
 إطار االتحاد الدويل الخاص 
بالصحة والرعاية للعقد 2030

 إسهام االتحاد الدويل
 يف تحسني صحة األفراد
 واملجتمعات املحلية

وقدرتهم عىل الصمود



الح�ية ومراعاة النوع االجت�عي واالحتواء

عوامل االقتدار

إطار
 الصحة

والرعایة

١٩٢ جمعية وطنية

١٣٫٧ ملیون متطوع

٤٦٥٫٠٠٠ موظف

االتحاد الدويل

طرائق الربامج

 الربامج املجتمعية يف
 قطاعات الصحة واملاء

 والرصف الصحي
والنظافة الصحية

 برامج الرعاية الصحية
 واملاء والرصف الصحي

والنظافة الصحية
يف حاالت الطوارئ

 االسرتاتيجية والسياسة
العامة واملنارصة

الدور املساعد

 إدراج أولويات الجمعيات
 الوطنية وبرامجها ضمن
االسرتاتيجيات القطاعية

 املشاركة يف املنابر
 السياسية والفنية

واملالية

 الحوار مع السلطات
 العامة عىل جميع

املستويات

مجاالت الرتكيز

الوقاية من املرض
والتوعية الصحية

تقديم الخدمات
 يف قطاعات الصحة واملاء

والرصف الصحي
والنظافة الصحية

 التأهب لحاالت الطوارئ
 ومواجهتها يف قطاعات
 الصحة واملاء والرصف

الصحي والنظافة الصحية

 التأهب ملواجهة األوبئة
والجوائح ومكافحتها

 م¸رسة الدبلوماسية
 اإلنسانية يف قطاعات الصحة

 واملاء والرصف الصحي
والنظافة الصحية



الح�ية ومراعاة النوع االجت�عي واالحتواء

تنمية الجمعيات الوطنية

املشاركة املجتمعية

البيانات، واألدلة، واملساءلة

االبتكار والتحوُّل الرقمي

 

٥ أولويات

أزمة املناخ
والبيئة

 القيم والسلطة
واالحتواء

الهجرة والهوية

اتساع الفجوات
 يف مجايل الصحة
وُحسن الحال

 تطور األزمات
والكوارث

االسرتاتيجية ٢٠٣٠

تحس� صحة
 األفراد واملجتمعات
املحلية وقدرتهم

عىل الصمود

الغاية طرائق الربامج

 الربامج املجتمعية يف
 قطاعات الصحة واملاء

 والرصف الصحي
والنظافة الصحية

 برامج الرعاية الصحية
 واملاء والرصف الصحي

والنظافة الصحية
يف حاالت الطوارئ

 االسرتاتيجية والسياسة
العامة واملنارصة



4

إطار االتحاد الدويل الخاص بالصحة والرعاية للعقد 2030

مقدمة

ناً كبرياً يف املتوسط فيام يتعلق بصحة ورفاه  ال تزال املؤرشات العاملية للصحة العامة تعكس تحسُّ

رة حديثاً تنقذ  مجتمعاتنا املحلية. فالناس يحيون لفرتة أطول من ذي قبل؛ وال تزال اللقاحات املطوَّ

ناً كبرياً باملقارنة بالعقود السابقة. بيد  الت وفيات األمهات واألطفال تحسُّ أرواحاً ال تحىص، وُتظهر معدَّ

أنه ال يزال هناك مستويات متفاوتة من التقدم امُلحرز بشأن االتجاهات الصحية العاملية الرئيسية، 

مبا يف ذلك تغري أمناط السكان واألمراض، وتوسع املناطق الحرضية، واألمراض املعدية، الناشئة منها 

بأعداد غري مسبوقة، وكل ذلك يزيد من  الناس  املناخ، فضاًل عن ترحال  الظهور، وتغرّي  واملعاودة 

تفاقم املخاطر الصحية العاملية، كام يؤثر سلبياً يف رفاه األفراد والعائالت واملجتمعات املحلية.

ونتيجة لذلك، فإن أوجه الضعف والوصم وعدم املساواة الكامنة داخل املجتمعات املحلية وفيام 

بينها تدفع األشخاص من الضعفاء واملهمشني بالفعل إىل مزيد من االنجراف يف دوامة الفقر واعتالل 

الصحة. وهذه الفئات من السكان هي املجتمعات املحلية التي تقطن مناطق نائية، والتي ال سبيل 

لديها للحصول عىل الخدمات الصحية األساسية، ومتثل 100 مليون شخص ُيدفعون سنوياً إىل دائرة 

الفقر املدقع بسبب النفقات الصحية الهائلة1، كام متثل 780 مليون شخص ال يحصلون عىل املاء 

املأمون، وكذلك 2.5 مليار شخص يعيشون بدون مرافق رصف صحي مالمئة2. تلك هي اإلحصاءات 

عملنا  محرك  وهي  والرعاية،  بالصحة  الخاص  الدويل  االتحاد  إلطار  السياق  تهيئ  التي  الواقعية 

الصحي  والرصف  واملاء  الصحة  مجال  من خدمات يف  نقدمه  ما  أجل ضامن جودة  من  الجامعي 

والنظافة الصحية للجميع.

منظمة الصحة العاملية )13 ديسمرب 2017(. البنك الدويل ومنظمة الصحة العاملية: يفتقر نصف العامل إىل الخدمات الصحية األساسية. ما زال 100 مليون شخص   -1
who.int/news-room/detail/13-12-2017-world-bank-and-who-half-the- من:  مقتطف  الصحية.  النفقات  بسبب  املدقع  الفقر  هاوية  إىل  ُيدفعون 

world-lacks-access-to-essential-health-services-100-million-still-pushed-into-extreme-poverty-because-of-health-expenses

https://www.cdc.gov/healthywater/ :مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها )11 أبريل 2016(. ملحة عن برنامج املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية من  -2
global/wash_statistics.html

Katie Wilkes/IFRC ©

يقوم أخصائيو طب الطوارئ يف الصليب األحمر مبساعدة 
العيادة  يف  جراحهم  من  التعايف  عن  املحليني  السكان 
بريا،  يف  الربتغايل  األحمر  الصليب  أنشأها  التي  امليدانية 

موزامبيق، بعد أن دمر اإلعصار إيدا املدينة.
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 إطار االتحاد الدويل الخاص
بالصحة والرعاية

الغرض من إطار االتحاد الدويل الخاص بالصحة والرعاية، املشار إليه فيام بعد باسم »اإلطار«، هو: 

‘1’ عرض األولويات الجامعية وطرائق تخطيط الربامج التي تحدد عمل االتحاد الدويل3 يف مجايل 

الصحة والرعاية4؛ ‘2’ توضيح مسار مشاركة الجمعيات الوطنية مع سلطات الصحة العامة يف إطار 

والرعاية  الصحة  مجايل  يف  الدويل  االتحاد  عمل  ربط   ’3‘ والرعاية؛  الصحة  بشأن  املساعد  دورها 

بالخطة العاملية ألهداف التنمية املستدامة.

ويأيت إعداد اإلطار استجابة للتطورات العاملية الرئيسية الثالثة التي تؤثر يف عمل االتحاد الدويل. 

وهي: أوالً، تزايد االعرتاف باملساهمة الكبرية للصليب األحمر والهالل األحمر يف خطة الصحة العاملية. 

فالجمعيات الوطنية يف وضع جيد يؤهلها ألن تتموضع كرشكاء تنفيذ مستدامني، ُيعوَّل عليهم إىل 

جانب السلطات العامة ومنظومة األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية املحلية والدولية واملجتمع 

املدين وكيانات أخرى من أجل ضامن حصول الجميع يف كل مكان عىل سبل االستفادة الجيدة من 

خدمات الصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية. ثانياً، تزايد الرتكيز عىل العالقة بني املجالني 

اإلنساين واإلمنايئ يدعم الجمعيات الوطنية يف أدوارها التي يفرتض أن تؤديها يف إطار هذه العالقات 

من خالل تنفيذ برامج مجتمعية يف قطاعات الصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية يف 

حاالت الطوارئ وغري حاالت الطوارئ. ثالثاً، تزايد التحديات والفرص الناشئة عن تغرّي االتجاهات 

الصحية العاملية وتغرّي املناخ والتهديدات املستمرة التي تطرحها الكوارث والنزاعات والعنف، األمر 

الذي يستدعي من االتحاد الدويل أن يجدد تركيز عمله ويعيد تحديد أولوياته.

قاً  وأُعد هذا اإلطار متاشيا مع اسرتاتيجية االتحاد الدويل للعقد 2030، وهو ميثل تحلياًل أكرث تعمُّ

لكيفية وفاء القطاعات املتخصصة للصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية بتطلعات جدول 

األعامل الطموح السرتاتيجية العقد 2030. ويسعى هذا اإلطار إىل القيام بذلك من خالل توضيح 

التوصل إىل فهم مشرتك للعمل الجامعي. ويف سبيل إعداد هذا اإلطار،  األولويات الجامعية بغية 

أجرى الفريق املرجعي املعني بالصحة العاملية استعراضاً ومناقشة وتنقيحات بالتعاون مع أكرث من 

40 جمعية وطنية لديها اهتامم خاص بالصحة العاملية. وقد ُعرَِض مرشوع إطار الصحة والرعاية 

لية، وبعد تضمينه تعليقات أعضاء مجلس اإلدارة يف عام 2019،  عىل مجلس اإلدارة ليدرسه دراسة أوَّ

َم املرشوع إىل الجمعية العامة يف ديسمرب 2019 للتشاور مع الجمعيات الوطنية بشأنه. ووافق  ُقدِّ

مجلس اإلدارة يف يوليو 2020 عىل املرشوع النهايئ الذي صدر بعد اعتامد املالحظات والتعليقات 

التي تلقتها الجمعية العامة.

