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اإلنسانية
الرغبة  انبثقت من  التي  األحمر،  والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  الحركة  إن 

في إغاثة الجرحى في ميدان القتال دون تمييز، تسعى، بصفتها حركة ذات 

وجدت.  أينما  وتخفيفها  اإلنسانية  المعاناة  تجنب  إلى  ووطني،  دولي  طابع 

على  وتشجع  اإلنسان،  احترام  وضمان  والصحة  الحياة  حماية  إلى  وتهدف 

جميع  بين  الدائم  السالم  وتحقيق  والتعاون  والصداقة  المتبادل  التفاهم 

الشعوب.

عدم التحيز
المعتقدات  أو  العرق  أو  الجنسية  أساس  على  تمييز  أي  الحركة  تمارس  ال 

إلى تخفيف  السياسية. وهي تسعى  اآلراء  أو  االجتماعي  الوضع  أو  الدينية 

حاالت  ألشد  األولوية  إعطاء  وإلى  فقط،  الحتياجاتهم  وفقًا  األفراد  معاناة 

الضيق إلحاحًا.

الحياد
األطراف  من  طرف  أي  تأييد  عن  تمتنع  الجميع،  بثقة  الحركة  تحتفظ  لكي 

في األعمال العدائية أو المشاركة، في أي وقت، في الخالفات ذات الطابع 

السياسي أو العرقي أو الديني أو األيديولوجي. 

االستقالل
الحركة مستقلة، وبالرغم من أن الجمعيات الوطنية تعمل كهيئات مساعدة 

بلدانها،  لقوانين  وتخضع  حكوماتها  تقدمها  التي  اإلنسانية  الخدمات  في 

إال أن عليها أن تحافظ دائما على استقاللها الذاتي بحيث تكون قادرة على 

التصرف في كل األوقات وفقًا لمبادئ الحركة.

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

الوحدة
ال يمكن أن تكون هناك سوى جمعية واحدة للصليب األحمر أو الهالل األحمر 

في البلد الواحد. ويجب أن تكون الجمعية مفتوحة للجميع، وأن يمتد عملها 

اإلنساني إلى جميع أراضي البلد.

العالمية
تتمتع  عالمية  حركة  هي  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  الحركة 

فيها كل الجمعيات بوضع متساو وتتحمل نفس المسؤوليات وعليها نفس 

الواجبات في مساعدة بعضها البعض.

المبادئ األساسية
للحركة الدولية للصليب األحمر

والهالل األحمر
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مقدمة

تعمــل اليــوم 192 جمعيــة وطنيــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر فــي مجــال تقديــم اإلســعافات األوليــة بوصفهــا جــزءا مــن أكبــر شــبكة إنســانية فــي 

ــى المرضــى  ــود الجرحــى وإل ــى الجن ــة إل م اإلســعافات األولي ــت ُتقــدَّ ــر مــن 162 عامــا فــي معركــة ســولفرينو حيــث كان ــل أكث ــك قب ــدأ ذل ــم. وقــد ب العال

والمصابيــن بــدون أي تمييــز. وأدى ذلــك إلــى إدمــاج المعرفــة التــي تمتلكهــا جمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي 

مجــال اإلســعافات األوليــة. فأضحــى تقديــم اإلســعافات األوليــة ركيــزة مــن ركائــز شــبكة االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر )االتحــاد 

ــادة الحاجــة إلــى الســالمة علــى المســتوى العالمــي، زاد تقديــم اإلســعافات  الدولــي(. ومــع إنشــاء رابطــة جمعيــات الصليــب األحمــر فــي عــام 1919 وزي

ــع نطاقــه ليشــمل جوانــب مهمــة مثــل تقديــم اإلســعافات األوليــة النفســية. وتخــدم شــبكة االتحــاد الدولــي فئــات  األوليــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم وتوسَّ

عديــدة مــن الجماهيــر عــن طريــق برامــج اإلســعافات األوليــة التــي تمتــد مــن تقديــم اإلســعافات األوليــة للمجتمعــات المحليــة إلــى تقديــم اإلســعافات 

األوليــة المتقدمــة والرعايــة الصحيــة شــبه الطبيــة بحســب الــدور المســاعد المتفــق عليــه بيــن الســلطات العامــة والجمعيــات الوطنيــة فضــال عــن االحتياجات 

المحليــة الخاصــة.

