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 رسالة من 
األمين العام 

غير المسبوق لم يعد عذرا لعدم االستعداد.

إننا نواجه عددا ال يحصى من التحديات. وكثير منها يبدو 

هو  لمواجهتها  أفضل حل  يظل  ولكن  جديدا وساحقا. 

االستعداد.

وإننا ندرك أنه يجب علينا أن نتصرف اآلن أو نواجه أسوأ 

آثار تغير المناخ والكوارث. ولكن ما معنى ذلك بالنسبة 

االتحاد  شبكة  إلى  فبالنسبة  ومجتمعات؟  أفرادا  إلينا 

الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )االتحاد 

المحلي  المستوى  من  التغيير  يبدأ  أن  يجب  الدولي(، 

ليكون فعاال ومستداما. واألعمال الملهمة في كل مكان 

من حولنا. والتحدي اآلن هو كيفية توسيع نطاق الحلول 

المحلية في الوقت الذي نستجيب فيه للتحديات األكثر 

إلحاحا اليوم.

المليارات من  تؤثر في  إنسانية  أزمة  المناخ  تغير  وُيعّد 

الناس، وال سيما أفقر الفئات في العالم التي كانت األقل 

االتحاد  استهل   ،2021 عام  وفي  حدوثه.  في  مساهمة 

األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  بالتعاون  الدولي، 

وحصل  اإلنسانية.  للمنظمات  والبيئة  المناخ  ميثاق 

الميثاق على أكثر من 200 توقيع بحلول نهاية عام 2021. 

ونحن اآلن بصدد إنشاء منصة لضمان تمكننا، كشبكة، 
من تحقيق هذه الرؤية على نطاق واسع.

وفي الوقت نفسه، ما زلنا نترنح تحت وطأة آثار الكوارث 
التي يسببها تغير المناخ في كثير من األحيان. وفي عام 
2021، استجبنا إلعصار “راي” في الفلبين، واألزمة اإلنسانية 
المعقدة والجفاف في أفغانستان، وأزمة الغذاء الحادة 
حشد االتحاد الدولي  2021 وحده،  في أفريقيا. وفي عام 
1.3 مليار فرنك سويسري لدعم استجابات الجمعيات 
نطاق  توسيع  وواصلنا  والكوارث.  لألزمات  الوطنية 
 ،)DREF( الكوارث  لحاالت  لالستجابة  الطوارئ  صندوق 
مع عقد أول مؤتمر للتعهدات يهدف إلى تحقيق هدفنا 
100 مليون فرنك سويسري سنويا  المتمثل في حشد 

بحلول عام 2025.

وإذ تتجه أنظار العالم إلى الصراع في أوكرانيا، يزداد إعجابي 
بالجمعيات الوطنية في أوكرانيا والبلدان المجاورة يوميا. 
الجماعية حتى  رفع أصواتنا  الوقت نفسه  ونواصل في 
الذين يعيشون في سوريا   - ال ُينسى الماليين اآلخرون 
في  نراهم  ال  ألننا   - الوسطى  وأمريكا  األفريقي  والقرن 
نشرة األخبار. وسواء تعلق األمر بالدعم التقني أو الدعم 
في الحاالت المفاجئة، أو تدريب الموظفين والمتطوعين 
تأمين  أو  الدولي،  االتحاد  منصات  طريق  عن  المدربين 
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المتطوعين أو االستثمار في استدامتهم المالية، يعطي 
االتحاد الدولي األولوية للجمعيات الوطنية األعضاء فيه 
الذين  لألشخاص  أفضل  خدمة  تقديم  من  تتمكن  حتى 

يحتاجون إليها.

 وال يزال الماليين يعانون حتى بعد رفع القيود المرتبطة 
بجائحة مرض فيروس كورونا المستجد 2019 )كوفيد-19(. 
إلى أكثر من  وقد وصلت شبكة االتحاد الدولي حتى اآلن 
 100 من  أكثر  ودعمت  الصحية  بالخدمات  مليار شخص 
مرض  ضد  التطعيم  على  للحصول  شخص  مليون 
كوفيد-19. وإذ نواصل االستجابة، نحول تركيزنا إلى ضمان 
التأهب لألوبئة والجوائح في المستقبل. ونستثمر بكثافة 
المحلية  المجتمعات  تقودها  التي  المراقبة  آليات  في 

وآليات التعقيب.

والية  أهمية  اليوم  تواجهنا  التي  التحديات  وتؤكد 
القوة  مواطن  من  نستفيد  أن  لضمان  الدولي  االتحاد 
ات  الخبر تطوير  في  واالستثمار  لشبكتنا؛  النسبية 
وجيهة  منظمتنا  لتظل  الالزمة  المتخصصة  والكفاءات 

في المستقبل.

ونواصل أكثر من أي وقت مضى زيادة االستثمار في تطوير 
االستجابة  على  قدرتها  لضمان  الوطنية  الجمعيات 
لألزمات الحالية مع إعدادها لألزمات التي ال يمكن التنبؤ بها. 

إنسانية  دبلوماسية  أعضاءنا عن طريق  نمثل  زلنا  وما 
هادفة ورفيعة المستوى لحشد الدعم ألعمالنا الميدانية 
وتمكين شبكة االتحاد الدولي من أن تكون شريكا رئيسيا 
اإلنسانية،  المساعدات  لتوطين  ائدا  ر وصوتا  مفضال 
اللقاحات، والتصدي لألزمة  توزيع  وتحقيق اإلنصاف في 

المناخية، ودعم المهاجرين.

والتشغيلي  االستراتيجي  التنسيق  على  تركيزنا  وإن 
وإيجاد  اإلنسانية  استجابتنا  سبل  تحسين  في  يساهم 

طرق أكثر مرونة للعمل معا.

الموارد  لوال  تتحقق  أن   2021 وما كان إلنجازاتنا في عام 
أشكرهم  ولذلك،  شركاؤنا.  إلينا  قدمها  التي  المنتظمة 
عددهم  البالغ  ومتطوعينا  الوطنية  جمعياتنا  وجميع 
والملهم  المستمر  على دعمهم  مليون متطوع   15 نحو 

للمجتمعات األكثر ضعفا في جميع أنحاء العالم.

Jagan Chapagain
 األمين العام والرئيس التنفيذي

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 



شبكة األمان االجتماعي الموارد العادية البرامج المواضيعية حاالت الطوارئ 
في حاالت الطوارئ

الصناديق

687.0

533.0

70.0
110.0

359.8
423.7

314.5

54.6
109.7

359.8

التمويل  متطلبات التمويل  نظرة عامة على تمويل االتحاد الدولي في 2021 بماليين الفرنكات السويسرية  

العالم الشرق األوسط وشمال أفريقيا أوروباآسيا والمحيط الهادئ األمريكتانأفريقيا

127.7

49.6

114.1

92.5

73.8
89.0

104.8

46.3

98.8 104.0

82.3
100.5

النفقاتالعمل بحسب المنطقة في 2021 بماليين الفرنكات السويسرية   

النفقات

الميزانية التشغيلية 

الميزانية التشغيلية  العمل بحسب المجال المواضيعي في 2021 بماليين الفرنكات السويسرية   

5.3

163.3

215.2

16.6

9.7

18.7

84.1

65.3

4.2

141.7

195.0

13.5

7.9

15.3

77.3

50.4

األزمات المناخية والبيئية 

تطور األزمات والكوارث 

الثغرات المتزايدة في مجالي الصحة وُحسن الحال 

الهجرة والهوية 

القيم والسلطة واالحتواء 

االلتزام 

الخضوع للمساءلة 

الثقة

2021 باألرقام   
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نداءات الطوارئ النشطة في 2021 العالم    نداءات الطوارئصندوق الطوارئ لالستجابة لحاالت الكوارث

تخصيص الموارد في 2021     األشخاص الذين تم الوصول   
 إليهم في 2021 

بحسب األولوية االستراتيجية

 أكثر البلدان تمويال في 2021  
 بماليين الفرنكات السويسرية

المخصص

%18

المخصص لغرض محدد 

%56

غير المخصص  

%25

المخصص بمرونة 

%1

107.7الواليات المتحدة األمريكية 

42.4سويسرا

27.7المملكة المتحدة 

26.0المفوضية األوروبية 

16.9السويد  

16.2هولندا 

15.9اليابان 

13.5كندا 

12.5إيطاليا 

12.2أستراليا 

68.6بلدان أخرى 

359.6المجموع 

تشمل المبالغ الموارد العادية والصناديق المخصصة لحاالت الطوارئ 
مة في إطار شبكة  والبرمجة المواضيعية، وال تشمل المساعدات النقدية المقدَّ

األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ )359.8 مليون فرنك سويسري( 

55.3 مليون
األزمات المناخية والبيئية 

الثغرات المتزايدة في مجالي 
الصحة وُحسن الحال 

60.6 مليون

تطور األزمات والكوارث
7.1 مليون

الهجرة والهوية 

مليونان

القيم والسلطة واالحتواء

5.1 مليون
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 ملخص عملي

في عام 2021، ولدت الجهود المشتركة ألعضاء شبكة االتحاد الدولي قيمة أكبر 
مت دعما أكبر مما يمكن للجمعيات  في مجال دعم المجتمعات المحلية إذ قدَّ

الوطنية تقديمه فرديا. 

أن تكون  لم يكن ممكنا بدون  أن تحقيق ذلك  أكثر من أي عام مضى  وتبيَّن 
الجمعيات الوطنية جزءا أساسيا من تلك المجتمعات المحلية،  وبدون العمل 
المتفاني الذي يقوم به الماليين من متطوعي الصليب األحمر والهالل األحمر 

في جميع أنحاء العالم. 

وكانت آثار األزمة العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والقيود الناتجة عنها 
أسوأ بالنسبة إلى العديد من األشخاص الضعفاء وفرضت ضغطا كبيرا على 
التي تستجيب  البلدان  العديد من  الوطنية. وتفاقم الضعف في  الجمعيات 

أيضا للكوارث الجديدة والجارية. 

وواصلت الجمعيات الوطنية األعضاء في االتحاد الدولي - والبالغ عددها 192 
وواصل  الضعف.  مواطن  من  الحد  على  والعمل  خدماتها  تقديم   - جمعية 
الخدمات  تلك  وتحسين  أكثر فعالية،  ليصبحوا  أعضائه  دعم  الدولي  االتحاد 
وتوفيرها، ومساعدة المجتمعات المحلية على عيش حياة أكثر صحة وكرامة. 

وتضاعف عدد الكوارث المرتبطة بالمناخ في جميع أنحاء العالم تقريبا منذ 
ثمانينيات القرن العشرين حتى بلغ عددا مخيفا، علما بأنه تضاعف ثالث مرات 
الدولي.  التابعة لالتحاد  أفريقيا  تقريبا في منطقة الشرق األوسط وشمال 
وقد جعل ذلك، إلى جانب عدم االستقرار السياسي واالقتصادي الحالي، من 

المنطقة المنطقة األقل سلما في العالم. 

وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة، واصل االتحاد الدولي، بوصفه شبكة 
الجمعيات  مع  العمل  المحلية،  المجتمعات  في  متجذرة  حقيقية  عالمية 
الوطنية إليصال المساعدات اإلنسانية إلى المحتاجين إليها ومساعدة الناس 

على إعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم. 

وتمكن االتحاد الدولي وأعضاؤه من دعم عمليات الطوارئ المتعلقة بترحال 
الدولي في  االتحاد  2021. واستهل  البحار في عام  بلدا وفي   36 السكان في 
أغسطس برنامجا عالميا جديدا للهجرة على أساس الطرق لتوفير الخدمات 
اإلنسانية ألكثر من مليوني مرتحل وأكثر من 500 ألف شخص من المجتمعات 
المضيفة. وجمع البرنامج الخدمات اإلنسانية التي تقدمها 35 جمعية وطنية 
في جميع أنحاء أفريقيا وأوروبا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حول 

طموح جماعي. 

يواصل الاتحاد الدولي دعم أعضائه 
ليصبحوا أكثر فعالية، وتوفير 

وتحسين الخدمات الحيوية، ومساعدة 
المجتمعات المحلية على عيش حياة 

أكثر صحة وكرامة. 

ملخص عملي



التقدم المحرز في عام 2021 
االستجابة العالمية لجائحة كوفيد-19 
جائحة  عن  الناجمة  العامة  الصحية  الطوارئ  حالة  أدت 
أوجه  6.2 مليون شخص، ومفاقمة  إلى وفاة  كوفيد-19 
وعكس  المجتمعات،  استقرار  وزعزعة  المساواة،  عدم 

سنوات من المكاسب اإلنمائية. 

يزال  فال  اللقاحات،  على  اإلقبال  زيادة  من  الرغم  وعلى 
االتحاد  انفك  ما  ولذلك،  خطيرة.  مشكلة  يمثل  التردد 
الدولي يعمل على النهوض بالتعافي الشامل من جائحة 
كوفيد-19 بتسريع تطوير اللقاحات وإنتاجها وضمان أن 
تكون أنظمة التقديم الوطنية محكمة، وحشد المشاركة 

المجتمعية. 

وقد ساهمت الجمعيات الوطنية، بدعم من االتحاد الدولي، 
في جهود التلقيح الوطنية عن طريق تنظيم حمالت توعية 
بالمخاطر والنظافة الصحية، وتوفير ُسبل الدعم النفسي 

وقامت  المهارات.  لتنمية  دورات  وتنظيم  واالجتماعي، 
بتوريد سلع متصلة بمرض كوفيد-19 وتقديم دعم فني 
أكثر من  إلى  الوصول  تم  وبذلك،  بلدا.   180 في  محلي 

مليار شخص على نطاق الشبكة. 

الجائحة على  أحدثته  الذي  الكبير  األثر  إغفال  ويجب عدم 
والمتوسطة  المنخفضة  البلدان  في  المدارس  إغالق 
بأنشطة  وطنية  جمعية   35 اضطلعت  ولذلك  الدخل. 
إلى  بأمان  الطالب  وعودة  التعليم  استمرارية  لضمان 

المدارس بدعم من االتحاد الدولي. 

وبالتعاون الوثيق مع منظمة ACAPS، أجريت بحوث عالمية 
بشأن العواقب االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد-19 

ستوجه البرمجة الطويلة األمد لشبكة االتحاد الدولي. 

المناخ والبيئة 
رئيسية  أولوية  المناخي  العمل  نطاق  توسيع  يمثل 
لالتحاد الدولي. ومّكن االتحاد الدولي 19 جمعية وطنية من 
التكيف مع اآلثار الطويلة األمد لتغير المناخ، بما في ذلك 
أخرى من  البحر، ومّكن جمعيات  ارتفاع مستوى سطح 
اعتماد قيم وممارسات مسؤولة بيئيا وقائمة على الوعي 

بالمخاطر المناخية. 

وانضمت أكثر من 30 جمعية وطنية إلى الفريق العامل 
المعني باالستجابة الخضراء الذي أنشأه الصليب األحمر 
السويدي والذي يقوده االتحاد الدولي. وهي تعكف اآلن على 
وضع خطة عمل لتعزيز االستدامة البيئية للمساعدات 

 اإلنسانية، ومن المزمع إصدار تلك الخطة في عام 2022.  
وتضع مبادرة االستجابة الخضراء، التي تضم أكثر من 20 
جمعية وطنية، رؤية أوضح “للتخضير” وكيفية تفعيله في 

نظم االستجابة اإلنسانية. 

والبيئة في  المناخ  اعتبارات  بدمج  الدولي  االتحاد  ويلتزم 
تخضير  ذلك  على  األمثلة  ومن  وعملياته.  برامجه  جميع 
المآوي والمستوطنات، التي تم تطويرها وتجريبها كجزء 
من مجموعة المأوى العالمية التي يشارك االتحاد الدولي 
بشأن  الدولي  االتحاد  أعمال  غالبية  وتركز  قيادتها.  في 

المناخ على تمكين عمل الجمعيات الوطنية. 

تطور األزمات والكوارث 
على  والقدرة  المخاطر  من  الحد  الدولي  االتحاد  ز  يعز
المحلي واستعداده  المجتمع  تأهب  إلى جانب  الصمود، 
2021، خصص صندوق  للصدمات. وفي عام  لالستجابة 
مبلغا   )DREF( الكوارث  لحاالت  لالستجابة  ئ  الطوار
لدعم  سويسري  فرنك  مليون   41.7 قدره  مسبوق  غير 
88 بلدا.  12.6 مليون شخص في  136 عملية وصلت إلى 
IFRC GO لتبادل  واستخدمت الجمعيات الوطنية منصة 
 30 تقييمات الكوارث وإجراءات االستجابة، بما في ذلك 

نداء طارئا، تحسبا للكوارث واألزمات. وكانت التحسينات 
عبر الشبكة مدفوعة بالتعلم التشغيلي من أكثر من 300 

عملية، وتحليل الجائحة، واستجابة االتحاد الدولي. 

واستجابة للكوارث المدمرة، مّكن دعم االتحاد الدولي من 
توفير المأوي وأماكن السكن والمستوطنات في حاالت 
 506 مساعدة  مع  شخص،  مليون   1.2 لنحو  الطوارئ 
آالف شخص بأموال نقدية متعددة األغراض في حاالت 

الطوارئ لالستجابة الحتياجاتهم. 
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الصحة وُحسن الحال 
في عام 2021، ركز االتحاد الدولي على توسيع نطاق الرعاية 
األولية  واإلسعافات  المتكاملة  المجتمعية  الصحية 
أو  لألوبئة  التأهب  في  االستثمار  مع  النظافة  وبرامج 

الجوائح في المستقبل. 

وإذ الحظ االتحاد الدولي عدم وجود تشريعات قوية بشأن 
أصدر  كوفيد-19،  جائحة  قبل  العامة  الصحية  الطوارئ 
لحاالت  واالستجابة  والتأهب  “القانون  بعنوان  ا  ير تقر
الطوارئ الصحية العامة: الدروس المستفادة من جائحة 
الحكومات  تضفي  بأن  التقرير  هذا  ويوصي  كوفيد-19”. 
بوصفها  الوطنية  الجمعيات  دور  على  رسميا  طابعا 
جهات مساعدة لسلطات الصحة العامة لضمان تأهب 
واستمرارية خدمات الصحة والرعاية في حاالت الطوارئ. 

المياه  بتوفير  الخاصة   One WASH مبادرة  طريق  وعن 
للجميع،  الصحية  والنظافة  الصحي  الصرف  وخدمات 

شجع االتحاد الدولي الجمعيات الوطنية للصليب األحمر 
النطاق  واسعة  مشاريع  إنشاء  على  األحمر  والهالل 
لفاشيات  االستجابات  وتوطين  لتسريع  األمد  وطويلة 
الوفيات  خفض  إلى  المبادرة  هذه  وتهدف  ا.  الكولير

المرتبطة بالكوليرا بنسبة 50 في المئة. 

وإن توفير الدعم النفسي واالجتماعي لألشخاص الضعفاء 
فعمل  األساسية.  االحتياجات  توفير  عن  أهمية  يقل  ال 
الدولي مع الجمعيات الوطنية لوضع سياسات  االتحاد 
واالجتماعي،  النفسي  والدعم  النفسية  للصحة  عالمية 
وصل بها إلى 540 ألف شخص بشكل مباشر و3.1 مليون 

شخص بشكل غير مباشر. 

الهجرة 
محايدة،  عالمية  شبكة  بوصفه  الدولي،  االتحاد  يعمل 
على ضمان سالمة جميع األشخاص الذين يهاجرون أو 
يشردون من ديارهم ومعاملتهم بإنسانية وكرامة بغض 

النظر عن وضعهم القانوني. 

طريق  عن  الوطنية  الجمعيات  الدولي  االتحاد  ودعم 
العمل التقني والسياسي ووضع إرشادات للوصول إلى 
المهاجرين في ظل جائحة كوفيد-19 التي أثرت بشكل غير 

متناسب في المرتحلين. 

الكائنة في بلدان المنشأ على  إذ إن الجمعيات الوطنية 
شبكة  تجعل  الخطورة  المتزايدة  الهجرة  طرق  طول 
االستجابة  من  يمكنها  فريد  وضع  في  الدولي  االتحاد 
وتقديم  حين  لناز وا ين  المهاجر ية  حما الحتياجات 

المساعدات اإلنسانية.  

م برنامج الفراشة الملكية التابع لالتحاد الدولي الدعم   وقدَّ
في تنفيذ نقاط الخدمة اإلنسانية في العديد من البلدان، 
د األطفال بالمساعدة الصحية  بما في ذلك بنما، حيث زوِّ

األولية والفحص الغذائي. 

اإلنسانية  الخدمة  نقاط  الوطنية  الجمعيات  ونفذت 
وفي  الدولي.  االتحاد  من  بدعم  المناطق  جميع  في 
مؤسسة  مع  شراكة  الدولي  االتحاد  أبرم   ،2021 يوليو 
SOS Mediterranée لتقديم الخدمات اإلنسانية على متن 
سفينة Ocean Viking التي تجري عمليات إنقاذ في البحر 
557 شخصا  المتوسط. وأنقذت السفينة حياة  األبيض 
تلقوا مساعدات إنسانية على متنها من مهنيين طبيين 

تابعين لالتحاد الدولي. 

القيم والسلطة واالحتواء 
للبشرية  اإليجابي  التغيير  ويشجع  الدولي  االتحاد  يحمي 

على أساس القيم والمبادئ اإلنسانية. 

جائحة  التي فرضتها  اللوجستية  القيود  وأتاحت معالجة 
مكن  وقد  جذري.  رقمي  تحول  إلجراء  فرصة  كوفيد-19 
برامج  تطوير  تقدم سريع، وال سيما في  إحراز  ذلك من 
الجنسين، واالحتواء،  بين  التعليم والحماية، والمساواة 

بما سيعود بفوائد كبيرة على األمد الطويل. 