وُينظر إىل إعداد هذا اإلطار باعتباره خطوة أوىل ينبغي أن يتبعها تفعيله من خالل اعتامد إطار 

للرصد والتقييم وإعداد األدوات واإلرشادات الفنية من أجل التنفيذ. ومن املزمع تفعيل هذا اإلطار 

ألغراض هذه الوثيقة، ُيعرَّف االتحاد الدويل بأنه املائة واثنتان وتسعون جمعية وطنية للصليب األحمر والهالل األحمر وأمانة االتحاد الدويل.  -3

ُيستخدم مصطلح الصحة والرعاية كمصطلح جامع يهدف إىل االستفادة من الطيف الواسع من أنشطة الرعاية الصحية واالجتامعية واملاء والرصف الصحي والنظافة   -4
الصحية التي تقدمها املائة واثنتان وتسعون جمعية وطنية للصليب األحمر والهالل األحمر.
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العام  )وهو  يناير 2021  من  األول  بحلول  الوطنية  الجمعيات  استعداد  لضامن  عام 2020،  خالل 

املوافق لبدء تطبيق اسرتاتيجية العقد 2030(، حيث ستكون الجمعيات الوطنية عىل أهبة االستعداد 

الجمعيات  متلك  والرعاية  للصحة  متامسك  نهج  إطار  يف   2030 العقد  اسرتاتيجية  تنفيذ  يف  للبدء 

الوطنية ناصيته بشكل كامل )اإلطار(، مع األدوات الصحيحة )اإلرشادات( وآليات املساءلة القامئة 

)إطار الرصد والتقييم(.

ويرد يف األقسام التالية وصف هذا اإلطار، عىل النحو املبنّي يف الرسم عىل الصفحة 2:

y	 يبني القسم األول حجم إسهام االتحاد الدويل يف مجال الصحة العاملية واملاء والرصف الصحي والنظافة

الصحية، ويلقي الضوء عىل حجم ونطاق عمل الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر؛

y	 ويعرض القسم الثاين مجاالت الرتكيز املتعلقة بالصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية التي

تحدد املساهمة املحددة وامليزة النسبية للجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر؛

y	 ويصف القسم الثالث الدور املساعد للجمعيات الوطنية يف قطاعات الصحة واملاء والرصف الصحي

والنظافة الصحية كمرتكز لالسرتاتيجيات والسياسات واملنابر الوطنية؛

y	 م القسم الرابع ملحًة عامًة عن الطرائق الثالث للربامج يف قطاعات الصحة واملاء والرصف الصحي ويقدِّ

والنظافة الصحية التي ينبغي أن يسرتشد بها االتحاد الدويل يف وضع خططه؛

y	ويعرض القسم الخامس عوامل التمكني التي تضمن فعالية الربامج وكفاءتها؛

y	 والنظافة الصحي  والرصف  واملاء  الصحة  )الغاية( ألنشطة  الشامل  الهدف  السادس  القسم  ويوضح 

الصحية لدى االتحاد الدويل وصلته باسرتاتيجية العقد 2030؛

y	ويبني القسم السابع إسهام االتحاد الدويل يف أهداف التنمية املستدامة؛

y	.ويناقش القسم الثامن الخطوات التالية من أجل تفعيل اإلطار

Erika Piñeros/RCRC Magazine ©

مركز صحي للصليب األحمر الكولومبي عىل جرس سيمون 
من  الجرس  العوائل  من  العديد  تعرب  كوكوتا.  يف  بوليفار 
الصحية  الرعاية  بحثا عن  يوميا  باتجاه كولومبيا  فنزويال 

األولية ألوالدها.
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حجم إسهام االتحاد الدويل يف مجال - 1
الصحة العاملية واملاء والرصف الصحي 
والنظافة الصحية: 192 جمعية وطنية، 

و13.7 مليون متطوع، و465.000 موظف

قطاعات  يف  األساسية  الخدمات  توفري  أمر  زمام  تويل  عن  املسؤولية  بأن  الدويل  االتحاد  يعرتف 

الفاعلة  الجهات  الدول، مع قيام  الصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية تقع عىل عاتق 

غري الحكومية بتوفري مستويات مختلفة من الدعم، مبا يف ذلك القطاع الخاص ومنظامت املجتمع 

املدين واملجتمعات املحلية ذاتها. والجمعيات الوطنية، بوصفها منظامت مجتمعية، ككيانات معاونة 

املحلية  واملجتمعات  العامة  الصحة  سياسة  بني  الصلة  لتعزيز  يؤهلها  وضع  يف  العامة،  للسلطات 

والنظم الصحية التي تخدم هذه املجتمعات املحلية.

ر بنحو 465 ألف موظف وينتسب  ويتألف االتحاد الدويل من 192 جمعية وطنية يعمل بها ما ُيقدَّ

السنوية  التغطية  حجم  أن  إىل  املتاحة  البيانات  أحدث  وتشري  متطوع5.  مليون   13.7 قرابة  إليها 

آخرين  مليون   15.9 تغطية  عن  فضاًل  شخص،  ماليني   103 نحو  يبلغ  الصحية  للخدمات  املبارشة 

الكبري  اإلسهام  عىل  الضوء  تلقي  األرقام  وتلك  الصحية.  والنظافة  لصحي  والرصف  املاء  بخدمات 

لالتحاد الدويل يف مجال الصحة العاملية ويف خدمات املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية. وكثرياً 

ما تشكل برامج الصحة والرعاية طويلة األجل أساس الوجود املستدام للكثري من الجمعيات الوطنية 

ال أثناء حاالت الطوارئ. وهذا  يف املجتمعات املحلية، ولقدرتها عىل االستجابة الرسيعة بشكل فعَّ

الوجود املستدام هو ما يبني الثقة والفهم العميق للمخاطر الصحية وأوجه الضعف واإلجحاف التي 

تعاين منها املجتمعات املحلية.

االتحاد الدويل )2019( تقرير َنعتُد بالجميع لعام 2019:  -5
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وتقدم الجمعيات الوطنية طائفة واسعة من خدمات الصحة والرعاية، ترتاوح بني التوعية والوقاية 

فة. ويشمل ذلك توفري الرعاية يف املستشفيات  والتشخيص والعالج وإعادة التأهيل والرعاية امُللطِّ

بأهمية  والتوعية  النمسا،  االجتامعية يف  الرعاية  وأنشطة  لبنان،  اإلسعاف يف  اليابان، وخدمات  يف 

غسل اليدين يف هايتي، فضاًل عن نوادي الصحة املجتمعية لألمهات واألطفال يف نيجرييا. وتعكس 

األوضاع  والتي تشمل  فيها،  التي نعمل  املختلفة  السياقات  األنشطة  الواسعة من  املجموعة  هذه 

اإلنسانية واإلمنائية عىل حد سواء. فوجودنا بشكل ثابت ومستدام داخل املجتمعات املحلية هو ما 

النزاعات املسلحة،  ميكننا من الربط بني الجوانب اإلنسانية واإلمنائية، بينام نرافق املترضرين من 

واألزمات والكوارث التي طال أمدها، فضاًل عن أولئك الذين ال يستطيعون الحصول عىل الرعاية 

الصحية الجيدة يف العديد من السياقات التي تغطي البلدان املائة واثنتني وتسعني التي نتواجد فيها. 

كام أن االلتزام الجامعي لالتحاد الدويل بضامن حصول الجميع، يف كل مكان، عىل ما يحتاجون إليه 

من خدمات صحية، يف جميع السياقات اإلنسانية واإلمنائية، هو ما يحدد عملنا يف مجايل الصحة 

قيادة  تحت  الناس  عىل  تركز  التي  األنشطة  تنفيذ  خالل ضامن  من  بذلك  نقوم  ونحن  والرعاية. 

مجتمعية، والتي متثل بقدر اإلمكان املحددات االجتامعية واالقتصادية والبيئية للصحة التي متس 

حياة الشخص يف جميع مراحلها.

أدناه أعداد األشخاص املشمولني بتغطية الربامج يف مجاالت مختلفة تتعلق مبواضيع  الشكل 1: 

معيَّنة خالل عام 2017 )يرجى االطالع عىل تقرير ‘َنعتُد بالجميع’ لعام 2019(.