بــت الجمعيــات الوطنيــة أكثــر مــن 23 مليــون شــخص علــى تقديــم اإلســعافات األوليــة1 ، ويوجــد علــى مســتوى العالــم أكثــر مــن 1  وفــي عــام 2018، درَّ

ب عامــل فــي مجــال تقديــم اإلســعافات األوليــة. وعلــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة، اســتفاد أكثــر مــن 200 مليــون شــخص فــي العالــم  650 000 مــدرِّ

مــة علــى مســتوى المجتمعــات  مــن النشــاط الجماعــي لشــبكة االتحــاد الدولــي عــن طريــق برامــج تعليــم اإلســعافات األوليــة، والتدريــب، والخدمــات المقدَّ

المحليــة. وتتيــح أنشــطة تقديــم اإلســعافات األوليــة وصــول الجمعيــات الوطنيــة إلــى المجتمعــات المحليــة، بمــا فيهــا المجتمعــات المحليــة القائمــة فــي 

ــا للشــباب  المناطــق الحضريــة والريفيــة التــي يصعــب أكثــر الوصــول إليهــا. وُيعــّد أيضــا تقديــم اإلســعافات األوليــة مــن أكثــر المجــاالت التقليديــة اجتذاب

والمتطوعيــن، وقــد أصبــح أشــهر آليــات الجمعيــات الوطنيــة للحصــول علــى مــوارد ماليــة لمســاندة خدمــات الطــوارئ. وأخيــرا، تســاهم خدمــات اإلســعافات 

األوليــة فــي تحقيــق التماســك االجتماعــي واالحتــواء وتوفيــر فــرص العمــل. وتســتخدم الجمعيــات الوطنيــة خبراتهــا فــي هــذا المجــال فــي أثنــاء حــاالت 

الطــوارئ لتأديــة دورهــا بوصفهــا جهــات مســاعدة للســلطات العامــة.

4  1.  المسح العالمي لإلسعافات األولية الذي أجراه المركز المرجعي العالمي لإلسعافات األولية، عام 2018



النطاق

يعيد االتحاد الدولي تأكيد التزامه بتقديم اإلسعافات األولية في ظل األوضاع المتغيرة للصحة العالمية.

ــب،  ــطة التدري ــيق أنش ــة، وتنس ــعافات األولي ــم اإلس ــال تقدي ــي مج ــد ف ــم جي ــر تعلي ــي توفي ــة ف ــات الوطني ــم الجمعي ــى دع ــة إل ــذه السياس ــدف ه وته

وتمكيــن المتطوعيــن والمجتمعــات المحليــة عــن طريــق مزيــج مــن المعــارف والمهــارات المنقــذة للحيــاة واالســتعداد إلنقــاذ األرواح وتحســين التعافــي 

مــن الحــوادث وحــاالت الطــوارئ. وتهــدف هــذه السياســة أيضــا إلــى تعزيــز اســتخدام الجمعيــات الوطنيــة وأمانــة االتحــاد الدولــي لالبتــكار والتكنولوجيــا 

ــد مــن المجتمعــات المحليــة، وتوفيــر التعليــم والخدمــات فــي مجــال  مــن أجــل االســتفادة مــن الثغــرات والمســاعدة علــى ســدها، والوصــول إلــى المزي

اإلســعافات األوليــة بمــوارد قليلــة وفــي الوقــت المناســب. وفضــال عــن ذلــك، تهــدف هــذه السياســة إلــى تعزيــز القــدرات والكفــاءات الجماعيــة لشــبكة 