دت قدرة الجمعيات الوطنية على تقديم برامج التعليم  وُحدِّ
اإلنساني الجيدة بوصفها أولوية لعام 2021. ولذلك، بدأ 
االتحاد الدولي في إعداد دورة تعليمية إلكترونية بعنوان 
“فن تعليم الشباب بوصفهم وكالء التغيير اإلنسانيين”. 
ووصل االتحاد الدولي أيضا إلى 30 ألف موظف ومتطوع 
غير  األطفال  حماية  بشأن  يبية  التدر دورته  طريق  عن 

المصحوبين بذويهم أو المفصولين عنهم. 
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االلتزام 
قوة  نقاط  من  أفضل  استفادة  االستفادة  إلى  سعيا 
نهج  لوضع  وطنية  جمعية   36 اجتمعت  الشبكة، 
استراتيجي بشأن الطرائق المبتكرة للعمل معا، في حين 
جمعية   28 من  الناشئين  القادة  من  جديد  جيل  شارك 
لالتحاد  التابع  المستقبل”  “زمالء  برنامج  في  وطنية 
الدولي. ووقف المشاركون في هذا البرنامج على مناهج 
المجتمعات.  داخل  المعقدة  التحديات  لحل  مبتكرة 
وشجع مشروع Limitless، الذي بدأت تنفيذه حديثا 700 
للتأهب  حلول  إيجاد  على  وطنية،  جمعية   60 من  شاب 

لألوبئة واالستجابة لها.  

وتولى االتحاد الدولي دورا رائدا في دراسة النهوج المبتكرة 
تبادل  على  الوطنية  الجمعيات  لمساعدة  والتحويلية 
المعرفة بالتقنيات الرقمية القوية. وفي أسبوع البيانات 
والرقمية، تبادل الخبراء التقنيون و4 آالف مشارك من 131 
جمعية وطنية المعلومات عن األدوات والنهوج الرقمية 
وفي  اإلنسانية.  أهدافهم  تحقيق  على  ساعدتهم  التي 
إطار مبادرة فريدة، قام 4 آالف شخص من 100 بلد برحلة 
وألهمت  بفرنسا.  باريس  إلى  بكينيا  افتراضية من المو 
المواد السمعية والبصرية للموظفين والمتطوعين من 
جمعية الصليب األحمر الكيني والصليب األحمر الفرنسي 
المحلية  المجتمعات  احتياجات  لتوقع  مبتكرة  طرقا 

واالستجابة لها. 

الخضوع للمساءلة 
االتحاد الدولي هو منظمة عالمية منسقة ومسؤولة أمام 
للشبكة  ويمكن  تخدمهم.  الذين  واألشخاص  أعضائها 
الناس  أكبر من  إلى عدد  للوصول  أن توسع طموحاتها 
وخاضعة  كفاءة  أكثر  تكون  وطنية  جمعيات  طريق  عن 

للمساءلة وحسنة األداء. 

الجمعيات  مع  الدولي  االتحاد  عمل   ،2021 عام  وفي 
الوطنية إلدخال أنظمة مجانية وسرية تشجع اإلبالغ عن 
وُأدخلت  المخالفات.  عن  المبلغين  وتحمي  المخالفات 
في  والمساءلة  المجتمعية  بالمشاركة  متعلقة  تدابير 
العمليات اإلنسانية، ما عزز آليات التعقيب وإدارة الحاالت. 

عن  لإلبالغ  رقميا  نظاما  أيضا  الدولي  االتحاد  وأصدر 
ادعاءات سوء السلوك والتحقيق فيها وإدارتها يسمى 

خط EQS للنزاهة. 

ر التدريب للمحققين الميدانيين المتخصصين وأكثر  ووفِّ
من 3 آالف من الموظفين والمتطوعين في مجال االحتيال 
- ما  والتحقيقات ومنع االستغالل واالعتداء الجنسيين 
المناسبة.  اإلجراءات  واتخاذ  الحاالت  تحديد  مكنهم من 
م صندوق بناء القدرات الدعم إلى الجمعيات الوطنية  وقدَّ

لمعالجة قضايا النزاهة.

الثقة
يعتمد نجاح االتحاد الدولي والجمعيات الوطنية على الثقة 

داخل المجتمعات المحلية. 

الثقة داخل المجتمعات المحلية، يجب أن يشعر  ولبناء 
عام  وفي  الشبكة.  من  والدعم  باألمان  المتطوعون 
وضع  إلى  امية  الر جهوده  الدولي  االتحاد  ز  عز  ،2021
الجمعيات  في  المتطوعين  بيانات  وإدارة  لجمع  حلول 
الوطنية بغية إدارة البيانات المتعلقة بالمتطوعين على 
زيادة  الوطنية في  الجمعيات  الواجب. ودعم ذلك  النحو 
مشاركة المتطوعين والشباب بوصفها وسيلة للتشجيع 
المستمر للعالقات اإليجابية داخل الشبكة ومشاركتهم 

في العمل اإلنساني.  

 -  MOTI نظام  الدولي و15 جمعية وطنية  االتحاد  واختبر 
القيادة والتحفيز ُصمم لتحسين رفاه  وهو نظام لتعلم 

المتطوعين ومشاركتهم. 

إدارة  إلى جعل  الوباء  الناجم عن  الميزانية  وأدى ضغط 
وجرب  أكبر.  أولوية  الوطنية  للجمعية  المالية  الموارد 
االستدامة  لمؤشرات  معلومات  لوحة  الدولي  االتحاد 
المالية، في حين جربت مجموعة من الجمعيات الوطنية 
الطويلة  االستراتيجيات  لوضع  التنبؤية  للنمذجة  نهجا 
التقارير على نطاق االتحاد  الثانية، مكنت  األمد. وللسنة 
الدولي من جمع بيانات أدق من 169 جمعية وطنية، بما 

في ذلك البيانات المتعلقة باستخدام التمويل. 
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الخاتمة
أدت الجائحة إلى زيادة تعقيد حاالت الطوارئ المئة وستة 
 ،2021 الدولي في عام  االتحاد  التي استجاب لها  وثالثين 
في حين ال تزال أوجه عدم المساواة في الصحة والتعليم 
وسبل العيش التي أدت هذه الطوارئ إلى تفاقمها من 
الدعم  وساهم  يواجهها.  التي  اإلنسانية  التحديات  أكبر 
الذي قدمه االتحاد الدولي من المقر الرئيسي والميدان في 
تعزيز قدرات الجمعية الوطنية على الحفاظ على الخدمات 

اإلنسانية على مدى العام. 

كوارث  يسبب  مما  المناخ،  تغير  بآثار  الشعور  ايد  ويتز
عاجلة. وقد سمحت  إنسانية  تتطلب مساعدة  وأزمات 
الثقة في االتحاد الدولي بمواصلة العمل الطويل األمد 
حياة  المحلية، ومساعدتها على عيش  المجتمعات  مع 
أكثر صحة وكرامة. وعلى الرغم من االحتياجات المتزايدة، 
واصل االتحاد الدولي إحراز تقدم كبير في تقديم المساعدة 
طول  على  الرئيسية  النقاط  في  للمهاجرين  األساسية 
طرق الهجرة، بغض النظر عن الوضع القانوني والظروف 

السياسية المتقلبة بشكل متزايد.

إلى خدمات  ويؤدي تطوير الجمعيات الوطنية وتحويلها 
وواصلت  الضعيفة.  للمجتمعات  أفضل  نوعية  ذات 
تدعم  حيث   ،2030 للعقد  استراتيجيتها  تنفيذ  الشبكة 
الجمعيات الوطنية بعضها بعضا حتى تتمكن من العمل 
بشكل أكثر مباشرة وتعاونا ومرونة، وتعزيز قدراتها على 
االنخراط في تحالفات مع الجهات الفاعلة المحلية األخرى 

والتأثير في جدول األعمال اإلنساني المحلي والعالمي.

 وسيواصل االتحاد الدولي دعم عمل الجمعيات الوطنية 
في المجتمعات التي تخدمها. وهذا الدعم مطلوب أكثر 
غير  تحديات  نواجه  جميعا  ونحن  مضى  وقت  أي  من 
مسبوقة. وفي عام 2021، تمكن االتحاد الدولي وأعضاؤه 
تلك  من  العديد  على  التغلب  طريق  عن  االستجابة  من 
التحديات وتحقيق إنجازات على نطاق لم يسبق له مثيل، 

ألننا عملنا معا.  
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المقدمة
ينقسم هذا التقرير إلى جزأين رئيسيين. 

االتحاد  دعم  كيف  ح  يوضِّ  2021 لعام  الدولي  االتحاد  تقرير  األول:  الجزء 
 .2021 الجمعيات الوطنية لالستجابة للتحديات اإلنسانية األكثر إلحاحا لعام 
اتيجية  االستر واألولويات  اتيجية  االستر التوقعات  بحسب  ل  مفصَّ وهو 
والعوامل التمكينية لالتحاد الدولي. وسوف يفصل التأثير المحدث في مجاالت 
عمل االتحاد الدولي ذات األولوية ويوضح كيف نتكيف مع العمل على نطاق 
العمل على  بتركيز قوي على  أكبر. وسيتم توضيح ذلك  تأثير  لتحقيق  واسع 
الصعيد القطري. كما سيفصل هذا الجزء اإلنجازات المحددة لكل منطقة 

جغرافية ويوضح كيفية تنفيذ األولويات العالمية في هذا المجال. 

الجزء الثاني: منظور الشبكة سيسلط الضوء على بعض األعمال الممتازة 
التي اضطلعت بها شبكة االتحاد الدولي بأكملها في عام 2021. ويشمل ذلك 
العمل الدولي للجمعيات الوطنية األعضاء والمراكز المرجعية لشبكة االتحاد 
الدولي. وسيشمل أيضا عرضا لمتطلبات التمويل لبعض الجمعيات الوطنية 

األعضاء لدينا لعملها الدولي في عام 2022. 

وهذان الجزآن معا ال يسلطان الضوء على حجم واتساع نطاق العمل الذي 
تضطلع به الشبكة لدعم أضعف الناس في العالم فحسب، بل يظهران أيضا 

قوة تنسيقنا وطموحنا المشترك إلحداث تغيير إيجابي في العالم. 

نبذة عن االتحاد الدولي 
تدعم أمانة االتحاد الدولي 192 جمعية وطنية للصليب األحمر والهالل األحمر 
في جميع أنحاء العالم - كل منها منظمة مستقلة تقوم بأنشطة إنسانية 
تسترشد بالمبادئ األساسية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، 

وتعمل بوصفها جهة مساعدة لسلطاتها العامة في المجال اإلنساني. 

وعلى الرغم من أن االتحاد الدولي مسؤول عن إدارة المنظمة، فإن القرارات 
المتعلقة بتوجيه االتحاد وسياسته تتخذها هيئاته اإلدارية التي توفر أيضا آلية 

للمساءلة واالمتثال. 

تتمثــل مهمــة الاتحاد الدولي في 
إلهام وتشــجيع وتسهيل وتعزيز 
جميع أشــكال الأنشــطة الإنسانية 

التــي تقوم بهــا الجمعيات الوطنية، 
من أجل منع المعاناة الإنســانية 

وتخفيفها. 