إطار االتحاد الدويل الخاص بالصحة والرعاية للعقد 2030

 

املأوى

الهجرة

سبل املعيشة

الصحة

الحد من مخاطر الكوارث

التحويالت النقدية

أفريقيا

٦,٦٣٥,٢٦٢

١,٢٠١,١٩٩

١٦٧,٢٠٤

٢,٢٩٩,٢٣٢

١,٠٣٧,٠٤٠

٢٢,٧١٧,٦١٥

٢,٨٤٤,٦٥٢

٣٣٢,٢٣٩

األمريكتان

٢٠٧,٤٦٠

١٦١,٥٩٠

١,٨٦٢,٢٧٣

٢٣٣,٠٢٦

٣٧٢,٣٤٧

١٣,٥٢١,٤٠٦

٢,٦١٢,٦٨٥

٣٨٠,١١٥

آسيا واملحيط 
الهادئ

٢,٤١٤,١١٨

٥,٧٧٠,٨٧١

٥٥٧,١٤٩

٥٢١,١٣٤

٥٨١,٦١٤

٤٢,٩٠٤,٦٨٩

٣,١٤٠,١٢٠

٢٣٠,٨٥٤

املاء والرصف الصحي
والنظافة الصحية

االحتواء االجت�عي
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األعرف  فهم  أنشطتنا،  جميع  يف صميم  وندعمهم  نخدمهم  الذين  الناس  وضع  إىل  نسعى  ونحن 

بسياقاتهم، وهم من يجب أن يظلوا مصممي التغيري ووسطائه الرئيسيني يف إطار أي جهود رامية إىل 

تلبية احتياجاتهم وتحسني أوضاعهم الصحية ورفاههم. ويتمثل دور االتحاد الدويل يف املساهمة يف 

ضامن متكني املترضرين وإرشادهم وإمدادهم باملوارد املناسبة لهم التخاذ الخيارات املتصلة بأمناط 

الحياة الصحية، واألهم من ذلك، متكينهم من الحصول عىل خدمات جيدة ومستدامة يف قطاعات 

الصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية. وبشكل أسايس، فإن نهجنا إزاء الصحة والرعاية 

يتلخص بالتايل يف االستفادة من الخدمات واملشاركة وضامن السالمة وتعزيز القدرة عىل الصمود 

وصون الكرامة.

إطار االتحاد الدويل الخاص بالصحة والرعاية للعقد 2030

أوروبا وآسيا 
الوسطى

 املجموع  الرشق األوسط 
الكيل

٢,٠١٩,٠٩٨٤,٦٢٩,٠٨٧١٥,٩٠٥,٠٢٥

٢,٦٣١,٧٧٣١,١٧٢,٨٨٠١٠,٩٣٨,٣١٣

٥١,٩٣٣٦,٦١٥,٤٧٥٩,٢٥٤,٠٣٤

٤٠٩,٣٨٤١٣٧,٢٩٨٣,٦٠٠,٠٧٤

٤,٨٠٥,٧١٣٦,٩٣٢,٩٣٢١٣,٧٢٩,٦٤٦

٦,٩٣٥,٦٠٥١٦,٨٨٧,٣٦٠١٠٢,٩٦٦,٦٧٥

١,٣١٩,٠٩٢٢,٦٧٣,٥٤٠١٢,٥٩٠,٠٨٩

١,٨٨٧,٢٦٠١٤٧,٥٠٦٢,٩٧٧,٩٧٤
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مجاالت الرتكيز- 2

يف  املشاركة  الوطنية  الجمعيات  من  ومتنوعة  واسعة  شبكة  الدويل  االتحاد  ميثل  آنفاً،  ذكر  كام 

مستويات مختلفة من أنشطة الصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية.

ويف سياق النهوج املختلفة، تركز أنشطة الصليب األحمر والهالل األحمر عىل بعض املجاالت الثابتة 

التالية املتعلقة بالصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية:

y	 الوقاية من األمراض والتوعية الصحية: يوفر االتحاد الدويل الدعم لألفراد واملجتمعات املحلية
عرب  والعمل  الصحي،  الوعي  وتعزيز  ورفاههم،  صحتهم  يف  التحكم  عىل  قدرتهم  تعزيز  عرب 

ي للوصم والتمييز.  قطاعات متعددة من أجل تعزيز أمناط السلوك والتمكني الصحي، والتصدِّ

الكرامة،  تحفظ  آمنة  حياة صحية  العيش  من  الجميع  متكني  الدويل يف  االتحاد  رؤية  وتتمثل 

الصحية  التوعية  أنشطة  وتوفري  الشاملة،  التغطية  وتحقيق  املهَملني  األشخاص  بلوغ  ال سيام 

والرعاية  الصحة  قطاعي  تغطية  نطاق  خارج،  أو  هامش،  ملن هم عىل  األمراض  من  والوقاية 

االجتامعية الرسميني.

ويف إطار هذا املجال من مجاالت الرتكيز، يشمل عمل االتحاد الدويل معالجة عوامل السلوك الخطر 

وتعزيز أمناط إيجابية للسلوك الصحي والحياة الصحية، والوقاية من األمراض، وتحسني سبل حصول 

ويجري  الصحية.  واملعلومات  الصحية  الخدمات  عىل  ضعفاً  واألكرث  املحرومة  املحلية  املجتمعات 

تنفيذ مجموعة واسعة من األنشطة لضامن القدر األمثل من الرعاية الصحية والرفاه والوقاية من 

الصحية  التوعية  بشأن  الدويل  االتحاد  أنشطة  وتعالج  حياته.  مراحل  جميع  يف  لإلنسان  األمراض 

والدعم  النفسية  والصحة  املعدية،  وغري  املعدية  باألمراض  املتصلة  املسائل  األمراض  من  والوقاية 

النفيس االجتامعي، وإساءة استعامل العقاقري، والصحة الجنسية واإلنجابية، واملاء والرصف الصحي 

والنظافة الصحية، ومكافحة األوبئة، ومعالجة املخاطر الصحية واآلثار النفسية االجتامعية الناجمة 

عن تغريُّ املناخ والهجرة.

y	 يشارك الصحية:  والنظافة  الصحي  والرصف  واملاء  الصحة  قطاعات  يف  الخدمات  تقديم 
وتنفيذ  الدروس  واستخالص  املهام6  تحويل  يف  املناسبة،  السياقات  يف  واملتطوعون،  املوظفون 

املهارات واملهام الجديدة ملواجهة أهم املشاكل الصحية يف سياقاتهم املحلية مبا يف ذلك ضامن 

احتوائية العمليات لتشمل بتغطيتها أكرث الفئات ضعفاً وتهميشاً مثل األشخاص من ذوي اإلعاقة. 

املتكاملة،  املجتمعية  الحاالت  إدارة  يف  املثال،  سبيل  عىل  يشاركون،  واملتطوعون  فاملوظفون 

وبرامج الرعاية املنزلية واملجتمعية، والدعم النفيس، والحد من األذى، ومشاريع إمدادات املاء، 

وما إىل ذلك. ويتحدد أي نهج من هذا القبيل بالتعاون مع السلطات املحلية يف ضوء االعتبارات 

املشاركة يف تقديم خدمات يف  الوطنية  الجمعيات  فإذا قررت  االجتامعية واملالية والسياسية. 

قطاعات الصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية، فإنها تقوم بذلك بطريقة مستدامة، 

هذه  تؤدي  قد  البلدان،  من  محدود  عدد  ويف  لديها.  واملوظفني  املتطوعني  قدرات  إطار  ويف 

وتوفري  الرسيرية  والخدمات  املستشفيات  إدارة  يف  الوطنية  الجمعيات  انخراط  إىل  املشاركة 

ُيعرَّف تحويل املهام بأنه تفويض املهام األساسية يف املجاالت الطبية ومجاالت الصحة النفسية والصحة العامة من املهنيني الصحيني املؤهلني إىل العاملني الصحيني   -6
املجتمعيني و/أو املتطوعني بالتنسيق مع الجهات الفاعلة املختصة مثل وزارات الصحة.
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الرعاية يف مجال الصحة النفسية. ويشكل ضامن املعايري الدنيا للرعاية الجيدة وتوفري الحامية 

والدعم الكافيني للمتطوعني يف شكل برامج تدريب وتوجيه وإرشاف ونظم دعم وتغطية تأمينية، 

ضمن قضايا رئيسية أخرى، أولوية ضمن جميع عنارص االتحاد الدويل املشاركة يف هذا املجال.

y	 التأهب لحاالت الطوارئ ومواجهتها يف قطاعات الصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة
لية )بشكلها التقليدي واإلسعافات  الصحية: يقوم املتطوعون املدربون عىل تقديم اإلسعافات األوَّ
لية النفسية( باالستجابة الفورية يف املجتمعات املحلية أثناء حاالت الطوارئ، يف جميع أنحاء  األوَّ

العامل، وتقديم الرعاية قبل الوصول إىل املستشفى. وألن الجمعيات الوطنية تستثمر يف التأهب 

للكوارث الطبيعية واألخطار من صنع اإلنسان، فهي تزود املتطوعني واملجتمعات املحلية مبا يلزم 

الجمعيات  الدويل  االتحاد  ويشجع  كارثة.  وقوع  عند  متأهبني  ليكونوا  وأدوات  معارف  من 

الوطنية عىل العمل معاً تحت مظلته من أجل توفري استجابة متكاملة لحاالت الطوارئ الكربى 

يف قطاعات الصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية أثناء الكوارث الطبيعية أو الكوارث 

التي من صنع اإلنسان. وأخرياً، يدعم االتحاد الدويل السلطات الوطنية من أجل تعزيز النظم 

املجتمعية والصحية ونظم الرعاية االجتامعية، كام يدعم قدرة املجتمعات املحلية عىل الصمود 

قبل وبعد وقوع حالة طوارئ.