االتحــاد الدولــي فــي مجــال النهــوض باألعمــال والخدمــات المتعلقــة بتقديــم اإلســعافات األوليــة وتنســيقها وتوســيع نطاقهــا علــى المســتوى المحلــي 

بــه الجمعيــات الوطنيــة علــى تقديــم اإلســعافات  والوطنــي والدولــي، عــن طريــق وجــود شــخص واحــد علــى األقــل فــي كل أســرة ومحــل عمــل ومدرســة تدرِّ

األوليــة. وستســاعد هــذه السياســة أيضــا علــى االعتــراف بشــبكة االتحــاد الدولــي بوصفهــا شــريكا مفضــال فــي مجــال تقديــم اإلســعافات األوليــة بالنســبة 

إلــى المجتمعــات المحليــة والســلطات العامــة واألطــراف المعنيــة األخــرى علــى الصعيديــن القطــري والدولــي.

ــن اســتراتيجية االتحــاد الدولــي للعقــد 2030 كيــف سيســعى االتحــاد الدولــي والجمعيــات الوطنيــة إلــى بنــاء عالــم أكثــر إنســانية يســوده الســالم وإلــى  وتبيِّ

التكّيــف مــع تحديــات القــرن الحــادي والعشــرين، مســتندين فــي ذلــك إلــى أكثــر مــن 100 عــام مــن العمــل الــدؤوب. ويســاهم تقديــم اإلســعافات األوليــة فــي 

مواجهــة التحديــات الخمســة المحــددة فــي اســتراتيجية االتحــاد الدولــي للعقــد 2030.

ــن تقديــم اإلســعافات األوليــة مــن تعزيــز قــدرة المجتمعــات المحليــة علــى الصمــود فــي البيئــات المختلفــة )تغّيــر المنــاخ واألزمــة البيئيــة( عــن طريــق  ويمكِّ

مــا يلــي:

تعزيــز تأهــب المجتمعــات المحليــة )الثغــرات المتزايــدة فــي مجاَلــي الصحــة وُحســن الحــال( لألزمــات اليوميــة والكــوارث 

الواســعة النطــاق )تطــور األزمــات والكــوارث(؛

النهــوض بالســلوكيات الصحيــة وإشــراك العديــد مــن الفئــات المختلفــة مــن الجماهيــر واألطــراف المعنيــة التــي يمكــن أن 

تكــون جهــات فاعلــة فــي مجتمعاتهــا )الهجــرة والهويــة(؛

مراعاة الخصائص المحلية ومن ثم احترام الصعوبات والثقافات المحلية )القيم والسلطة واالحتواء(.

ويدعــو إطــار االتحــاد الدولــي الخــاص بالصحــة والرعايــة للعقــد 2030 إلــى إدمــاج اإلســعافات األوليــة فــي التعليــم والممارســة فــي جميــع أنشــطة الصحــة 

والرعايــة. وتتماشــى هــذه السياســة مــع التزامــات شــبكة االتحــاد الدولــي وسياســاتها وقراراتهــا، وتســتند إليهــا. وتسترشــد بالمعاييــر المهنية واإلرشــادات 

القائمــة علــى األدلــة واألطــر العالميــة وأوجــه التقــدم المرتبطــة باإلســعافات األوليــة.

وُتعــّد هــذه السياســة جــزءا ال يتجــزأ مــن رؤيــة االتحــاد الدولــي لإلســعافات األوليــة للعقــد 2030 وإطارهــا التشــغيلي، ويجــب أن ُينظــر إليهــا كذلــك. وتحــل 

محــل سياســة االتحــاد الدولــي لإلســعافات األوليــة التــي اعتمدهــا مجلــس إدارة االتحــاد الدولــي فــي عــام 2007. وســتخضع لعمليــات اســتعراض منتظمــة 

آخرهــا إّبــان الجمعيــة العامــة لالتحــاد الدولــي لعــام 2029.
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التعاريف

ُكّيفت التعاريف التالية ألغراض هذه السياسة انطالقا من إرشادات اإلسعافات األولية واإلنعاش والتعليم الدولية2. 