أمانة االتحاد الدولي 
ُأسس االتحاد الدولي من أجل “التأثير في جميع أشكال 
األنشطة اإلنسانية التي تضطلع بها الجمعيات الوطنية 
وتشجيعها وتسهيلها والنهوض بها على الدوام لوقاية 
إسهاما  آالمه  وتخفيف  المعاناة  أسباب  من  اإلنسان 
وتعزيزهما  السالم  وحفظ  اإلنسان  كرامة  صون  في 

في العالم”. 

ولتحقيق هذا الهدف، يضطلع االتحاد الدولي بوظيفتين 
دستوريتين أساسيتين هما: 

تقديم الخدمات للجمعيات الوطنية، وتمثيلها رسميا  	
على الساحة الدولية، وحماية نزاهتها ومصالحها 

االضطالع بأنشطة إنسانية، بما في ذلك إغاثة  	
جميع األشخاص المتضررين من الكوارث، وتنظيم 

جهود اإلغاثة الدولية وتنسيقها وتوجيهها. 

 Jagan Chapagain العام  األمين  الدولي  االتحاد  ويقود 
الدولي،  لالتحاد  اليومية  اإلدارة  عن  مسؤول  وهو 
توافق  وضمان  ومبادئه،  ؤيته  ور اهته  نز يز  وتعز
للعقد  الشبكة  اتيجية  استر مع  العامة  اتيجيته  استر
وتدعم  اكات  الشر وتنسق  تسهل  واألمانة   .2030

هيئات الحوكمة التابعة لالتحاد الدولي وتسترشد بها.

وهي تتألف من مقر في جنيف بسويسرا، وخمسة مكاتب 
إقليمية، فضال عن عدد من الوفود في جميع أنحاء العالم 
التي تقدم دعما وثيقا ومخصصا بشكل فردي للجمعيات 

الوطنية األعضاء. 

ويسعى االتحاد الدولي إلى جعل مسألة تطوير الجمعيات 
الوطنية في صميم عمله، وتمكين متطوعينا والشباب، 
البيانات  على  تعتمد  مرقمنة  منظمة  إلى  والتحول 
وسرعتها  اإلنسانية  استجاباتنا  طموح  زيادة  أجل  من 

وتحسين تنسيقها. 

دور األمين العام 
األمين العام هو المدير التنفيذي لالتحاد الدولي ورئيسه. 
الهيكل  إعداد  العام  األمين  مسؤوليات  جملة  ومن 
وتنفيذ  الموظفين،  وتعيين  الدولي،  لالتحاد  التنظيمي 
في  عليه  المنصوص  النحو  على  الدولي  االتحاد  مهام 

الدستور، واالضطالع بالعمل المسند إلى االتحاد الدولي، 
وإدارة الميزانية المعتمدة وتنفيذ قرارات الجمعية العامة 

ومجلس اإلدارة. 

هيكل االتحاد الدولي  
يهدف هيكل االتحاد الدولي إلى تشجيع ملكية الجمعيات 
لألعمال  جديد  نموذج  وإنشاء  الدولي،  لالتحاد  الوطنية 
واإليرادات مع جدول أعمال أكثر تركيزا؛ ومواصلة تعزيز 
الدبلوماسية اإلنسانية والنزاهة والشفافية والمساءلة، 
للصليب  الدولية  الحركة  عبر  والتنسيق  التعاون  وتعزيز 

األحمر والهالل األحمر. 

وتوجد ثالث شعب وعدد من المكاتب التي تقدم تقاريرها 
جنيف؛  في  الرئيسي  المقر  داخل  العام  األمين  إلى  أيضا 
وخمسة مكاتب إقليمية يضم كل منها عدة مجموعات 

للجمعيات  ا  مباشر دعما  تقدم  قطرية  ووفود  قطرية 
الوطنية لتعزيز وتشجيع التوطين، وأربعة مكاتب تمثيلية 

تشارك في بناء الشراكات والدبلوماسية اإلنسانية. 

وتعني طبيعة االتحاد الدولي التي تتخذ شكل مصفوفة أن 
الموارد والدعم يركزان على االحتياجات التشغيلية والتقنية 
اإلقليمية،  المكاتب  يق  طر عن  الوطنية  للجمعيات 
للشبكة  العام  االستراتيجي  التوجه  اتساق  ضمان  مع 
التابعة  الحوكمة  هيئات  تتخذها  التي  القرارات  وتنفيذ 

لالتحاد الدولي. 

المقر
األمين  إلى  المقدم  الدعم  العام  األمين  مكتب  ينسق 
العام وفرق قيادته، ويضمن االتساق على مستوى االتحاد 

الدولي، ويدعم التوجه االستراتيجي العام للمنظمة. 

والتغيير  التميز  نحو  الدولي  االتحاد  أداء  المكتب  ويقود 
بمثابة  وهو  المخاطر.  إدارة  ونهج  واالبتكار  التنظيمي 
الوصي على نزاهة االتحاد الدولي ورؤيته ومبادئه. ويمثل 
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آمنة وكريمة  أمانة  الدولي خارجيا ويضمن وجود  االتحاد 
ويعمل  الصون.  جهود  تنسق  العالمي  الصعيد  على 
بين  المشكالت  نزيها” عن طريق حل  بوصفه “وسيطا 
أعضائه أو يحيل القضايا عند الضرورة إلى هيئات الحوكمة 
المناسبة. ويدعم هيئاته اإلدارية وينسق مع إدارة الحركة 

واللجنة الدولية للصليب األحمر. 

ويدير المكتب قسم التخطيط االستراتيجي الذي يقود 
مهام التقويم والرصد واإلبالغ والتقييم التي يضطلع بها 
االتحاد الدولي، ووحدة األمن العالمي التي تكفل أن يكون 
لدى االتحاد هيكل أمني قائم لضمان سالمة عملياته عن 
طريق إدارة الموظفين والتدريب وإنشاء الهياكل األمنية.

ويشرف على اإلدارات والمهام التالية:

يقدم مكتب التدقيق الداخلي والتحقيق خدمات المراقبة، 
بما في ذلك عمليات تدقيق الحسابات الداخلية والخارجية، 
لإلدارة  يوفر  مما  والتحقيقات،  المخاطر  إدارة  وأنشطة 
لالتحاد  الداخلية  الرقابة  فعالية  بشأن  معقوال  ضمانا 

الدولي وتقديم توصيات إلجراء تحسينات مستمرة.

ويقدم قسم الحوكمة ودعم المجلس الدعم إلى هيئات 
الدولية  واللجنة  الدولي  االتحاد  التابعة لشبكة  الحوكمة 
للصليب األحمر. ويؤدي دورا تنسيقيا في تخطيط وتنظيم 
ومجلس  عامة  جمعية  أي   - ية  الدستور االجتماعات 

مندوبين كل عامين ومؤتمر دولي كل أربعة أعوام.

ويتولى قسم الشؤون القانونية مسؤولية إدارة المخاطر 
القانونية لالتحاد الدولي. ويقدم الفريق المشورة القانونية 
االستراتيجية والتقنية ويقوم بتحليل المخاطر القانونية 
وتقديم الحلول القانونية المبتكرة لضمان االمتثال لإلطار 
القانوني المعمول به الذي يغطي جميع جوانب أنشطة 

االتحاد الدولي في جميع أنحاء العالم.

ويمثل مكتب تمثيل االتحاد الدولي في نيويورك االتحاد 
لدى  لالتحاد  الدائم  “المراقب  بمهام  ويضطلع  الدولي، 
الجمعية  ار  قر في  المبين  النحو  على  المتحدة”،  األمم 

.A/RES/49/2 العامة لألمم المتحدة

والدعم  المشورة  الرئيس  ي  مستشار كبير  ويقدم 
االستراتيجيين للرئيس في تنفيذ مهامه الدستورية.

سرية  مناقشة  اء  إلجر محفال  المظالم  أمين  ويوفر 
ونزيهة للشواغل المتصلة بمكان العمل. وهذه الخدمات 
غير الرسمية لتسوية المنازعات والوساطة متاحة لجميع 

موظفي االتحاد الدولي.

وتنسيق  الوطنية  الجمعيات  تطوير  شعبة  وتعمل 
من  الحد  من  الممتدة  السلسلة  طول  على  العمليات 
المخاطر والوقاية من األمراض إلى االستجابة واالنتعاش 
الصمود عن  آمنة وصحية وقادرة على  لبناء مجتمعات 
خدمات  إدارة  من  وتتألف  قوية،  طريق جمعيات وطنية 
تطوير الجمعيات الوطنية، وإدارة الصحة والرعاية، وإدارة 

الكوارث واألزمات المناخية.

الوطنية  الجمعيات  تطوير  خدمات  قسم  افق  وير
التحويلية  اإلنمائية  رحالتها  في  الوطنية  الجمعيات 
وتعمل على تعزيز قدرتها الجماعية بوصفها جهات فاعلة 
محلية موثوق بها وخاضعة للمساءلة ووجيهة. وتشمل 
الوطنية،  الجمعيات  تطوير  للفريق  المتنوعة  المهام 
ورسم السياسات والحماية، والنوع االجتماعي واالحتواء، 

والشباب والتطوع، وتبادل المعارف، والتعلم، واالبتكار.

رئيسيتين  ركيزتين  على  والرعاية  الصحة  قسم  ويقوم 
هما تعزيز النظام الصحي وتعزيز نظام المياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية. ويوفر الدعم لجميع الجمعيات 
الوطنية في التزامنا الجماعي بضمان حصول الجميع في 
كل مكان على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها، في 
جميع السياقات. ويعمل الفريق مع الجمعيات الوطنية 
واإلسعافات  والرعاية  الصحة  برامج  نطاق  لتوسيع 
األولية المجتمعية الجيدة والمتكاملة والمياه والصرف 

الصحي والنظافة الصحية وغيرها من البرامج.

دعم  على  المناخية  واألزمات  الكوارث  قسم  ويعمل 
وتنسيق مواجهة الجمعيات الوطنية للكوارث واألزمات 
وللقسم  الوطنية.  الجمعيات  قدرات  وبناء  المناخية 
ذلك  بما في  الطوارئ،  تعمل في مجال مواجهة  أفرقة 
صندوق االستجابة لحاالت الطوارئ، واإلجراءات المبنية 
وتأهب  النقدية،  المساعدات  وبرامج  التوقعات،  على 
الجمعيات الوطنية، والمأوى، والمناخ، والحد من مخاطر 

الكوارث، والهجرة، والنزوح.
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 ويضطلع وكيل األمين العام للشعبة أيضا بمسؤولية 
اإلدارة التنفيذية للمديرين اإلقليميين الخمسة ألفريقيا؛ 
واألمريكتين؛ وآسيا والمحيط الهادئ؛ وأوروبا؛ والشرق 

األوسط وشمال أفريقيا. 

التنسيق  تعزيز  قبيل  من  مبادرات  أيضا  الشعبة  وتدير 
المشتركة،  والقيادة  الحركة،  مكونات  بين  والتعاون 

وتنسيق المراكز المرجعية، وخدمات التكامل. 