y	 التأهب ملواجهة األوبئة والجوائح ومكافحتها: إن أنظمة املراقبة املجتمعية والكشف املبكر
عن األوبئة والجوائح عىل املستوى املجتمعي هي املدخل إىل التصدي لوباء محتمل عند بداية 

تفشيه؛ وباملثل، فخالل تفيش وباء ما، ميكن للمجتمعات املحلية التي تعرف جيداً طريقة انتقال 

الوباء  القضاء عىل  يف  كبري  بشكل  تسهم  أن  االجتامعية  النفسية  آثاره  وكذلك  املرض وعالجه 

برسعة. كام ميكن تحقيق نتائج أفضل عن طريق متكني السكان املحليني من تويل دور قيادي يف 

أنشطة التأهب واملواجهة والتعايف. ولهذا السبب، فإن االتحاد الدويل يدعو إىل االعرتاف بالدور 

الرئييس للجهات الفاعلة املحلية واملجتمعات املحلية يف تنفيذ اللوائح الصحية الدولية وإدماج 

خطط الجمعيات الوطنية للتأهب ملواجهة الوباء ومكافحته والتعايف من آثاره يف الترشيعات 

والسياسات والخطط الوطنية حسب االقتضاء.

y	 :مامرسة الدبلوماسية اإلنسانية يف قطاعات الصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية
دامئاً  بالعمل  الرأي  وقادة  القرار  صانعي  إلقناع  وسيلة  عىل  اإلنسانية  الدبلوماسية  تنطوي 

ملصلحة الضعفاء مع االحرتام الكامل للمبادئ اإلنسانية األساسية. وبالتايل، فإن قرار املشاركة 

يف الدبلوماسية اإلنسانية ليس خياراً، إمنا هو مسؤولية تنبع من خاصية الوصول املتميز الذي 

اإلنساين.  العمل  ميدان  يف  العامة  للسلطات  مساعدة  كجهات  الوطنية  الجمعيات  به  تتمتع 

وتدور الدبلوماسية اإلنسانية، يف قطاعات الصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية، حول 

الدعوة إىل الحصول عىل خدمات جيدة، ال سيام من أجل الفئات السكانية الضعيفة. كام أنها 

تتعلق بالتأثري يف السياسات واالسرتاتيجيات واملناهج الدراسية الوطنية املتعلقة بالصحة واملاء 

والرصف الصحي والنظافة الصحية وفقاً لذلك.
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األحمر  الصليب  حشد  كوفيد-19،  جائحة  خضم  يف 
الحكومة  جهود  لدعم  وموظفيه  متطوعيه  الفلبيني 
للقضاء عىل شلل األطفال عن طريق حملة تطعيم شاملة.
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الدور املساعد: التفاوض مع السلطات - 3
العامة حول تخصيص حيز لدور 

الجمعيات الوطنية يف قطاعات الصحة 
واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية 

الوطنية  الجمعيات  دور  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  للحركة  األسايس  النظام  يصف 

تنطوي عىل  باعتباره »رشاكة محددة ومميزة  اإلنساين  العمل  العامة يف مجال  للسلطات  املساعد 

الوطنية،  الجمعيات  من  للعديد  املساعد،  الدور  تجاوز  واليوم،  متبادلة«.  ومنافع  مسؤوليات 

السياقات اإلنسانية ليشمل يف غالبية األحيان أوضاع السلم والحرب وكذلك حاالت الطوارئ وغري 

حاالت الطوارئ.

ويكمن دور الجمعيات الوطنية يف املنارصة لدى الحكومات من أجل أداء دورها يف مجال الصحة 

العامة،  للسلطات  مساعدة  كيانات  بوصفها  بانتظام  مسؤولياتها  تعزيز  أجل  من  وكذلك  العامة، 

وضامن الوصول، والسالمة، وتعزيز التطوع واملشاركة املجتمعية ومعالجة أوجه الضعف، وأحياناً 

حاالت اإلهامل، غري املعرتف بها.

وعىل الرغم من هذا الدور املساعد امُلقنَّن، تقوم الجمعيات الوطنية يف بلدان عديدة بتنفيذ برامج 

الصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية مبعزل نسبي عن االسرتاتيجيات والربامج الوطنية 

إىل:  يدعو  اإلطار  هذا  فإن  ولذلك،  الصحية.  والنظافة  الصحي  والرصف  واملاء  الصحة  قطاعات  يف 

‘1’ زيادة مشاركة الجمعيات الوطنية يف الحوار مع الوزارات املعنية بالتنفيذ ومع السلطات املحلية 

ذات الصلة؛ ‘2’ إدماج أنشطة وبرامج الجمعيات الوطنية يف قطاعات الصحة واملاء والرصف الصحي 

القطاعية  االسرتاتيجيات  أو  الوطنية  الصحية  االسرتاتيجيات  يف  أفضل  نحٍو  عىل  الصحية  والنظافة 

املحددة )مثل املوارد البرشية لالسرتاتيجيات الصحية(؛ ‘3’ تعميق مشاركة الجمعيات الوطنية يف 

السياسات واملنابر الفنية واملالية املتعلقة بالصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية.

وستتمكن الجمعيات الوطنية، من خالل زيادة مشاركتها يف الحوار مع وزارات التنفيذ ذات الصلة، 

الصعيد  عىل  الحوار  يستمر  أن  وينبغي  أفضل.  بشكل  املجتمع  يف  التكمييل  لدورها  تحديد  من 

اإلقليمي وعىل مستوى املقاطعات واملجتمعات املحلية لضامن مالءمة وفعالية مساهامت الصليب 

أن  وينبغي  الصحية.  والنظافة  الصحي  واملاء والرصف  الصحة  األحمر يف قطاعات  والهالل  األحمر 

واملاء  للصحة  الوطنية  الربامج  بشأن مساهمتها يف  التفاوض  قادرة عىل  تكون كل جمعية وطنية 

والرصف الصحي والنظافة الصحية عن طريق مناقشة مجاالت الرتكيز الواردة يف الفصل السابق.

وُيعد إدماج أنشطة وبرامج الجمعيات الوطنية يف قطاعات الصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة 

الصحية عىل نحٍو أفضل يف االسرتاتيجيات الصحية الوطنية أو االسرتاتيجيات القطاعية املحددة خطوة 

ذات طابع رسمي أكرب نحو االعرتاف مبساهمة الجمعية الوطنية يف قطاعات الصحة واملاء والرصف 
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الصحي والنظافة الصحية. ويف ضوء تزايد التنافس عىل الحيز اإلنساين، فإن االعرتاف الرسمي بدور 

الطوارئ  الطوارئ وغري حاالت  الصليب األحمر والهالل األحمر يف حاالت  املتطوعني والعاملني يف 

للحفاظ  األهمية  بالغ  أمراً  ُيعد  الصحية  والنظافة  الصحي  والرصف  واملاء  الصحة  برامج  مجال  يف 

عىل مصداقية الجمعيات الوطنية وتعزيز هذه املصداقية. ومن شأن وجود صلة مبارشة بني برامج 

الجمعيات الوطنية واالسرتاتيجيات الوطنية أن يسّهل أيضاً املواءمة بني املعايري الفنية الوطنية. األمر 

الذي سيشكل حافزاً من أجل التحديث املستمر للقدرات الفنية للجمعيات الوطنية من أجل تلبية 

االحتياجات املتغرّية بشكل أفضل وزيادة التأهيل املهني لقطاعات الصحة واملاء والرصف الصحي 

والنظافة الصحية.

بالصحة واملاء والرصف  املتعلقة  الفنية واملالية  السياسات والربامج  وأخرياً، فإن زيادة املشاركة يف 

الصحي والنظافة الصحية ميكن أن تؤدي إىل ما ييل: ‘1’ تعزيز تأثري الجمعيات الوطنية يف قرارات 

السياسة العامة حول الصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية؛ ‘2’ تعزيز القدرات الفنية 

والنظافة  الصحي  والرصف  واملاء  الصحة  لربامج  التمويلية  الفرص  تهيئة   ’3‘ الوطنية؛  للجمعيات 

الصحية: ففي العديد من البلدان ذات الدخل املنخفض، ميكن أن يؤدي إدراج الجمعيات الوطنية 

للقاحات  العاملي  التحالف  الرئيسيني )مثل  الدوليني  املانحني  القطرية من أجل  التنسيق  آليات  يف 

كجهات  الوطنية  الجمعيات  اختيار  إىل  العاملي(  التمويل  ومرفق  العاملي،  والصندوق  والتحصني، 

متلقية ومنفذة ألجزاء من املنح الكبرية متعددة السنوات.

وعند مناقشة الدور املساعد للجمعيات الوطنية والتطلع إىل معالجة احتياجات املجتمعات املحلية، 

من املهم التذكري باملبادئ األساسية للصليب األحمر والهالل األحمر، ال سيام مبادئ االستقالل وعدم 

التحيز والحياد. وميكن أن يشكل ضامن وضع متوازن كجهات فاعلة قامئة عىل املبادئ وقادرة أيضاً 

عىل االستفادة من املزايا التي يوفرها الدور املساعد تحدياً لبعض الجمعيات الوطنية، ال سيام يف 

البلدان واملناطق التي تعاين من توترات. ومع ذلك، فإن التفاوض بفعالية حول حيز تشغييل يشكل 

أمراً بالغ األهمية للوصول، ليس إىل أولئك املستفيدين من النظام الصحي الرسمي فحسب، بل أيضاً 

إىل َمن ُهم عىل هامش النظام أو خارجه.