البيانات

تؤكــد هــذه السياســة التــزام الجمعيــات الوطنيــة وأمانــة االتحــاد الدولــي بتعزيــز تقديــم التعليــم والتدريــب الجيديــن فــي مجــال اإلســعافات األوليــة، وتوفيــر 

خدمــات الصحــة والرعايــة المجتمعيــة فــي جميــع الظــروف وفــي جميــع األوقــات. وتركــز علــى تقديــم إســعافات أوليــة ســريعة ومناســبة لحمايــة األرواح 

وإنقاذهــا، والتخفيــف مــن المعانــاة، وتحســين نوعيــة الحيــاة. وإذا أراد االتحــاد الدولــي إطــالق كامــل إمكانــات اإلســعافات األوليــة، فيجــب أن تتضافــر جهــود 

أمانــة االتحــاد الدولــي والجمعيــات الوطنيــة علــى أســاس نهــج قائــم علــى األدلــة يقــوده المجتمــع المحلــي لبنــاء مجتمعــات محليــة أكثــر قــدرة علــى 

الصمــود. وتلتــزم الجمعيــات الوطنيــة وأمانــة االتحــاد الدولــي معــا بمــا يلــي:

م إلــى مريــض أو مصــاب أو متضــرر نفســيا اإلسعافات األولية اإلســعافات األوليــة هــي المســاعدة الفوريــة التــي ُتقــدَّ

ــراض  ــاش واألم ــى اإلنع ــاعدة عل ــذه المس ــر ه ــة. وال تقتص ــاعدة المهني ــول المس ــار وص ــي انتظ ف

ــعافات  ــا اإلس ــرى ومنه ــة األخ ــة األولي ــات الرعاي ــا خدم ــمل أيض ــا تش ــات، وإنم ــدية أو اإلصاب الجس

األوليــة النفســية )تلبيــة احتياجــات األشــخاص النفســية واالجتماعيــة(. وتســعى عمليــات اإلســعاف 

األولــي إلــى المحافظــة علــى األرواح، والتخفيــف مــن المعانــاة، وتحديــد الظــروف الخطــرة، وتجنــب 

ــة، والمســاعدة علــى اإلنعــاش. تفاقــم المــرض أو اإلصاب

ــارات تعليم اإلسعافات األولية ــارف والمه ــلوكيات والمع ــة الس ــى تنمي ــدف إل ــج يه ــو برنام ــة ه ــعافات األولي ــم اإلس تعلي

ــاليبها. ــة وأس ــعافات األولي ــراءات اإلس ــق بإج ــا يتعل ــة فيم والثق

ــة خدمات اإلسعافات األولية ــاعد للجمعي ــدور المس ــالف ال ــف باخت ــة تختل ــات مخطط ــي خدم ــة ه ــعافات األولي ــات اإلس خدم

الوطنيــة ومواردهــا وخبراتهــا، وتشــمل مثــال توفيــر التدريــب، والتوعيــة، أو تقديــم الرعايــة الصحيــة 

ــم اإلســعافات األوليــة فــي حــاالت الطــوارئ. ــى المستشــفى، أو تقدي قبــل الدخــول إل

تقديم اإلسعافات األولية للجميع، في جميع األوقات وفي جميع الظروف

ســتعمل أمانــة االتحــاد الدولــي والجمعيــات الوطنيــة علــى تعزيــز قــدرة المتطوعيــن والموظفيــن علــى االســتجابة بفعاليــة فــي حــاالت األزمــات والمواقــف 

ــم خدمــات اإلســعافات األوليــة وتعليــم اإلســعافات األوليــة. وسيســاهم االتحــاد الدولــي فــي  ــز ثقتهــم فــي االســتجابة عــن طريــق تقدي اليوميــة، وتعزي