وقد أعطيت األولوية لتنسيق العضوية لضمان أن تعمل 
األمانة العامة والجمعيات الوطنية األعضاء معا بكفاءة 
ي  يجر اتيجي،  االستر المستوى  وعلى  ازدواجية.  ودون 
التنسيق عن طريق مناقشات منتظمة للقيادات العليا 
االستشاري  الفريق  عن  الوطنية، فضال  الجمعيات  مع 
وعلى  الشبكات.  منتديات  من  وغيره  الوطنية  للجمعية 
الصعيد التنفيذي، شجعت أمانة االتحاد الدولي على اتباع 
نهج على نطاق االتحاد إزاء العمليات، مع كفالة اضطالع 

الجمعيات الوطنية بدور مركزي في بلدانها. 

ويستضيف االتحاد الدولي أيضا عدة مشاريع في جنيف، 
الطرق،  على  للسالمة  العالمية  الشراكة  ذلك  في  بما 
المخاطر،  معرفة  على  المبني  السريع  العمل  وشراكة 
وتخضع  اإلنسانية.  باالستجابة  المعنية  التوجيه  ولجنة 
هذه المشاريع إلشراف وكيل األمين العام لهذه الشعبة. 

والدبلوماسية  العالمية  العالقات  شعبة  وتتألف 
وتكنولوجيا  الرقمنة  قسم  من  والرقمنة  اإلنسانية 
وقسم  واالتصاالت،  اإلعالم  وقسم  المعلومات، 
الشراكات وتنمية الموارد. ويقدم مكتب بروكسل )االتحاد 
بلدان  مجموعة  ومكتب  أبابا  أديس  ومكتب  األوروبي( 
عن  المسؤول  العام  األمين  وكيل  إلى  تقاريرها  الخليج 

هذه الشعبة.

رقمنة  المعلومات  وتكنولوجيا  الرقمنة  قسم  ويدعم 
االتحاد الدولي والجمعيات الوطنية األعضاء فيه. ويوفر 
واألدوات  المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  استراتيجية 

والدعم لألمانة العالمية.

ه قسم اإلعالم واالتصاالت رسائل داخلية وخارجية  ويوجِّ
والجمعيات  الدولي  االتحاد  لتعزيز عمل  ومتسقة  قوية 
األعمال  جدول  في  والتأثير  فيه  األعضاء  الوطنية 

اإلنساني العالمي.

بناء  على  الموارد  وتنمية  الشراكات  قسم  ويعمل 
شراكات على نطاق االتحاد لتعزيز قاعدة موارد الجمعيات 
الوطنية، وتيسير تعبئة الموارد لضمان وجود أمانة قوية 

الخبرة  قادرة على االضطالع بواليتها األساسية. ويوفر 
والدعم في مجال الدبلوماسية اإلنسانية.

األوروبي  لالتحاد  التابع  األحمر  الصليب  مكتب  ويمثل 
الثمانية والعشرين للصليب األحمر  الجمعيات الوطنية 
النرويجي واالتحاد  األوروبي والصليب األحمر  االتحاد  في 
ار  القر وصناع  أعضائه  بين  العالقات  وينسق  الدولي، 

وأصحاب المصلحة في االتحاد األوروبي.

األفريقي  االتحاد  لدى  الدائم  التمثيل  مكتب  ويشارك 
مع  والمناصرة  اإلنسانية  الدبلوماسية  أنشطة  في 

االتحاد األفريقي.

ويركز مكتب مجموعة بلدان الخليج التابع لالتحاد الدولي 
في دبي على تطوير الشراكات.

اإلدارية واالستراتيجيات  السياسات  شعبة  وتتألف 
ية  اإلدار الشؤون  قسم  من  المؤسسية  والخدمات 
إدارة  وقسم  البشرية،  الموارد  إدارة  وقسم  والمالية، 

سلسلة اإلمداد، ومركز الخدمات العالمي في بودابست.

ويتولى قسم الشؤون اإلدارية والمالية إدارة عمليات 
وتقديم  واألصول  والخزانة  والمحاسبة  العامة  الميزنة 
الدولي.  االتحاد  في  المالية  والخدمات  المالية  ير  التقار
المباني  خدمات  ذلك  في  بما  إدارية،  بمهام  ويضطلع 
وخدمات  والمؤتمرات،  االجتماعات  وخدمات  والمكاتب، 
والترجمة  والمحفوظات،  المكتبات  وخدمات  التأمين، 

التحريرية والشفوية.

قسم إدارة الموارد البشرية المشورة والدعم  ويقدم 
االستراتيجيين والتشغيليين لمقر االتحاد الدولي والمكاتب 

الميدانية بشأن المسائل المتعلقة بالموارد البشرية.

ويركز قسم إدارة سلسلة التوريد على شراء وتسليم 
الالزم وإدارة  الزمان والمكان  مواد اإلغاثة المناسبة في 

خدمات التخزين واألسطول. 

لتخطيط  ا بها  يضطلع  لتي  ا األنشطة  وتشمل 
والمعايير  يد؛  التور سلسلة  وخدمات  اتيجي؛  االستر
الخدمات  وتطوير  المعلومات؛  وإدارة  واالمتثال؛ 

اللوجستية. 

ويقدم مركز الخدمات العالمي في بودابست في المقام 
والخدمات  المعلومات  تكنولوجيا  دعم  خدمات  األول 

اللوجستية إلى االتحاد الدولي على الصعيد العالمي. 
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المكاتب اإلقليمية 
توجد خمسة مكاتب إقليمية في األمانة العالمية - في 
والمحيط  وآسيا  )بنما(  واألمريكتين  )نيروبي(  أفريقيا 
الهادئ )كوااللمبور( وأوروبا )بودابست( والشرق األوسط 

وشمال أفريقيا )بيروت(.

ويوفر كل منها القيادة في تنفيذ عمليات االتحاد الدولي، 
اإلنسانية،  والدبلوماسية  الوطنية،  الجمعيات  وتطوير 
الوطنية  للجمعيات  اتيجي  االستر التنسيق  ودعم 

األعضاء فيه. 

وتشمل هذه المهام تعزيز الجمعيات الوطنية عن طريق 
أنشطة بناء القدرات؛ ودعم عمليات االستجابة للكوارث 
والمساعدة و/أو توفير قدرة االستنفار عند الحاجة؛ وإدارة 
الموارد؛ ووضع استراتيجيات قطرية وإقليمية؛ وتنسيق 
الجمعيات الوطنية في المنطقة؛ وتمثيل االتحاد الدولي 

على المستوى اإلقليمي )وعلى المستوى القطري، عند 
االقتضاء(. 

ية  القطر المجموعات  وفود  من  العديد  وتوجد 
داخل  القطرية  التنسيق  ومكاتب  القطرية  والوفود 
مصمم  دعم  بتقديم  لألمانة  يسمح  مما  منطقة،  كل 
ببناء قدراتها،  خصيصا للجمعيات الوطنية فيما يتعلق 
وتعزيز نزاهتها، وتصنيفها بوصفها جهات فاعلة محلية 
قوية وفعالة بما يتماشى مع دعم االتحاد الدولي لزيادة 

التوطين في االستجابة اإلنسانية. 

المساعدة  تنسيق  في  القيادة  المكاتب  هذه  وتوفر 
 ، طنية لو ا ت  لجمعيا ا لى  إ مة  لمقد ا لتقنية  ا
االستجابة  عمليات  في  االستنفار  قدرة  وتوفير 
ة  همز صفها  بو لعمل  ا و  ، ئ ر ا لطو ا ت  ال لحا
الوصل الرئيسية بين االتحاد الدولي والجمعيات الوطنية. 

المكاتب اإلقليميةالمكاتب التمثيليةالمقر

مكتب التنسيق القطري الوفود القطريةوفود المجموعات القطرية 
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تسيير االتحاد الدولي 
يتألف فريق اإلدارة العليا من وكالء األمين العام، ومدير 
مكتب األمين العام، ويدعم األمين العام في إدارته العامة 
المستوى  رفيعة  هيئة  وهذه  الدولي.  االتحاد  لشؤون 

لصنع القرار في القيادة. 

من فريق اإلدارة العليا،  فريق القيادة العالمي  ويتألف 
التدقيق  مكتب  ومدير  الخمسة،  اإلقليميين  والمديرين 
الداخلي والتحقيق. وهذه هيئة قيادية استشارية عالمية 
اإلدارة  وتضمن  السياسات  تضع  القرار  بصنع  معنية 
الفعالة والمساءلة، وتشرف على أنشطة االتحاد الدولي 
في جميع أنحاء العالم، وتضمن تنفيذ قرارات الحوكمة 
الجمعيات  مع  الوثيق  بالتعاون  المناسب  الوقت  في 

الوطنية األعضاء.

وتنسيقية  استشارية  هيئة  هو  العليا  اإلدارة  وفريق 
إدارية في المقر بجنيف. ويتألف من فريق القيادة العليا، 
ي  ومدير كوفيد-19،  بجائحة  المعني  الخاص  والممثل 
أقسام المقر، ومدير مركز الخدمات العالمية، والمستشار 
الخاص للرئيس، ورئيس األمن العالمي، ورئيس العضوية 
التخطيط  مركز  ومدير  الحركة،  وتنسيق  التشغيلية 

االستراتيجي والرصد والتقييم.

للمشورة  عالمية  هيئة  هو  العالمي  اإلدارة  وفريق 
والتنسيق اإلداري على نطاق المنظمة. ويتألف من فريق 
وفريق  اإلقليميين،  المديرين  ونواب  العالمية،  القيادة 

اإلدارة العليا، وجميع رؤساء الوفود، وأمين المظالم. 

إدارة االتحاد الدولي 
يدير مجلس اإلدارة االتحاد الدولي بين كل جمعية عامة 
وهو مسؤول عن تنفيذ التوجيه العام لالتحاد وسياسته. 

وإن حوكمة االتحاد الدولي متنوعة وتمثيلية عالميا مثل 
الشبكة التي يشرف عليها ويوجهها. 

20 ممثال من الجمعيات الوطنية  ويضم مجلس اإلدارة 
المناطق  من  منطقة  كل  من  ممثلين  خمسة  منهم 
الدستورية األربع لالتحاد الدولي. ومنذ عام 2019، يشترط 
النظام األساسي لالتحاد الدولي أن يكون من بين هؤالء 
ممثلتان  المنتخبة  الوطنية  الجمعيات  من  الممثلين 
وممثالن على األقل عن كل منطقة. ويضم أيضا رئيسا 
ونوابا للرئيس من كل منطقة دستورية ينتخبهم أعضاء 
االتحاد الدولي، ونائب رئيس بحكم المنصب من سويسرا 

البلد المضيف لالتحاد الدولي. 

وينتمي ممثلو الجمعية الوطنية إلى جميع مناحي الحياة، 
ويتمتعون بمهارات وخبرات واسعة النطاق، ويضمنون 
ونزيهة.  حرة  بطريقة  اإلدارة  مجلس  أعضاؤه  يقود  أن 
ويجوز  سنوات.  أربع  تدوم  لوالية  انهم  أقر وينتخبهم 
انتخابهم لواليتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات 
كحد أقصى، ويمكن ألعضاء الجمعية الوطنية أن يكونوا 
والية  فترة  انقضاء  بمجرد  لالنتخاب  أخرى  مرة  مؤهلين 

أخرى مدتها أربع سنوات. 