ويف بعض الحاالت، ال سيام أثناء النزاعات، قد يتعذر عىل الجمعيات الوطنية مامرسة الدور املساعد 

بشكل كامل. ويف مثل هذه السياقات، يتمثل الهدف الرئييس للجمعيات الوطنية يف التفاوض من 

املحلية  املجتمعات  ألشد  الصحية  والنظافة  الصحي  والرصف  واملاء  الصحة  خدمات  تقديم  أجل 

واألفراد ضعفاً.
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Stephen Ryan/IFRC ©

أفضل طريقة  اللبناين يرشح  األحمر  الصليب  متطوع يف 
املستقرات  من  واحد  يف  يعيش  لطفل  اليدين  لغسل 
يف  البقاع  وادي  يف  الواقعة  العديدة  املؤقتة  العشوائية 

لبنان.
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طرائق إعداد الربامج- 4

برامجها يف  وتقديم  تخطيط  وتسعني عىل  واثنتني  املائة  الوطنية  الجمعيات  مساعدة  يتسنى  ليك 

قطاعات الصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية بطريقة متامسكة يوفر اإلطار ثالث طرائق 

إلعداد الربامج: ‘1’ الربامج املجتمعية يف قطاعات الصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية؛ 

‘2’ برامج الرعاية الصحية واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية يف حاالت الطوارئ؛ ‘3’ االسرتاتيجية 

تعتاد  أن  الدويل  االتحاد  ومكاتب  الوطنية  الجمعيات  لكل  وينبغي  واملنارصة.  العامة  والسياسة 

استخدام الطرائق الثالث إلعداد الربامج عند قيامها بتصميم اسرتاتيجيات وبرامج يف قطاعات الصحة 

واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية. وينبغي أن تستند مساهمة كل جمعية وطنية يف الربامج 

الثالثة إىل دراسة مجاالت الرتكيز التي تكون فيها الجمعية الوطنية أكرث نشاطاً )انظر القسم الثاين(، 

وإىل املفاوضات مع السلطات العامة املعنية بالدور التكمييل الذي ميكن للجمعية الوطنية أن تؤديه 

)انظر القسم الثالث(.

وستكون الربامج املقرتحة هي ذاتها لكل الجمعيات الوطنية، غري أن العنارص املحددة لربنامج كل 

جمعية وطنية ستتباين بشكل واسع داخل شبكة االتحاد الدويل. ومع تفعيل اإلطار، يؤمل تحديد 

مجموعة من املؤرشات املشرتكة الدنيا للربامج الثالثة. وميكن تتبع هذه املؤرشات يف 192 جمعية 

والنظافة  الصحي  والرصف  واملاء  الصحة  لربامج  الجامعي  التأثري  تحديد  عىل  يساعد  مام  وطنية، 

الصحية التي ينفذها االتحاد الدويل بشكل أفضل.

الربامج املجتمعية يف قطاعات ال�صحة واملاء وال�صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية

يعيش املتطوعون واملوظفون يف الصليب األحمر والهالل األحمر يف املجتمعات املحلية التي ينتمون 

الصحة  قطاعات  يف  الخدمات  لتوفري  منظور  بتقديم  ينفردون  فهم  وبالتايل،  فيها.  ويعملون  إليها 

واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية. ونظراً لوجودهم يف املجتمعات املحلية قبل وقوع األزمة 

وبعد انتهائها، فإنهم ال يرونها كحدث منعزل، وإمنا كظرف مرتبط باملايض، ومبخاطر وأوجه ضعف 

وإجحاف مل ُتعالج.

ويشكل التصدي للمخاطر وأوجه الضعف واإلجحاف جوهر عمل الجمعيات الوطنية يف إطار الربامج 

املجتمعية يف قطاعات الصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية. وتشمل هذه الطريقة يف 

تخطيط الربامج ما ييل:

برامج مجتمعية للوقاية من األمراض والتوعية الصحية؛  ’1‘

والشباب  واملراهقون  اإلعاقة  ذوو  املثال  سبيل  )عىل  الضعفاء  للناس  شاملة  خدمات  توفري   ’2‘

فيهم  مبن  مزمنة/سابقة  صحية  مشاكل  من  يعانون  والذين  العقاقري،  ومتعاطو  واملسنون 

املصابون باضطرابات نفسية، واملهاجرون غري النظاميني واملرشدون، وما إىل ذلك(؛

التحصني  برامج  )مثل  األجل  طويلة  الصحية  والنظافة  الصحي  والرصف  واملاء  الصحة  برامج   ’3‘

ومكافحة األمراض املعدية وغري املعدية، وبرامج الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي، 
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واألنشطة يف مجال املاء والرصف الصحي، وما إىل ذلك(، ال سيام يف البيئات الهشة واملناطق التي 

تعاين من نقص الخدمات كاألحياء العشوائية الفقرية أو املجتمعات الريفية.

شة أو املستبعدة أو الضعيفة  هة تحديداً للفئات السكانية امُلهمَّ أنشطة الرعاية االجتامعية املوجَّ  ’4‘

التي تعيش يف املناطق التي يصعب الوصول إليها أو خارج نطاق التغطية )مثل برامج تعزيز 

الشيخوخة الصحية، ورعاية ودعم املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية )اإليدز(، والشواغل 

املرتبطة بالسل والصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي، ونوادي املرأة، ونوادي املهاجرين، 

وما إىل ذلك(.

ومن املتوقع أن ترتكز الربامج املجتمعية يف قطاعات الصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية 

األمثل  ومن  املامت؛  حتى  الوالدة  منذ  حياتهم،  مراحل  الناس يف جميع  احتياجات  معالجة  حول 

أال تكون هذه الربامج مدفوعة بالتمويل ونهوج رأسية ملواجهة األمراض. كام ينبغي تنفيذها بطريقة 

متكاملة تهدف يف نهاية املطاف إىل تعزيز صحة ورفاه األفراد واملجتمعات املحلية وقدرتهم عىل 

الصمود.

برامج الرعاية ال�صحية واملاء وال�صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية يف حاالت الطوارئ

تهدف برامج الرعاية الصحية واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية يف حاالت الطوارئ إىل تعزيز 

القدرة عىل تفادي وقوع حاالت الطوارئ والتأهب لها ومواجهتها. وتشمل هذه الطريقة يف تخطيط 

الربامج ما ييل تحديداً:

برامج التأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ يف قطاعات الصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة   ’1‘

الصحية )مثل اإلسعافات األوَّلية مبا يف ذلك اإلسعافات األولية النفسية، وتقديم الرعاية قبل 

الوصول إىل املستشفى، والتأهب للكوارث الطبيعية ومواجهتها(؛

برامج التأهب ملواجهة األوبئة والجوائح ومكافحتها.  ’2‘

زمام  املعنية  الوطنية  الجمعيات  تتوىل  الحجم،  ومتوسطة  الصغرية  الوطنية  الكوارث  حاالت  ويف 

االستجابة بالكامل. أما يف حاالت االستجابة الواسعة النطاق للكوارث التي تتطلب مساعدة دولية، 

فيمكن حينئذ للجمعيات الوطنية األخرى أن تقدم الدعم عن طريق نرش وحدات مواجهة حاالت 

الطوارئ بتنسيق من االتحاد الدويل.

الصحة واملاء  الطوارئ يف قطاعات  الدويل يف حاالت  االتحاد  يرتكز عليها عمل  التي  املبادئ  ومن 

العاجلة  االستجابة  وُتعد  والجودة.  والتنسيق  التوقيت  حسن  الصحية  والنظافة  الصحي  والرصف 

أمراً حاساًم إلنقاذ األرواح، شأنها يف ذلك شأن التنسيق السليم، داخلياً، ومع املستجيبني اآلخرين. 

وللجودة أهمية قصوى يف برامج الطوارئ: فاألنشطة التي ينفذها املتطوعون واملوظفون يف الصليب 

األحمر والهالل األحمر ينبغي أن تلبي دامئاً معايري الجودة املتفق عليها دولياً أو تتجاوزها.
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اال�صرتاتيجية وال�صيا�صة العامة واملنا�صرة

السياسة   ’2‘ االسرتاتيجية؛   ’1‘ التالية:  الثالثة  العنارص  الربامج  تخطيط  يف  الطريقة  هذه  تشمل 

العامة؛ ‘3’ املنارصة. فاالسرتاتيجيات املحددة للصحة والرعاية، واملواءمة واملشاركة بشكل مالئم مع 

السياسات والخطط الصحية وأنشطة الدعوة املوجهة، كلها عوامل متكينية تتيح لجمعياتنا الوطنية 

وضع برامج مناسبة للسياق من أجل تغطية املجتمعات املحلية عىل نطاق واسع.