ضمــان إمكانيــة حصــول الجميــع علــى اإلســعافات األوليــة عنــد الحاجــة، بمــا يشــمل المســتضعفين )بســبب صعوبــات بدنيــة مثــال( أو الرّحالــة أو مــن يعيشــون 

د المجتمعــات المحليــة بالمهــارات والمعــارف والمــوارد الالزمــة لتكــون فعالــة. فــي بيئــات هشــة ذات احتياجــات محــددة. ومــن ثــم، ســتزوَّ
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إدماج تعليم اإلسعافات األولية وخدماتها في العمل األساسي للجمعيات الوطنية

ــعافات  ــة اإلس ــون أهمي ــون والمتطوع ــد الموظف ــن أن يؤك ــة وتضم ــتراتيجية الوطني ــط االس ــي الخط ــة ف ــعافات األولي ــة اإلس ــات الوطني ــتدمج الجمعي س

ــن  ــن المتطوعي ــن م بي ــام المدرَّ ــق قي ــن طري ــة ع ــة والرعاي ــج الصح ــج برام ــين نتائ ــي تحس ــا ف ــك أيض ــاهم ذل ــة. إذ سيس ــات المحلي ــل المجتمع ــة داخ األولي

والعامليــن فــي مجــال الصحــة المجتمعيــة والموظفيــن بتوفيــر المعــارف والمهــارات المتعلقــة بتقديــم اإلســعافات األوليــة والوقايــة مــن اإلصابــات علــى 

أســاس نهــج يقــوده المجتمــع المحلــي. وســتعمل أمانــة االتحــاد الدولــي علــى تعزيــز أنشــطة تقديــم اإلســعافات األوليــة التــي تضطلــع بهــا الجمعيــات 

الوطنيــة، وعلــى الترويــج لتلــك األنشــطة علــى المســتويين الوطنــي والعالمــي.

ها إلى مجموعة واسعة من الجمهور توفير تعليم شامل ومبتكر في مجال اإلسعافات األولية بوصفه مسارا للتعّلم مدى الحياة موجَّ

يمكــن توفيــر التدريــب علــى اإلســعافات األوليــة لــكل الفئــات العمريــة، أي من الشــباب إلى المســنين، بانتهــاج الممارســات القائمة علــى األدلة، واالســتعانة 

بالتطــورات التكنولوجيــة )تطبيــق لإلســعافات األوليــة أو نهــج التعلم المختلــط مثال( والخبــرات المتراكمة لألشــخاص والمتطوعيــن والموظفين.

ــع نطــاق تأثيرهــا عــن طريــق  ج شــبكة االتحــاد الدولــي ألهميــة التعليــم والتدريــب والخدمــات فــي مجــال اإلســعافات األوليــة، وتوسِّ وفضــال عــن ذلــك، ســتروِّ

المشــاركة فــي المنابــر العالميــة والدوليــة والوطنيــة، وفعاليــات التوعيــة العامــة، واالحتفــاالت بالمناســبات الوجيهــة مثــل اليــوم العالمــي لإلســعافات 

األوليــة و/أو اليــوم العالمــي إلنعــاش القلــب.

النهوض بنهج تحسين الجودة القائم على األدلة في جميع أنشطة اإلسعافات األولية

ــع  ــة جمي ــات الوطني ــى للجمعي ــات الفضل ــي والممارس ــاد الدول ــا االتح ــي أعده ــة الت ــم الدولي ــاش والتعلي ــة واإلنع ــعافات األولي ــادات اإلس ــتدعم اإلرش س

برامــج اإلســعافات األوليــة المزمــع تنفيذهــا، وبلــوغ معاييــر الجــودة المعتــرف بهــا فــي صفــوف المؤسســات األكاديميــة. ويمكــن دعــم تلــك البرامــج أيضــا 

بطرائــق عــدة منهــا تعزيــز قــدرات مدربــي اإلســعافات األوليــة، واتبــاع منهجيــة مبتكــرة فــي التعليــم والتدريــب والتدريــس، والتقــدم المهنــي، وجماعــات 

الممارســين.

