىيرة المنلاربة ىلرح متتلرا الم رتويلت لرمرا  -5

المصللح اال تصلدية واالجتملىية وال يلاية والتانولوجية لل رالأ وآيرالة اةتمرلم نرلص 

يل  لمر البرامج الحتيلجلت األ ليلت وحقو هم. وينباي وا  مؤسرات وممليير للجود  لق

 ويقييمه؛

الت كيا مل جايا ىلى أ التاملت االجتملىية ولحشطة الرىليرة االجتملىيرة جرزة مهرم جراا  -6

مل لحشطة حركة الصليب األحمر والهالل األحمر وةي انلجة آلح ااتالر ويمزيز وينمية 

 ويمايع لمواكبة التايرات التي يطرل ىلح المجتم ؛ 

 يتملق اللجملىلت الم تهافة؛  ينايا لولويليهل فيمل -7

املأ آدراج الم هوم االجتملىي في كع جلحب مل جواحب ىمع الصليب األحمر والهالل  -8

األحمر. وينباي لأ يتم ذلك ىل طريق دمج التاملت في ىمع الجممية الوطنيرة واالينرلد 

اشرراع فملرري مرر  ايبررلع حهررج سررلمع ك اررل  لتنايررا احتيلجررلت األسررتلص الرر يل يتمرريل 

  لىايهم؛م

ال مي لتاويل القارات لو يمزيزةل فري مجرلل البنرم ىرل الم قروديل فري الاروارث و لو   -9

جم  سمع األار اهاف يت يا المملحل  التي ي ببهل ة ن النلالت ودمج ة ن القرارات  رار 

الم رتطلع فرري ارررامج الصررليب األحمررر والهررالل األحمررر األنرررى ذات الصررلة ونلمررة 

 رث ومواجهتهل وليس في مجلل الرىلية االجتملىية فقط؛ىمليلت الت ةب للاوا

اإل رار ا أ الصليب األحمر الهالل األحمرر يقروم اراور الجهرة الم رلىا  للناومرلت فري   -10

 يقايم التاملت االجتملىية وال ينع منلهل؛



 

 3 
Public 

يشجي  "الم ت يايل" ىلح االىتملد ىلح لح  هم ىل طريق الممع م  لسرا ال رالأ ارم ل  -11

لمجتم . ويشمع آسراك الم ت يايل اهاف يمزيز ااتقاللهم و اريهم ىلرح المواجهرةن في ا

مشررلركتهم اقررار الم ررتطلع فرري يتطرريط ارررامج الرىليررة االجتملىيررة المنلارربة وين يرر ةل 

 ورماةل ويقييمهل؛

الت كررا مررل لأ يشررّج  ارررامج الرىليررة االجتملىيررة مشررلركة المتطرروىيل ليررل كررلأ اررنهم  -12

 وجن هم؛ 

املأ االىترراف اراور المتطروىيل و يمرتهم فري البررامج االجتملىيرة. ويجرب لأ يترل    -13

 للمتطوىيل فرمة النصول ىلح مشور  مهنييل مل ذو  التبر ؛

املأ ينايا كع ىمليلت الرىلية االجتملىية ىلح لال  احتيلجرلت الم رت يايل ومرل مرم   -14

 لح ل  ىلمع لو اىتبلر منر.وا  البرامج ااتنلدا آلح االحتيلجلت فن ب وليس آ

 

 المسؤوليات 

 ينبغي للجمعيات الوطنية أن:

 يامج منظور الرىلية االجتملىية في البرحلمج الوطني الشلمع ومتتلا ىنلمرن؛ •

ي مح آلح املأ جود  التاملت االجتملىية للصليب األحمر والهالل األحمر فضال ىل   •

 نضوىهل للم لةلة؛

يل الم تتاميل التاريب المنلاب لاي يتمانوا مل ينايرا يضمل يلقي الموظ يل والمتطوى •

 االحتيلجلت االجتملىية ومبلسر  االاتجلاة الالزمة؛

يُشّج  النهج القلئم ىلرح المجتمر  المنلري ويضرمل مشرلركة المجتمر  المنلري فري مرن   •

 القرارات وحصر االحتيلجلت وينايا البرامج وين ي ةل ورماةل ويقييمهل؛

 والتملوأ ايل المنظملت والوكلالت التي يممع في الميااأ االجتملىي.يُشّج  التن يق   •

 وينبغي لالتحاد أن:

يرام ااتراييجية ويض  اإلرسلدات الالزمة لاىم ة ن ال يلارة وين ير ةل. ويمارل لأ يرتم  •

 ذلك اللتملوأ م  الجمميلت الوطنية ااية يمزيز التن ي  ال مّلل؛

لومررلت ويمررزز التمررلوأ ويبررلدل التبرررات ارريل يراررم ااررتراييجية وااررنة لتبررلدل المم •

الجمميلت الوطنيةن كتبلدل الموظ يل والمواد وارامج التاريب. ويقوم األملحة مقلم المركز 

المرجمي لإلىالم والتن يق. ولزيرلد  ال ملليرة يمارل لألملحرة لأ ي رّور جمميرلت وطنيرة 

 فيمل اينهل؛لتضطل  اجزة مل ة ا الاور لو الاور االمله وذلك الالي لق 
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 يشج  فرص ين يل ياريب ىلمليل مهر  ولك لة في مجلل التاملت االجتملىية؛  •

يشج  حهج يقوم ىلح المجتم  المنلي فري مرن  القررارات وحصرر االحتيلجرلت وينايرا  •

 البرامج وين ي ةل ورماةل ويقييمهل؛

 يناد ااتراييجيلت الممع لتقايم التاملت المبلسر  لو للمنلمر ؛ •

 تملحة اللبنوث فيمل يتملق الاليجلةلت االجتملىية والتاملت االجتملىية؛يشج  االا •

يقاّم اإلرسرلد والم رلىا  للجمميرلت الوطنيرة مرل لجرع يرييرب لولويرلت اررامج الرىليرة  •

 االجتملىية التلمة اهل؛

 يشج  التن يق والتملوأ ايل المنظملت والوكلالت التي يممع في الميااأ االجتملىي؛  •

 ال لتن ي  ة ن ال يلاة في غضوأ لرا  انوات مل يلريخ اىتملدةل.يجر  ااتمرا •
 

 المراجع: 

اىتمات ة ن ال يلاة في الاور  الثلحيرة ىشرر  للهي رة الملمرة لالينرلد الراولي لجمميرلت الصرليب األحمرر 

 .1999والهالل األحمر في سهر يشريل الثلحي  لكتوار 

 

ممتما  اش أ الرىلية االجتملىية. وال ينع منع ال يلالت ينع ة ن ال يلاة منع جمي  ال يلالت الملمة ال

االجتملىية التاميلية التي وافقت ىليهل األجهز  الااتورية لالينرلد نرالل ال رنوات الملارية وىلرح وجره 

 التصوص فيمل يتملق اللممو يل والمهلجريل واألط لل المتضرريل مل النزاىلت الم لّنة.
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