ويقوم مجلس اإلدارة بتفسير قرارات الجمعية العامة، 
الدولي،  االتحاد  رئيس  إلى  والمشورة  النصح  وإسداء 
وتقديم اإلرشاد والدعم إلى األمين العام في تنفيذ قرارات 

الجمعية العامة. 

ويضع جدول األعمال المؤقت للجمعية العامة، ويعين 
لمناصب  المرشحين  اختيار  على  ويوافق  العام،  األمين 
وكالء األمين العام والمديرين اإلقليميين، ويقبل مؤقتا 

جمعيات وطنية جديدة في االتحاد الدولي. 

ويستعرض مجلس اإلدارة أيضا التقارير المالية وغيرها 
من التقارير التي تقدمها اللجان ويقدم توصيات بشأنها 
ويبت في الجزاءات على النحو الذي أوصت به لجنة االمتثال 

والوساطة. ويجتمع مرتين في السنة على األقل. 

اللجنة المالية، المسؤولة عن تقديم المشورة  وتتألف 
وخدمات الرقابة الماليتين إلى االتحاد الدولي، من رئيس 
وخمسة أعضاء. ويشترط على األعضاء أن يكونوا على 
دراية جماعية بمجاالت الخبرة التالية: اإلدارة المالية، بما 
وجمع  االستثمارات؛  وإدارة  واإلبالغ؛  الميزنة  ذلك  في 
وفهم  الدولي؛  االتحاد  وجاهة  على  والحفاظ  التبرعات؛ 
وتكنولوجيا  الربحي؛  غير  والقطاع  اإلنسانية؛  العمليات 

المعلومات.

المخاطر  وإدارة  الحسابات  تدقيق  لجنة  وتقدم 
المشورة إلى مجلس اإلدارة بشأن إدارة المخاطر المالية 
وغير المالية لالتحاد الدولي. وترصد وتقّيم تنفيذ عمليات 

التدقيق الداخلية للحسابات التي يجريها االتحاد الدولي. 

الجمعيات  اهة  بنز المتعلقة  التحقيقات  وتستعرض 
والتحقيق  الداخلي  التدقيق  مكتب  يجريها  التي  الوطنية 
االمتثال  لجنة  على  عرضها  ينبغي  كان  إذا  ما  ر  وتقر

والوساطة للنظر فيها.
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وتضم اللجنة الحالية رؤساء الجمعيات الوطنية، والشركاء 
األربعة الكبار السابقين، والمحاسبين المؤهلين، والمدير 
الدولي  النقد  صندوق  في  الحسابات  لمراجعة  السابق 

والبنك الدولي.

لجنة االمتثال والوساطة االتحاد الدولي على  وتساعد 
بالجمعيات  تتعلق  أو خالفات  للنزاهة  انتهاكات  أي  حل 

الوطنية األعضاء أو أي هيئة داخل شبكة االتحاد.

في  واثني عشر عضوا  الرئيس  العامة  الجمعية  وتعين 
الدستورية  المناطق  من  منطقة  كل  من  )ثالثة  اللجنة 
على  بناء  شخصية  بصفة  الدولي(  لالتحاد  بع  األر

الترشيحات التي تقدمها لجنة االنتخابات.

الوطنية  للجمعيات  المشورة  الشباب  لجنة  وتقدم 
المتعلقة  المسائل  جميع  بشأن  ية  اإلدار والهيئات 
بالشباب. وتعزز تنفيذ سياسة الشباب الخاصة باالتحاد 
الدولي وتضمن سماع األصوات الشابة من جميع أنحاء 

شبكتنا والنظر فيها.

من  وموظفين  شباب  متطوعين  من  اللجنة  وتتألف 
أعضاء،  وثمانية  رئيس  ويوجد  الوطنية.  الجمعيات 
جميعهم تقل أعمارهم عن 31 سنة في بداية فترة واليتهم 

البالغة أربع سنوات.

وتستعرض اللجنة المشتركة المعنية بالنظم األساسية 
ية  والدستور القانونية  القاعدة  الوطنية  للجمعيات 
وتقيم  بشأنها  توصيات  وتقدم  الوطنية  للجمعيات 
مدى امتثال مشاريع النظم األساسية. وتقيم الطلبات 
األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  منظمات  المقدمة من 
للصليب  الدولية  اللجنة  اعتراف  على  للحصول  الجديدة 
األحمر واالنضمام إليها، وتقدم توصيات إلى اللجنة الدولية 

للصليب األحمر واالتحاد الدولي على التوالي.

االتحاد  من  منهم  ثالثة  أعضاء،  ثمانية  اللجنة  وتضم 
الدولي، وأربعة من اللجنة الدولية، ورئيس فخري.

االنتخابات  جميع  على  االنتخابات  لجنة  وتشرف 
الدولي.  لالتحاد  التابعة  الحوكمة  هيئات  والتعيينات في 

االمتثال والوساطة

االنتخاب

المالية

الشباب

مجلس اإلدارةالرئيس

األمين العام
أمانة االتحاد الدولي

األفرقة 
العاملة 

والهيئات 
االستشارية

الجمعية العامة

ينتخب/يعين/ينشئ االلتزام بتقديم التقارير

تدقيق الحسابات 
وإدارة المخاطر
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وتطور وترصد االمتثال للمعايير االنتخابية لضمان نزاهة 
وشفافية العمليات االنتخابية وعمليات التعيين وإجراء 

تحقيقات في أي انتهاكات مزعومة.

وأربعة أعضاء  رئيس واحد  االنتخابات من  لجنة  وتتألف 
من  منطقة  كل  من  واحد  شخصية،  بصفة  يعينون 
المناطق الدستورية يعينهم مجلس إدارة االتحاد الدولي.

إدارة المخاطر
جميع  في  المخاطر  إدارة  إدماج  الدولي  االتحاد  واصل 
المخاطر  تحديد  في  نهجه  يز  وتعز المنظمة  أنحاء 
التجديد  أجل  من  األعمال  جدول  مع  تماشيا  وإدارتها، 

وااللتزامات السابقة.

وتتبادل الشبكة بانتظام نواتج التعلم وأفضل الممارسات، 
وقد قام االتحاد الدولي بشكل استباقي بتوظيف ودمج 

الخبرات في مجال المخاطر في العمليات الرئيسية.

من  المستفادة  الدروس  إلى  استنادا   ،2021 عام  وفي 
كوفيد-19،  لجائحة  واالستجابة  الداخلي  التدقيق  أعمال 
إلدارة  جديدين  ا  وإطار سياسة  الدولي  االتحاد  أصدر 
المخاطر لزيادة تنظيم إدارة المخاطر وبناء نضج المخاطر 

عبر شبكة االتحاد الدولي.

وتضع السياسة واإلطار مصطلحات مشتركة للمخاطر، 
أن  وتضمن  المخاطر،  إلدارة  األساسية  المبادئ  وتحدد 
إدارة المخاطر تسترشد بها عملية صنع القرار. وتشمل 
المخاطر  ومعالجة  المخاطر  وتقييم  المخاطر  تحديد 

واالستجابة لها، وتصعيد المخاطر، والرصد واإلبالغ.

وتحتفظ قيادة االتحاد الدولي بسجل “بالمخاطر العشرة 
األولى” يجمع المعلومات من المكاتب اإلقليمية لالتحاد 
القطرية.  المجموعات  ووفود  القطرية  والوفود  الدولي 
وإدارة  الحسابات  تدقيق  لجنة  أضفت   ،2021 عام  وفي 

على  إشرافها  على  الرسمي  الطابع  مزيدا من  المخاطر 
الدولي  التي يضطلع بها االتحاد  المخاطر  إدارة  أنشطة 
عن طريق التحديثات والتقارير المنتظمة، فضال عن توفير 

سبل الدعم والتوجيه التقنية.

للصون،  لنهج معزز  األولوية  الدولي  االتحاد  أعطى  وقد 
والتصدي  الجنسيين  واالعتداء  االستغالل  منع  يشمل 
من  خال  عمل  مكان  وضمان  األطفال،  وحماية  لهما، 

التحرش، وضمان حماية المبلغين عن المخالفات.

التحرش  ضروب  منع  بشأن  لألمانة  سياسة  وصدرت 
لها،  والتصدي  العمل  مكان  في  والتمييز  والمضايقة 
وعلى  السياسة  على هذه  اإلنترنت  عبر  التدريب  وأصبح 

الصون إلزاميا لجميع الموظفين.

ث دليل التحقيقات ونهج الفرز في مجال الوقاية من  وُحدِّ
االستغالل واالعتداء الجنسيين لزيادة تضمين نهج يركز 

على الناجين والسماح بتحسين إدارة عبء الحاالت.

الجمعيات  لدعم  العمل  يستمر  ذلك،  إلى  وإضافة 
الوطنية في وضع وتنفيذ سياسات للحماية تتماشى مع 
الممارسات الجيدة، وُحسنت االتصاالت الداخلية بشأن 

قضايا مثل منع التحرش وإساءة المعاملة. 
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أفريقيا

القوى العاملة في االتحاد الدولي
من  العاملة  قوته  وتتألف  ي.  مركز ال  الدولي  االتحاد 
موظفين وطنيين ودوليين في المقر الرئيسي في جنيف 
ووفود  القطرية  والوفود  المناطق  ووفود  ا،  بسويسر

ويشمل  العالمي.  الصعيد  على  البلدان  مجموعات 
والمنتدبين  والوطنيين  الدوليين  الموظفين  الموظفون 

والمتدربين والمتعاقدين وما إلى ذلك.

 %79
من القوى العاملة في االتحاد الدولي 

مقرها في الميدان

2501
موظف

 في 2021-12-31 

%51%26%12%11

الموظفون من الموظفون الدوليونالموظفون الوطنيون
الجمعيات الوطنية

المتدربون واالستشاريون 
والمتعاقدون

%52%15%7%10%9%7

أوروبا آسيا والمحيط 
الهادئ

األمريكتان جنيف

657 موظفا دوليا

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا
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المبادرات العالمية الرائدة لالتحاد الدولي
تسهم ست مبادرات عالمية رائدة في التقدم في تحقيق 
األولويات االستراتيجية لالتحاد الدولي. وتسهم كل منها 
في تحقيق أولويات استراتيجية متعددة لالتحاد الدولي، 
عن طريق أهداف ملموسة من شأنها أن تساعد االتحاد 

الدولي على التركيز وزيادة األثر.

 وتعمل هذه المبادرة العالمية الرائدة كمحفزات للعمل 
محليا وعالميا لمواجهة التحديات األكثر إلحاحا في العالم. 
ويوضح القسم التالي بالتفصيل التقدم المحرز في عام 
2021 في إطار كل مبادرة عالمية رائدة. وتخص األهداف 

عام 2025 ما لم ُيذكر خالف ذلك.

العمل المحلي: الجمعيات الوطنية القوية
التركيز  إلى  والرامي  الدولي  لالتحاد  الرائد  العمل  تضمن 

على العمل المحلي والجمعيات الوطنية القوية العديد 

من اإلنجازات في عام 2021.