وســيكون تأثيــر أنشــطة التعليــم والخدمــات التــي توفرهــا الجمعيــات الوطنيــة للمجتمعــات المحليــة فــي مجــال اإلســعافات األوليــة موضــع تعزيــز وقيــاس 

مســتمرين بغيــة اســتخدام نتائــج تلــك األنشــطة والخدمــات فــي زيــادة تحســين أنشــطة التدريــب الفعالــة علــى اإلســعافات األوليــة.

جعل اإلسعافات األولية جزءا ال يتجزأ من االستراتيجيات الشاملة والمشتركة بين القطاعات التي تقودها المجتمعات المحلية

اإلســعافات األوليــة متنوعــة وُتعــّد جــزءا ال يتجــزأ مــن مختلــف مجــاالت عمــل الجمعيــات الوطنيــة وأمانــة االتحــاد الدولــي التــي تمتــد مــن إشــراك الشــباب 

ــة،  ــة والرعاي ــات الصح ــى خدم ــي إل ــتجابة والتعاف ــب واالس ــوارث والتأه ــن الك ــة م ــي الوقاي ــي ف ــع المحل ــى المجتم ــم عل ــج قائ ــاع نه ــن واتب والمتطوعي

م، ســتكفل الجمعيــات الوطنيــة عنــد االقتضــاء تقديــم خدمــات جيــدة فــي  وتشــمل برامــج الســالمة علــى الطــرق وســالمة الميــاه. وفــي حــدود مــا تقــدَّ

مجاَلــي اإلســعاف والرعايــة الصحيــة قبــل الدخــول إلــى المستشــفى بالتعــاون مــع الســلطات المحليــة فــي حــاالت مختلفــة، بمــا فيهــا عمليــات الطــوارئ. 

مــة فــي  وأخيــرا، فــإن إدمــاج الدعــم النفســي والصحــة النفســية فــي جميــع أنشــطة التعليــم والتدريــب والخدمــات المرتبطــة باإلســعافات األوليــة المقدَّ

جميــع الظــروف والحــاالت ســيكفل االتســاق فــي وضــع البرامــج وتطويرهــا.

تعزيــز الشــراكات وتخصيــص مــوارد ماليــة وبشــرية لتوســيع نطــاق خدمــات اإلســعافات األوليــة وتعليــم اإلســعافات األوليــة فــي جميــع أنحــاء 

العالــم

ســتخصص الجمعيــات الوطنيــة وأمانــة االتحــاد الدولــي مــوارد ماليــة وبشــرية لتوفيــر خدمــات اإلســعافات األوليــة وتعليــم اإلســعافات األوليــة، وســتزيد 

شــراكاتها وتعززهــا إلــى أقصــى حــد ممكــن بالتعــاون مــع المؤسســات الخاصــة والعامــة. وســيدّر ذلــك إيــرادات للجمعيــات الوطنيــة يمكــن اســتثمارها فــي 

تحســين الخدمــات األساســية القائمــة علــى المجتمــع المحلــي، بمــا فــي ذلــك برامــج اإلســعافات األوليــة، بطريقــة مســتدامة.
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المسؤوليات

تتحمــل الجمعيــات الوطنيــة وأمانــة االتحــاد الدولــي )مــع المركــز المرجعــي العالمــي لإلســعافات األوليــة( مســؤولية مشــتركة فــي ضمــان مــا 

يلــي:

- إلمــام جميــع الموظفيــن والمتطوعيــن الذيــن يســاهمون فــي وضــع أنشــطة وبرامــج اإلســعافات األوليــة وتقديمهــا بهــذه السياســة والتزامهــم 
؛ بها

- تزويــد جميــع الموظفيــن والمتطوعيــن بالمعــارف والمهــارات األساســية فــي مجــال اإلســعافات األوليــة التــي تؤهلهــم علــى األقــل لالســتجابة 
فــي حــال وقــوع حــادث، شــريطة توفــر المــوارد الالزمــة لذلــك؛ 

ــي  ــة والت ــعافات األولي ــة باإلس ــات المرتبط ــم والخدم ــطة التعلي ــودة أنش ــان ج ــن لضم ــم المنتظمي ــة والتقيي ــات للمتابع ــات وآلي ــع عملي - وض
ــة؛ ــعافات األولي ــال اإلس ــي مج ــن ف ــن العاملي ــتجيبين والمدربي ــع المس ــا جمي يقدمه

- إعالم جميع الشركاء واألطراف المعنية عالميا ومحليا بهذه السياسة.