وفيام يتعلق باالسرتاتيجية، يسعى اإلطار إىل تحديد رؤية اسرتاتيجية مشرتكة ميكن تكييفها وفقاً 

للسياقات الوطنية املختلفة. ويف إطار تنفيذ اسرتاتيجية العقد 2030، ينبغي لكل جمعية وطنية أن 

ُتعد/تحّدث اسرتاتيجيتها الوطنية للصحة والرعاية من أجل تلبية االحتياجات املحددة يف بلدها عىل 

النحو املحدد يف اسرتاتيجيات حكومتها للصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية. وينبغي 

مواءمة اسرتاتيجيات الصليب األحمر والهالل األحمر للصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية 

مع اإلطار واملؤرشات التي سيجري تطويرها يف سياق تفعيل هذا اإلطار. فمن شأن ذلك أن يحقق 

مزيداً من الرتابط يف النهج الذي يتبعه االتحاد الدويل يف قطاعات الصحة واملاء والرصف الصحي 

والنظافة الصحية، مام يسّهل جهود جمع األموال ويسهم يف تحسني قياس التأثري الجامعي للشبكة.

العامة، ينبغي لالتحاد الدويل أن يربط عمله عىل نحٍو أفضل بخطط الصحة  ويف مجال السياسة 

العاملية مثل أهداف التنمية املستدامة، والتغطية الصحية الشاملة، واألمن الصحي العاملي، واللوائح 

الصحية الدولية. وينبغي تجسيد هذه الروابط عىل الصعيد الوطني يف االعرتاف بالجمعيات الوطنية 

العاملية هذه. ويف  الصحة  أهداف خطط  تحقيق  إىل  الرامية  والخطط  االسرتاتيجيات  وإرشاكها يف 

داخل  الوطنية  الجمعيات  دور  العامة  السياسة  مجال  يف  العمل  يعزز  أن  ينبغي  املطاف،  نهاية 

أنظمتها الوطنية، وجعلها رشكاء تنفيذ رئيسيني مع السلطات املختصة يف كل قطاع.

ويف مجال املنارصة، ينبغي لالتحاد الدويل أن يدعو باستمرار إىل حصول الجميع عىل خدمات الصحة 

واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية، ال سيام من أجل الفئات الضعيفة من األفراد واملجتمعات 

املحلية. كام ينبغي أن تكون االستثامرات املستمرة وحامية صحة ورفاه الجهات الفاعلة املجتمعية 

ضمن األولويات الرئيسية ألنشطة املنارصة.
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© الصليب األحمر الكروايت

تدريب عىل اإلسعافات األولية خالل اليوم العاملي 
لإلسعافات األولية يف 2019.
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عوامل االقتدار- 5

تنمية اجلمعيات الوطنية

الفروع  الدويل إىل حد كبري عىل قوة ونطاق تغطية  االتحاد  به  الذي يضطلع  العمل  تأثري  يعتمد 

لدى  والتجربة  الدراية  الوطنية، مبا يف ذلك حصيلة  الجمعيات  لفرادى  التابعة  املحلية  والوحدات 

الحلول،  احتياجاتها، ووضع  املحلية، وتحديد  املجتمعات  املشاركة مع  متطوعيها وموظفيها بشأن 

الوطنية  للجمعية  الشاملة  التنمية  مراعاة  ويتعني  األخرى.  املحلية  الفاعلة  الجهات  واملشاركة مع 

ضمن برامج تعزيز قدرة الجمعية الوطنية يف مجال الصحة، وذلك للمساهمة يف تعزيز شبكة عاملية 

مرتامية قوامها العمل عىل املستوى املحيل. ويجب أن يجري تصميم برامج تدريب وتوجيه وإرشاف 

مناسبة وعالية الجودة من أجل املوظفني واملتطوعني وفقاً الحتياجات كل جمعية وطنية، وذلك عىل 

أساس نظام يجري فيه إدراج الجمعيات الوطنية واالعرتاف بها بشكل منهجي عىل املستويني املحيل 

والوطني لعملها يف قطاعات الصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية، وما لديها من أنظمة 

ومهارات الزمة ألداء دورها املساعد يف قطاعات الصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية. 

وستنظر الربامج الصحية، يف الوقت ذاته، يف الرتكيز عىل تعزيز الجمعيات الوطنية كرشط للنجاح، 

ويف التنسيق الوثيق مع الزمالء فيام يتعلق بتنمية الجمعية الوطنية لضامن تناغم هذا الرتكيز مع 

أولويات الجمعية الوطنية، وذلك عىل النحو املتفق عليه يف ميثاق تنمية الجمعيات الوطنية. وسوف 

تسهم برامج التدريب والتنمية املهنية يف ُنظم إدارة املتطوعني كأحد عنارص التحسني املستمر الذي 

ة واالستجابة بفعالية للتحديات  ن الجمعيات الوطنية من رسعة تحديد مواطن الضعف املتغريِّ ميكِّ

تكنولوجيات جديدة  اعتامد  أو  التكيُّف  املناخ( ورسعة  بتغريُّ  املرتبطة  تلك  )مثل  الناشئة  الصحية 

مناسبة لدعم عملها. وينبغي أن تكون هذه املشاركة والرتكيز املستمرين يف تنمية مهارات وقدرة 

الخدمات  تحسني  إىل  باستمرار  تسعى  التي  الجودة  تحسني  بثقافة  مدفوعة  الوطنية  الجمعيات 

مة إىل املجتمعات املحلية الضعيفة أو املترضرة من األزمات. امُلقدَّ

ومقرها  كل جمعية وطنية  وفروع  املتطوعني  بني  الروابط  تعزيز  يكتيس  القدرات،  بناء  إطار  ويف 

بحيث  األهمية،  من  ذاته  القدر  الصحية  والنظافة  الصحي  والرصف  واملاء  الصحة  قطاعات  بشأن 

يشارك جميع أعضاء الجمعية الوطنية يف تنفيذ التحسينات بشأن الجودة والُنُهج واألدوات والدروس 

التحسينات عىل قدم املساواة لجميع  املستفادة وغريها من املعلومات الحاسمة، مع إتاحة هذه 

الواجب  النحو  الجهود، يجب أن تراعي عىل  الضعيفة. ومتى كانت هناك هذه  السكانية  الفئات 

نتائج برنامج تنمية القدرات التنظيمية للفرع وبرنامج تقييم القدرات التنظيمية وتصديقها. وتكفل 

البرشية واألدوات ذات الصلة برسعة وفعالية عند  التمكن من نرش املوارد  الة  الفعَّ الروابط  هذه 

االستجابة  جهود  مع  الضعفاء  احتياجات  تلبية  أجل  من  عملها  وتنسيق  الطوارئ،  حاالت  وقوع 

لحاالت الطوارئ األوسع نطاقاً واإلسهام فيها. إذ إن الشبكة التي تضم جمعيات وطنية أقوى تكون 

أقدر عىل تلبية احتياجات الجميع.
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احلماية ومراعاة النوع االجتماعي واالحتواء

ستظل قضايا الحامية ومراعاة النوع االجتامعي واالحتواء يف جميع الربامج والعمليات من أولويات 

االتحاد الدويل يف مجايل الصحة والرعاية. وهذا جزء من التزامنا الجامعي بعدم إلحاق أي رضر ودرء 

نوع جنسهم  أساس  الناس عىل  تأثريها يف  يتباين  أزمة  فأي  واالستبعاد.  للتمييز  ي  والتصدِّ العنف 

ونوعهم االجتامعي وغري ذلك من العوامل، مبا يف ذلك الفئة العمرية ودرجة اإلعاقة وامليول الجنسية 

والحالة الصحية والوضع القانوين واألصل العرقي والجوانب األخرى لدى الشخص. كام تؤدي حاالت 

الطوارئ إىل تفاقم أوجه عدم املساواة القامئة بالفعل عىل أساس النوع االجتامعي، ومن املتوقع 

ازدياد حوادث العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي والعنف ضد األطفال. كام أنه 

شة بشكل أسوأ نتيجة ألي أزمة أو فاشية صحية، ويتطلب ذلك  من األرجح أن تتأثر الفئات امُلهمَّ

اتباع نهج شامل. فمعالجة القضايا التي تهدد كرامة الناس وتؤثر يف متتعهم بالخدمات ومشاركتهم 

األطر  تتضمنها  التي  املعايري  تلك  املناسبة،  الدنيا  املعايري  بتنفيذ  االلتزام  عىل  تنطوي  وسالمتهم 

واإلعاقة وغريها  والتنوع  االجتامعي  النوع  بالحامية ومراعاة  املتعلقة  الدويل  لالتحاد  االسرتاتيجية 

من مجاالت االحتواء. وتضع أنشطة الصحة والرعاية يف صميمها املبادئ األساسية لإلنسانية وعدم 

التحيز، مام يكفل التمييز عىل أساس الحاجة وحدها وليس عىل أساس العرق أو اللون أو النوع 

االجتامعي أو الفئة العمرية أو الدين أو اآلراء السياسية أو األصل القومي أو االجتامعي أو امللكية 

أو اإلعاقة أو امليول الجنسية أو أي وضع آخر للهوية.