تغطية  لتوفير  وطنية  جمعية   27 إلى  الدعم  م  ُقدِّ فقد 

الصليب  1.8 مليون متطوع من متطوعي  لنحو  تأمينية 

األحمر والهالل األحمر، وال يزال العمل مستمرا لمساعدة 

متطوعيها  حماية  ضمان  على  أخرى  وطنية  جمعية   45

بآلية تأمين.

الوطنية.  للجمعيات  رئيسي  مجال  المالية  االستدامة 

في  وطنية  جمعية   14 إلى  الدعم  م  ُقدِّ  ،2021 عام  وفي 

القدرات، مما  التبرعات لتنمية  أوروبا الشرقية في جمع 

أدى إلى جمع مبلغ غير مسبوق قدره 8.03 مليون فرنك 

سويسري. وسجلت ثماني جمعيات وطنية في مشروع 

االستدامة  على  القدرة  بشأن  معلومات  للوحة  تجريبي 

المالية، وتقدمت سبع جمعيات أخرى بطلب إلى صندوق 

بناء القدرات في مجال االستدامة المالية، وتقدمت ثالث 

في  االستثمار  تحالف  إلى  بطلب  بنجاح  أخرى  جمعيات 
األولية  اإلسعافات  في  لالستثمار  الوطنية  الجمعيات 
التجارية.وساند االتحاد الدولي 23 جمعية وطنية أخرى في 

عدة مجاالت من مجاالت عمل االستدامة المالية.

لدعم  التكميلية  التدابير  على  الدولي  االتحاد  ركز  وقد 
الجمعيات الوطنية في عملها المتعلق بإدارة المخاطر 
ا  تركيز ذلك  ويشمل  والسمعة.  بالنزاهة  المرتبطة 
قويا على وضع السياسات. واعتمدت عشرون جمعية 
الجنسيين،  واالعتداء  االستغالل  لمنع  سياسة  وطنية 
وقدمت  الطفل.  لحماية  سياسة  جمعية   24 واعتمدت 
الدولية  واللجنة  الدولي  االتحاد  بين  المشتركة  اللجنة 
تنقيح  47 جمعية وطنية في  إلى  الدعم  األحمر  للصليب 
أنظمتها األساسية، وأكملت خمس منها هذه العملية. 
وأطلق االتحاد الدولي خط النزاهة الخاص به وقدم الدعم 
لنحو 32 جمعية وطنية في استخدامه. وفيما يتعلق بمنع 
الوطنية  الجمعيات  84 شخصا من  تدريب  تم  االحتيال، 

واالتحاد الدولي كفاحصين معتمدين لالحتيال.

التوسع في العمل اإلنساني والحد من المخاطر
الدولي  االتحاد  المناخ، وصلت شبكة  تغير  فيما يخص 
إلى حوالي 55.3 مليون شخص في عام 2021 بعد العمل 
والتكيف  الكوارث،  مخاطر  من  الحد  نطاق  توسيع  على 
ممارسات  العتماد  المبذولة  والجهود  المناخ،  تغير  مع 
مستدامة بيئيا في مجال التخفيف من حدة تغير المناخ. 
بتنفيذ   )30( الوطنية  الجمعيات  متزايد من  عدد  ويقوم 
حلول قائمة على الطبيعة وتمويل قائم على التنبؤ كجزء 
من تدخالت العمل االستباقي )36(. وُصمم وُجهز للتنفيذ 
برنامج عالمي متعدد السنوات يركز على الحد من مخاطر 
الكوارث والتكيف معها مع مراعاة االعتبارات المناخية، 
وجمع ذلك البرنامج أكثر من 80 جمعية وطنية من أكثر 

البلدان عرضة للخطر. 

وفي عام 2021، دعمت 174 جمعية وطنية )91 في المئة( 
ساعد  مما  العالمي،  الصعيد  على  التحصين  أنشطة 

350 مليون شخص على الحصول على خدمات  أكثر من 
التطعيم. وتركز إجراءات الجمعية الوطنية على الوصول 
على  الصفرية  الجرعات  ذوي  من  طفل  مليون   25 إلى 
خدمات  إلى  الوصول  يستطيعون  ال  العالم  مستوى 
الجمعيات  وتعمل  أهمية.  األكثر  وتيني  الر التطعيم 
تغطية  في  المتزايدة  الفجوات  معالجة  على  الوطنية 
التحصين بسبب جائحة كوفيد-19 ودعم إدراج التطعيم 
التي  الروتينية  ضد كوفيد-19 في حزمة خدمات التطعيم 

يقدمها البلد.

للمهاجرين  خدمات  وطنية  جمعيات   110 نحو  ووفرت 
إلى  أدى  مما   ،2021 عام  خالل  المشردين  والسكان 
توسيع نطاق خدمات المساعدة والحماية. وشمل هذا 
العمل إنشاء 381 نقطة للخدمات اإلنسانية، تديرها 49 
الطوارئ  عمليات  الدولي  االتحاد  ودعم  وطنية.  جمعية 
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36 بلدا، بما في ذلك في  استجابة لتحركات السكان في 
البحر. وعن طريق إطالق برنامج عالمي قائم على الطريق 
يصل  ما  وطنية  جمعية   34 تدعم  سنوات،  ثالث  مدته 

إلى 2.5 مليون شخص في جميع أنحاء أفريقيا والشرق 
األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

صندوق الطوارئ لالستجابة لحاالت الكوارث، بما في ذلك زيادة التمويل 
االستباقي إلى ثالثة أضعاف بحلول عام 2025

لالستجابة  ئ  الطوار صندوق  واصل   ،2021 عام  في 
الوطنية  الجمعيات  دعم   )DREF( الكوارث  لحاالت 
واالستجابة  المبكرة  اإلجراءات  لتنفيذ  جوهري  بتمويل 
فرنك  مليون   42 إجماال  ص  وُخصِّ ئ.  الطوار لحاالت 
سويسري لدعم 136 عملية )63 في المئة منها مرتبطة 
12 مليون شخص. وخالل  أكثر من  إلى  بالمناخ( وصلت 

التابع للصندوق  التبرعات  2021، جمع مؤتمر إعالن  عام 
ي  سويسر فرنك  مليون   32 بقيمة  تمويلية  التزامات 
االستجابة  بمواصلة  الدولي  االتحاد  لشبكة  سمح  مما 

لحاالت الطوارئ.

الريادة العالمية في المساعدات النقدية
استمر عمل االتحاد الدولي في مجال الريادة العالمية 
للجمعيات  النقدي  والتأهب  النقدية  المساعدات  في 
72 جمعية  إلى  الدعم  م  ُقدِّ 2021، حيث  الوطنية في عام 
المساعدات  تقديم  مجال  في  اتها  قدر بتنمية  وطنية 
لحاالت  لالستجابة  استعدادها  يضمن  مما  النقدية، 
الطوارئ بطريقة أكثر مرونة وكرامة. وينطوي استخدام 
في  البيانات  وتكنولوجيا  الرقمية  التكنولوجيا 
المساعدات بواسطة النقد والقسائم الشرائية - لجمع 

البيانات وإدارة البيانات وتقديم المدفوعات - على القدرة 
في  االستثمارات  وستقوم  عملنا.  أساليب  تحويل  على 
2021 عن طريق  القدرات الرقمية عبر الشبكة خالل عام 
البيانات  لحماية  التوجيهية  المبادئ  وتطوير  التعلم، 
الهوية  مجال  في  االبتكارات  ونمو  الوطنية،  للجمعيات 
الرقمية بدعم الشبكة لتنفيذ 50 في المئة من أعمالنا عن 

طريق استخدام النقد.

خفض الوفيات المرتبطة بالكوليرا بنسبة 50 في المئة
خفض الوفيات المرتبطة  إلى  في إطار سعي الشبكة 
 15 من  أكثر  دعمت  المئة،  في   50 بنسبة  بالكوليرا 
جمعية وطنية التأهب للكوليرا والتصدي له في عام 2021. 
 ،One WASH مثل  مبادرات  طريق  عن  العمل  هذا  وتم 

واستعداد المجتمعات المحلية، ومنصة الدعم القطري 
والصرف  المياه  يع  مشار وشمل  ا،  الكولير لمواجهة 
الصحي والنظافة الصحية طويلة األجل وتنسيق أنشطة 

التصدي للكوليرا في البلدان المتضررة.

األمن الصحي العالمي: التأهب لألوبئة والجوائح والتصدي لها
التأهب لألوبئة والجوائح والتصدي لها يمثل  يزال  ال 
أولوية في جميع أنحاء العالم لالستعداد بشكل أفضل 
العمل  ز  ويعز لها.  واالستجابة  المستقبلية  لألزمات 
واالستعداد  والتأهب  والجوائح  األوبئة  من  الوقاية 
واالستجابة القائمة على المرونة وبناء القدرات على جميع 
الوطني  والمجتمع  المحلي  المجتمع  في   - المستويات 
أكثر  شارك   ،2021 عام  وفي  نطاقا.  األوسع  والمجتمع 
من مئة موظف و3400 متطوع في برنامج االتحاد الدولي 
للتأهب المجتمعي لمواجهة األوبئة والجوائح )CP3(، بما 

ساهم في تحقيق أهداف المبادرة الرائدة في سبعة بلدان.  
وأدت هذه الجمعيات الوطنية دورا رئيسيا في العمليات 
المتعلقة بجائحة كوفيد-19، مع االستمرار في تنفيذ تعزيز 
لتفشي  واالستجابة  المبكر  والكشف  المجتمع  صحة 
يارة  ز ألف   447 مجموعه  ما  وأجرت  ى.  األخر األمراض 
البرنامج، ودعمت  المستهدفة من  المناطق  منزلية في 
االستجابة المبكرة لفاشيات اإليبوال وماربورغ والحصبة 

والكوليرا والجمرة الخبيثة وحمى الضنك وغيرها.
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ل االتحاد الدولي كيف يموَّ
يعتمد عمل االتحاد الدولي لدعم المجتمعات الضعيفة 
على الدعم المالي من الشركاء. ويسعى االتحاد الدولي إلى 
تأمين دخل يتسم بالمرونة ويمكن التنبؤ به لضمان قدرته 
تعزيز  إلى  أفضل وجه. ويسعى  على  على خدمة شبكته 

الشراكات القائمة واالنخراط مع شركاء جدد.

يا  استشار فريقا  الدولي  االتحاد  أنشأ   ،2012 عام  وفي 
المانحة،  الحكومات  عن  ممثلين  من  يتألف  للمانحين 
البلدان، واالتحاد  والجمعيات الوطنية األعضاء في تلك 
تساهم  التي  المنظمات  هم  الفريق  وأعضاء  األوروبي. 
المستوى  على  ي  سويسر فرنك  ماليين   10 من  بأكثر 
المتعدد األطراف في االتحاد الدولي سنويا لمدة عامين 
وأربعة  متتاليين على األقل. ويوجد حاليا تسعة أعضاء 

مراقبين وتولى رئاسة الفريق االتحاد األوروبي/المفوضية 
األوروبية )DG ECHO( في عام 2021.