ويضطلــع كٌل مــن الجمعيــات الوطنيــة وأمانــة االتحــاد الدولــي بهــذه المســؤوليات وفقــا للمهمــة والــدور المــوكل إليــه؛ والحاجــات والثغــرات المحــددة 

فــي بيئــات عملــه؛ ومــوارده؛ وقدراتــه؛ وخبراتــه. وإضافــة إلــى هــذه المســؤوليات، تتحمــل الجمعيــات الوطنيــة مســؤولية تحديــد دورهــا داخــل الخطــة 

الوطنيــة العامــة لإلســعافات األوليــة ومواجهــة الطــوارئ، مــع االلتــزام فــي الوقــت نفســه بسياســات وإرشــادات االتحــاد الدولــي القائمــة األخــرى التــي 

تشــمل مــا يلــي:

استراتيجية االتحاد الدولي للعقد 2030  •

إطار االتحاد الدولي الخاص بالصحة والرعاية للعقد 2030  •

سياسة الحركة بشأن تلبية احتياجات الصحة النفسية واالحتياجات النفسية االجتماعية  •

سياسة االتحاد الدولي بشأن التطوع  •

سياسة االتحاد الدولي بشأن الشباب  •

دليل االتحاد الدولي لتعزيز الدور المساعد من خالل الحوكمة والسياسات  •

إرشادات االتحاد الدولي لإلسعافات األولية واإلنعاش لعام 2020   •

إرشادات االتحاد الدولي بشأن الرعاية في المجتمعات المحلية لعام 2016  •

التوجيهات الخاصة بالنظم األساسية للجمعيات الوطنية  •
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 192 تضم  العالم  إنسانية في  أهم شبكة  األحمر هو  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد 
14 مليون متطوع حاضر في المجتمعات  جمعية وطنية من جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وحوالي 
إننا نعمل في مناطق العالم التي يصعب الوصول إليها  المحلية قبل وقوع األزمات أو الكوارث وخاللها وبعدها. 

وأشدها تعقيدا حيث ننقذ أرواح الناس ونشجع صون الكرامة البشرية. إننا نساعد المجتمعات المحلية على أن تصبح 

أماكن أقوى وأكثر قدرة على الصمود حيث يمكن للناس أن يحيوا حياة سالمة وصحية وحيث تتاح لهم فرص االزدهار.

© االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، جنيف، 2020

يجوز اقتباس أي جزء من هذا المنشور أو استنساخه أو ترجمته إلى لغات أخرى أو تكييفه بما يلبي االحتياجات المحلية دون إذن مسبق من االتحاد الدولي 

لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، شريطة اإلشارة إلى المصدر بوضوح. 

الحمر  والصليب  األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد  إلى  تعود  الوثيقة،  المستخدمة في هذه  الصور  لجميع  والطبع  النشر  إّن حقوق 

الفنلندي، والصليب األحمر الهولندي

بيانات االتصال:

ينبغي توجيه طلبات االستنساخ ألغراض تجارية إلى أمانة االتحاد الدولي: 

العنوان:

 Chemin des Crêts 17, Petit-Saconnex, 1209 Geneva, Switzerland 
P.O. Box 303, 1211 Geneva 19, Switzerland

 ifrc.org :الموقع الشبكي | secretariat@ifrc.org  :الهاتف: 22 42  730 22)0( +41 | الفاكس: 00 42  730 22)0( +41 | البريد االلكتروني