وعالوة عىل ذلك، فإن االعرتاف بالظروف التي ينفرد مبواجهتها أي من النساء أو الرجال أو الفتيان 

الصلة  ذات  الضعف  ومواطن  املخاطر  فهم  لضامن  أسايٌس  أمٌر  العامل  أنحاء  الفتيات يف جميع  أو 

املرتتبة  الفوارق  تراعي  ُنُهج  تنفيذ  فإن  عام،  وبوجه  لذلك.  وفقاً  إزائها  إجراءات  واتخاذ  وحرصها 

فرد يف  أي  سيسهم يف حامية  والرعاية  الصحة  مجايل  يف  الربامج  جميع  يف  االجتامعي  النوع  عىل 

سياق معني من العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي أو العنف بني األشخاص أو 

أي شكل آخر من أشكال التمييز والعنف. ويكتيس القدر ذاته من األهمية خلق بيئة عمل شاملة 

الدويل ومدونة  باملبادئ األساسية لالتحاد  امللتزمني  الدويل تحتفي بجميع  ومتنوعة داخل االتحاد 

تعزيز ودعم الدور املحوري للمرأة وذوي اإلعاقة والشباب يف  قواعد السلوك. ويشمل ذلك أيضاً 

قطاعات الصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية عىل جميع املستويات والهياكل الوظيفية 

واألصعدة الداخلية والخارجية لعمل الجمعيات الوطنية.

األولويات  من  ورفاههم  وصحتهم  وأمنهم  واملوظفني  املتطوعني  جميع  سالمة  ضامن  سيظل  كام 

لخطر  عرضة  األوائل  واملستجيبون  الصحيون  العاملون  يكون  ما  فكثرياً  الدويل.  لالتحاد  الرئيسية 

املرض واإلصابة وانعدام األمن؛ ولذلك فإن االتحاد الدويل يلتزم بتعزيز إتاحة الرضوري من الفحوص 

الصحية واملعلومات واملشورة واللقاحات ومعدات الوقاية الشخصية لجميع املتطوعني واملوظفني. 

وينطوي ذلك أيضاً عىل توفري التغطية التأمينية املالمئة والخدمات املناسبة املتعلقة بالصحة النفسية 

النفسية  بالصحة  املتعلقة  تلبية االحتياجات  تأثري عدم  بأن  منه  إدراكاً  النفيس االجتامعي  والدعم 

والدعم النفيس االجتامعي ال يقترص عىل املجتمعات التي نخدمها فحسب، بل ميكن أن ميتد أيضاً 

إىل املتطوعني واملوظفني.
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امل�صاركة املجتمعية وامل�صاءلة اأمام املجتمعات املحلية

إن املشاركة املجتمعية واملساءلة أمام املجتمعات املحلية جزء ال يتجزأ من النهج الذي يتبعه االتحاد 

الدويل يف مجايل الصحة والرعاية. 

فإرشاك املجتمعات املحلية، وهو الطريقة التي نتعامل بها مع األشخاص الذين نسعى إىل خدمتهم، 

أمٌر أسايٌس ألساس عمل الصليب األحمر والهالل األحمر. ومن العنارص الحاسمة يف عمل الجمعيات 

مع  الثقة، وعملها  لقضايا  ومعالجتها  وبعدها،  وقوعها  وأثناء  األزمة  وقوع  قبل  الوطنية حضورها 

متطوعني وموظفني من املجتمعات املحلية التي يخدمونها، وضامنها للتشاور مع املجتمعات املحلية 

وإبقائها يف بؤرة تركيز برامجها.

الناس  إىل  االستامع  أجل  ُنُهج من  املحلية  املجتمعات  أمام  واملساءلة  املجتمعية  املشاركة  وتشمل 

واملجتمعات املحلية وإرشاكهم والتواصل معهم من أجل متكينهم من تويل زمام أمورهم وتحديد 

هذه  وتساعد  لرشوطهم.  ووفقاً  لحياتهم  يريدونها  التي  املستدامة  اإليجابية  التغيريات  مالمح 

الُنُهج عىل تحسني فهم االحتياجات املتنوعة للناس ومواطن ضعفهم وقدراتهم؛ وتلّقي املالحظات 

وتوفري  عليها؛  بناًء  والعمل  عليها  والرد  وتفضيالتهم  بأولوياتهم  املتعلقة  واملدخالت  والتعقيبات 

األساسية  األمور  فيهم. ومن  تؤثر  التي  القرارات  بفعالية يف  للمشاركة  ومنصفة  آمنة  سبل وفرص 

لضامن فعالية عملنا وخضوعنا للمساءلة أن نتواصل بانتظام مع الناس واملجتمعات املحلية وندرج 

وتصميمها  وصياغتها  والعمليات  الربامج  تقييم  مراحل  يف  ومدخالتهم  وتعقيباتهم  مالحظاتهم 

وتنفيذها وإدارتها ورصدها.

وتساعد مبادرات املشاركة املجتمعية املشاركني يف الربامج والعمليات عىل اعتامد ُنُهج مبتكرة من 

أجل فهم الناس واملجتمعات املحلية والتعامل معهم عىل نحٍو أفضل، فضاًل عن مساعدتهم بشكل 

ي للمامرسات غري الصحية وغري املأمونة. أفضل عىل التصدِّ

البيانات واالأدلة وامل�صاءلة

واملساءلة  والتأثري  األداء  من  قدر  أقىص  وبتحقيق  أدلة،  املبنية عىل  بالربامج  الدويل  االتحاد  يلتزم 

املالية واالجتامعية تجاه السكان املترضرين والرشكاء، مبا يف ذلك الحكومات والجهات املانحة. ويبدأ 

الرتكيز عىل البيانات بتحديد أنشطة الصحة والرعاية املبنية عىل أدلة وباعتامد معايري تشمل كل 

القطاعات باعتبارها املقياس املرجعي لتقييم جودة الربامج وتأثريها. وسيكفل ذلك التزام املتطوعني 

واملوظفني التزاماً صارماً مببدأ »ال رضر وال رضار« وزيادة فعالية األنشطة إىل أقىص حد. كام يلتزم 

االتحاد الدويل بالعمل مع الرشكاء األكادمييني يف مجال البحوث التشغيلية من أجل تقديم األدلة 

وتقييم تأثري النهوج االبتكارية. وسوف يواصل االتحاد الدويل االستثامر يف األدوات املتعلقة بتحليل 

البيانات وجمعها، ويف إجراء عمليات تدقيق ذات جودة، ويف آليات من أجل الرصد والتقييم )مبا يف 

م امُلحَرز(، ويف عمليات أكرث مرونة وخطوات أكرث رصامة  ذلك تحديد املؤرشات الرئيسية لتتبع التقدُّ

يقابل ذلك  أن  القرار. وينبغي  التي تدعم عمليات صنع  األدلة  تعزيز  التعليقات من أجل  لتلقي 

الرتكيز القوي عىل البيانات واألدلة واملساءلة استثامرات معادلة يف مجال تبادل املعارف عىل نطاق 

االتحاد الدويل ومع الرشكاء الخارجيني يف قطاعات الصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية. 

والخربات  املعارف  اكتساب  فرصة  الدويل  واالتحاد  الوطنية  الجمعيات  ملوظفي  ُتتاح  أن  وينبغي 

أن يؤدي  ينبغي  الصحية. كام  الصحي والنظافة  الصحة واملاء والرصف  الالزمة يف قطاعات  الفنية 

الربامج واعتامد نهوج  القطاعية إىل تحسني جودة  املنتظم ألفضل املامرسات والتحليالت  التقاسم 

مبتكرة وتوسيع نطاق الربامج التي ثُبت تأثريها.
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االبتكار والتحوُّل الرقمي

ينبغي ترسيخ ثقافة التعلم واستخالص الدروس التي تعزز إدخال ُنهج مبتكرة يف عمل الجمعيات 

يف  ابتكارات  تحدث  وقد  الصحية.  والنظافة  الصحي  والرصف  واملاء  الصحة  قطاعات  يف  الوطنية 

الرشاكات. وعالوة عىل ذلك،  إنشاء  أو  الخدمات  تقديم  أو  التمويل  متنوعة، مبا يف ذلك  مجاالت 

فإن التكنولوجيات الرقمية رسيعة التطور متثل فرصة فريدة لتحويل الطرق التي ميكن بها لألفراد 

واملنظامت التمتع بخدمات الصحة والرفاه وتوفريها ورصدها. وتجلب الثورة التكنولوجية الحالية 

إمكانات هائلة لفتح سبل جديدة لتمكني األفراد عىل مستوى املجتمعات املحلية من اتخاذ خياراتهم 

الصحية، ولدعم املوظفني واملتطوعني يف أنشطتهم املتعلقة بقطاعات الصحة واملاء والرصف الصحي 

والنظافة الصحية.

Kathy Mueller/IFRC ©

يف 2018، هز زلزال بقوة 7.4 عىل مقياس ريخرت منطقة 
وسط سوالويزي يف أندونيسيا، مسببا موجة سنامية.

من  بدعم  فورا  األندونييس  األحمر  الصليب  واستجاب 
االتحاد الدويل. وشارك يف العملية أكرث من 1200 موظف 
وتضمن  واالجتامعي.  النفيس  الدعم  وقدموا  ومتطوع، 

ذلك للكبار متارين صباحية وقراءة القرآن.
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 الهدف النهايئ والعالقة - 6
باسرتاتيجية العقد 2030

الكوارث  الطوارئ )مثل  الفئات ضعفاً يف سياقات  الدويل األولوية الحتياجات أشد  االتحاد  ُيعطي 

الطبيعية، ونزوح السكان(، يف البيئات الهشة، ويف املناطق املتأثرة بالفقر املدقع )مثل املجتمعات 

فئات  جميع  من  البلدان  يف  املهمشة  والفئات  الحرضية(،  املناطق  يف  الفقرية  األحياء  أو  الريفية 

الدخل، تلك الفئات التي تقع عىل هامش النظام الصحي الرسمي أو خارج نطاقه )مثل املهاجرين 

ومتعاطي العقاقري واملرشدين واألشخاص غري املشمولني بغطاء تأميني واملسنني(.

وبرامج  الصحية،  والنظافة  الصحي  والرصف  واملاء  الصحة  قطاعات  املجتمعية يف  الربامج  وتهدف 

الرعاية الصحية واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية يف حاالت الطوارئ، وبرامج االسرتاتيجية 

عىل  ضعفاً  السكانية  والفئات  األفراد  أشد  حصول  سبل  تحسني  إىل  واملنارصة،  العامة  والسياسة 

يؤدي  أن  وينبغي  الصحية.  والنظافة  الصحي  والرصف  واملاء  الصحة  قطاعات  يف  جيدة  خدمات 

الحد من حاالت الوفاة واالعتالل واملعاناة البدنية والنفسانية إىل تحسني صحة األفراد واملجتمعات 

املحلية وقدرتهم عىل الصمود يف جميع أنحاء العامل. وتلك هي الغاية التي تنصهر يف بوتقتها جهود 

192 جمعية وطنية و13.7 مليون متطوع و465.000 موظف.

إن مجايل الصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية موجودان ضمن األهداف االسرتاتيجية 

السرتاتيجية العقد 2030 ويؤثران فيها )الهدف 1: أن يستطيع الناس استباق األزمات والنجاة منها 

والتعايف الرسيع من آثارها؛ الهدف 2: أن يحيا الناس حياة آمنة سليمة كرمية وأن تتاح لهم فرص 

لالزدهار؛ الهدف 3: أن يقوم الناس بالتعبئة من أجل جعل مجتمعاتهم املحلية مجتمعات جامعة 

التصدي  يف  املساهمة  يف  كبرياً  دوراً  يؤديان  املجالني  كال  فإن  ذلك  عىل  وعالوة  السالم(.  يسودها 

للتحديات العاملية الخمسة )األزمات املناخية والبيئية؛ وتطور األزمات والكوارث؛ واتساع الفجوات 

حتى  السبعة  والتحوالت  واالحتواء(  والسلطة  والقيم  والهوية؛  والهجرة  والرفاه؛  الصحة  مجايل  يف 

الة؛ وإلهام املتطوعني  عام 2030 )دعم وتنمية الجمعيات الوطنية كجهات فاعلة محلية قوية وفعَّ

الة كشبكة موزَّعة؛ والتأثري يف العمل اإلنساين؛  وحشدهم؛ وضامن الثقة واملساءلة؛ والعمل بصورة فعَّ

وإجراء التحول الرقمي؛ ومتويل املستقبل(.

للعقد  الدويل  االتحاد  اسرتاتيجية  مع  الدويل  االتحاد  الذي وضعه  والرعاية  الصحة  إطار  ويتامىش 

االتحاد  وأمانة  وتسعني  واثنتني  املائة  الوطنية  للجمعيات  االسرتاتيجي  التوجه  تحدد  التي   2030

م  الدويل للعقد 2020-2030. وكام هو مبني يف غري موضع من هذه الوثيقة، فإن هذا اإلطار ُمقدَّ

نة يف  من أجل توجيه جهود االتحاد الدويل املبذولة يف سياق تفعيل عنارص الصحة والرعاية املتضمَّ

اسرتاتيجية العقد 2030، وبالتايل تحقيق الرتابط واالتساق مع العمل الجامعي للشبكة الرامي إىل 

دعم أشد الفئات ضعفاً. ولذلك فإن القصد أن يكون هذا اإلطار أداة توجيهية؛ ويجدر اإلشارة إىل أن 

الجمعيات الوطنية غري ُملزَمة بتبّني جميع العنارص املبيَّنة يف هذه الوثيقة، وإمنا ينبغي لها أن تنظر 

يف أنسب نهج لتطبيق اإلطار يف سياقات كل منها.
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 مساهمة االتحاد الدويل - 7
يف أهداف التنمية املستدامة

الكوكب، وضامن  الفقر، وحامية  »القضاء عىل  إىل  السبعة عرش  املستدامة  التنمية  أهداف  ترمي 

الرخاء للجميع« ولكل منها أغراض محددة يتعني تحقيقها بحلول عام 2030.

إىل  الصحية  والنظافة  الصحي  والرصف  واملاء  الصحة  قطاعات  يف  الدويل  االتحاد  عمل  ويهدف 

متتع  »ضامن  املستدامة  التنمية  أهداف  من  الثالث  الهدف  تحقيق  يف  أسايس  بشكل  املساهمة 

الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعامر«، وتحقيق الهدف السادس منها »ضامن 

توافر املياه وخدمات الرصف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة«. وترد املساهمة املحددة يف 

الهدف الثالث من أهداف التنمية املستدامة ويف خطة التغطية الصحية الشاملة يف ورقة املناقشة 

مت إىل مجلس اإلدارة يف أكتوبر 2018. التي ُقدِّ

كام تساهم الجمعيات الوطنية بشكل غري مبارش يف أهداف التنمية املستدامة األخرى، مع الرتكيز 

عىل القضاء عىل الفقر )الهدف األول(، والقضاء عىل الجوع )الهدف الثاين(، واملساواة بني الجنسني 

)الهدف الخامس(، والحد من عدم املساواة )الهدف العارش(، والعمل املناخي )الهدف الثالث عرش(، 

والتعزيز املؤسيس )الهدف السادس عرش(، والرشاكات )الهدف السابع عرش(.

تفعيل اإلطار- 8

م  سيجري تفعيل اإلطار من خالل وضع إطار للرصد والتقييم لتحديد املؤرشات الرئيسية لتتبع التقدُّ

الذي يحرزه االتحاد الدويل يف قطاعات الصحة واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية. ومن األمثل 

أن ترتبط هذه املؤرشات باملؤرشات العاملية املعتمدة تحت مظلة أهداف التنمية املستدامة.

وسوف تعمل أمانة االتحاد الدويل أيضاً مع األعضاء عىل تحديد وإنتاج األدوات واإلرشادات الالزمة 

لدعم الجمعيات الوطنية يف مجاالت العمل الحاسمة املدرجة يف اإلطار.

وأخرياً، سريتبط تفعيل اإلطار ارتباطاً وثيقاً بعملية التخطيط السنوية، مبا يكفل اتباع نهج تخطيطي 

املائة واثنتني وتسعني ومكاتب االتحاد  الوطنية  الجمعيات  متامسك يف مجايل الصحة والرعاية يف 

الدويل يف جميع أنحاء العامل طيلة مدة تنفيذ اسرتاتيجية العقد 2030.
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يف  بيني  يف  املستشفيات  أحد  يف  األحمر  الصليب  أفرقة 
تقوم  الشعبية،  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  رشق 

بعملية دفن آمنة وكرمية لحالتي إصابة بأبوال.



 املبادئ األساسية للحركة الدولية
للصليب األحمر والهالل األحمر

انبثقت من الرغبة يف إغاثة  اإلنسانية إن الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، التي 
تجنب  إىل  ذات طابع دويل ووطني،  بصفتها حركة  متييز، تسعى،  القتال دون  ميدان  الجرحى يف 

املعاناة اإلنسانية وتخفيفها أينام وجدت. وتهدف إىل حامية الحياة والصحة وضامن احرتام اإلنسان، 

وتشجع عىل التفاهم املتبادل والصداقة والتعاون وتحقيق السالم الدائم بني جميع الشعوب.

أو  الدينية  املعتقدات  أو  العرق  أو  الجنسية  الحركة أي متييز عىل أساس  التحيز ال متارس  عدم 
الحتياجاتهم  وفقاً  األفراد  معاناة  تخفيف  إىل  تسعى  السياسية. وهي  اآلراء  أو  االجتامعي  الوضع 

فقط، وإىل إعطاء األولوية ألشد حاالت الضيق إلحاحاً.

الحياد ليك تحتفظ الحركة بثقة الجميع، متتنع عن تأييد أي طرف من األطراف يف األعامل العدائية 
أو املشاركة، يف أي وقت، يف الخالفات ذات الطابع السيايس أو العرقي أو الديني أو األيديولوجي.

يف  مساعدة  كهيئات  تعمل  الوطنية  الجمعيات  أن  من  وبالرغم  مستقلة،  االستقالل الحركة 
الخدمات اإلنسانية التي تقدمها حكوماتها وتخضع لقوانني بلدانها، إال أن عليها أن تحافظ دامئا عىل 

استقاللها الذايت بحيث تكون قادرة عىل الترصف يف كل األوقات وفقاً ملبادئ الحركة.

الخدمة التطوعية الحركة منظمة إغاثة تطوعية ال تبغي الربح بأي شكل من األشكال.

الوحدة ال ميكن أن تكون هناك سوى جمعية واحدة للصليب األحمر أو الهالل األحمر يف البلد 
الواحد. ويجب أن تكون الجمعية مفتوحة للجميع، وأن ميتد عملها اإلنساين إىل جميع أرايض البلد.

العاملية الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر هي حركة عاملية تتمتع فيها كل الجمعيات 
بوضع متساو وتتحمل نفس املسؤوليات وعليها نفس الواجبات يف مساعدة بعضها البعض.
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