والهدف من الفريق هو:

توفير منتدى للحوار االستراتيجي الرفيع  	
المستوى بشأن المساعدة اإلنسانية 
واإلنمائية، واتجاهات الجهات المانحة 

المساهمة في تعزيز شراكاتنا لصالح جميع  	
أعضاء الفريق االستشاري للمانحين، وفي 

نهاية المطاف لصالح جميع الجمعيات 
الوطنية األعضاء في االتحاد الدولي  

تقديم مدخالت استراتيجية رفيعة المستوى لالتحاد  	
الدولي بشأن كيفية تعزيز فرص إقامة الشراكات.

مساهمات البلدان األعضاء في الفريق االستشاري للمانحين في 2021  

البلد المانح
القيمة اإلجمالية للتمويل الطوعي في 2021* 
بماليين الفرنكات السويسرية

91.0الواليات المتحدة األمريكية

26.0المفوضية األوروبية

26.2المملكة المتحدة

23.6سويسرا

16.9السويد

16.2هولندا

15.9اليابان

13.6كندا

8.7النرويج

238.1المجموع، األعضاء في الفريق االستشاري للمانحين

مراقبو الفريق االستشاري للمانحين

12.5إيطاليا

12.2أستراليا

8.6ألمانيا

2.8أيرلندا
36.1المجموع، المراقبون

المجموع، األعضاء في الفريق 
274.2االستشاري للمانحين والمراقبون

* تشمل المبالغ الموارد العادية والصناديق المخصصة لحاالت الطوارئ والبرمجة المواضيعية التي تعهدت بها الحكومات والجمعيات الوطنية، وال تشمل شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ )359.8 مليون فرنك سويسري(
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يُموَّل االتحاد الدولي من المصادر التالية:

االشتراكات الدستورية: تسدد كل جمعية وطنية عضو 
الدولي على أساس منهجية  االتحاد  إلى  اشتراكا سنويا 
حساب توافق عليها الجمعية العامة. ويختلف اشتراك 
المتحدة  األمم  وحصة  لدخلها  تبعا  وطنية  جمعية  كل 
 35.8 مجموعه  ما  ل  ُحصِّ  ،2021 عام  وفي  البلد.  لذلك 
مليون فرنك سويسري من االشتراكات الدستورية من 

الجمعيات الوطنية.

الطوعية  المساهمات  تشكل  الطوعي:  التمويل 
الرغم  الدولي، على  لالتحاد  للدخل  أكبر مصدر  والتبرعات 
من أن المبالغ تختلف سنويا. وفي عام 2021، تم استالم 
413.4 مليون فرنك سويسري من 182 جهة مانحة، منها 
44 جمعية وطنية و138 جهة مانحة أخرى، بما في ذلك 30 
حكومة وعشر وكاالت متعددة األطراف و78 شركة. وكان 
28.9 مليون فرنك سويسري منها غير مقيد، مما  مبلغ 
يتيح لالتحاد الدولي أكبر قدر من المرونة لتحقيق أهدافه.

وإضافة إلى ذلك، مولت المفوضية األوروبية شبكة األمان 
االجتماعي في حاالت الطوارئ )ESSN( في تركيا بمبلغ 360 

مليون فرنك سويسري خالل عام 2021.

الدولي  االتحاد  يقدم  اإلضافية:  الخدمات  رسوم 
الشركاء،  من  وغيرها  الوطنية  الجمعيات  إلى  خدمات 
مثل المشتريات والخدمات اللوجستية وتوفير أسطول 
المشتركة  المكتبية  المساحات  واستئجار  المركبات 
لالتحاد  التكميلية  الخدمات  وتقدم  اإلدارية.  والخدمات 
الدولي على أساس استرداد التكاليف بالكامل. وبلغ الدخل 
من رسوم الخدمات التكميلية 20.0 مليون في عام 2021. 

البرامج  بتنفيذ  المرتبطة  النفقات  التكاليف:  استرداد 
وتوفير الخدمات التكميلية تنطوي على تكاليف مباشرة، 
وتكاليف غير مباشرة، وفي بعض الحاالت تكاليف خاصة 
بالمانحين. وتتحمل ميزانية الموارد العادية لالتحاد الدولي 
بالمانحين،  الخاصة  والتكاليف  المباشرة  غير  التكاليف 
عن  التكميلية  والخدمات  البرامج  ميزانيتي  من  وتسترد 
استرداد  آليات  وغيرها من  المباشرة  غير  اآلليات  طريق 

التكاليف.  

ُتسترد التكاليف غير المباشرة بمعدل 6.5 في . 1
المئة. وهذا االسترداد غير المباشر للتكاليف 

أقل من المتوسط البالغ 7 في المئة في األمم 
المتحدة وغيرها من الوكاالت اإلنمائية الدولية. 

تخضع معدالت استرداد التكاليف لتوفير . 2
أسطول المركبات وغيرها من الخدمات 

اللوجستية لالستعراض السنوي وتنطبق 
بالتساوي على عمليات االستجابة اإلنسانية، 

والبرامج المواضيعية، والخدمات التكميلية.

ترتبط التكاليف اإلضافية بتخصيص األموال . 3
ومتطلبات اإلبالغ الخاصة بالجهات المانحة. 
ويتم استرداد هذه التكاليف بشكل منفصل 

عن طريق استرداد التكاليف الخاصة بالجهات 
المانحة لضمان عدم دعم الجهات المانحة 
التي توجه األموال و/أو التي لديها متطلبات 

إبالغ محددة من الجهات المانحة التي 
تقبل التقارير العادية لالتحاد الدولي. 

ويود االتحاد الدولي أن يشكر شركاءه وأعضاء الفريق 
األمد  الطويل  دعمهم  على  للمانحين  االستشاري 
من  المتزايد  والعدد  بثمن  تقدر  ال  التي  ومشورتهم 

الشركاء الجدد.

أكبر شراكة لالتحاد الدولي
يود االتحاد الدولي أن يشير بصفة خاصة إلى أكبر مانح له، وهو قسم 
األوروبية  للمفوضية  التابع  المدنية  والحماية  اإلنسانية  المساعدات 
السنوات  مدى  على  يورو  مليار   1.2 من  بأكثر  ساهم  الذي   )ECHO(

الثالث الماضية.

 2020 االلتزام بها في عام  ويشمل ذلك منحة متعددة السنوات تم 
بقيمة 400 مليون يورو تقريبا لصالح شبكة األمان االجتماعي في حاالت 

الطوارئ )ESSN( في تركيا.
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التمويل والنفقات
لالتحاد  المواضيعي  العمل  عن  أرقاما  يلي  ما  يتضمن 
بيان  إلى  وسعيا  واألموال.  الطوارئ،  ونداءات  الدولي، 
أفضل،  نحو  على  السنوات  المتعددة  الطارئة  البرمجة 
تشمل متطلبات التمويل جميع نداءات الطوارئ النشطة 
المساهمات  على  القسم  هذا  ويركز   .2021 عام  في 
الدستورية  االشتراكات  يشمل  وال  والتبرعات  الطوعية 

واإليرادات األخرى واسترداد التكاليف.

لالتحاد  المدققة  المالية  البيانات  على  االطالع  ويمكن   
متاحة  وهي  اإللكتروني  موقعه  على   2021 لعام  الدولي 

كمرفق لهذا التقرير.

ويرجى مالحظة أن المعلومات مقسمة بحسب السنة 
تتوافق  ال  وهي  بالمساهمة؛  الشركاء  فيها  يلتزم  التي 
في  بما  الدولي،  لالتحاد  الدستورية  المالية  التقارير  مع 
البيانات المالية الموحدة لالتحاد الدولي والحساب  ذلك 

السنوي لالتحاد الدولي.

الذين  المانحين  جميع  يشكر  أن  الدولي  االتحاد  ويود 
ساهموا بسخاء في عمله في عام 2021.

الموارد العاديةالبرامج المواضيعيةحاالت الطوارئ الصناديق

687.0

533.0

70.0
110.0

359.8
423.7

314.5

54.6
109.7

359.8

التمويل  متطلبات التمويل

شبكة األمان االجتماعي 
في حاالت الطوارئ

نظرة عامة على تمويل االتحاد الدولي في 2021  بماليين الفرنكات السويسرية  

آسيا األمريكتانأفريقيا
والمحيط الهادئ

الشرق األوسط أوروبا
وشمال أفريقيا

العالم 

127.7

49.6

114.1

92.5

73.8
89.0

104.8

46.3

98.8 104.0

82.3
100.5

النفقاتالعمل بحسب المنطقة في 2021 بماليين الفرنكات السويسرية   الميزانية التشغيلية

30     التقرير السنوي لعام 2021



العمل بحسب المجال المواضيعي في 2021 بماليين الفرنكات السويسرية  

5.3

163.3

215.2

16.6

9.7

18.7

84.1

65.3

4.2

141.7

195.0

13.5

7.9

15.3

77.3

50.4

األزمات المناخية والبيئية

تطور األزمات والكوارث

الثغرات المتزايدة في مجالي الصحة وُحسن الحال

الهجرة والهوية

القيم والسلطة واالحتواء

االلتزام

الخضوع للمساءلة

الثقة

تخصيص الموارد في 2021   

المخصص

%18

المخصص لغرض محدد

%56

غير المخصص 

%25

المخصص بمرونة

%1

59.0 54.6

69.5 64.832.5 29.3

50.6 45.266.2 59.5

أفريقيا

الشرق األوسط أوروبا
وشمال أفريقيا

آسيا والمحيط األمريكتان
الهادئ

النفقات عمليات الطوارئ النشطة في 2021 بماليين الفرنكات السويسرية   الميزانية التشغيلية

النفقات الميزانية التشغيلية
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بماليين الفرنكات السويسريةأكبر 10 مصادر تمويل من الحكومات

83.5حكومة الواليات المتحدة

21.7الحكومة السويسرية

11.2الحكومة اليابانية

11.0حكومة المملكة المتحدة

9.7الحكومة اإليطالية

9.2حكومة بلجيكا

7.6الحكومة السويدية

6.3الحكومة األلمانية

4.6حكومة نيوزيلندا

2.8حكومة جمهورية كوريا

بماليين الفرنكات السويسريةأكبر 10 مصادر للتمويل من الجمعيات الوطنية

15.3الصليب األحمر البريطاني

15.1الصليب األحمر الهولندي

13.6جمعية الصليب األحمر الكندي

12.0الصليب األحمر األسترالي

9.3الصليب األحمر السويدي

9.3الصليب األحمر الفنلندي

8.9الصليب األحمر النرويجي

7.5الصليب األحمر األمريكي

4.7جمعية الصليب األحمر الياباني

4.2الصليب األحمر الدانمركي

كبار المانحين ومصادر التمويل لالتحاد الدولي  
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أكبر 10 مصادر للتمويل من الوكاالت المتعددة 
األطراف والمؤسسات المالية الدولية والهيئات 

بماليين الفرنكات السويسريةالدولية الحكومية

26.0المفوضية األوروبية

6.7األمم المتحدة

0.8البنك اإلسالمي للتنمية

0.5المنظمة العالمية للحركة الكشفية

0.2مركز العمل الخيري في حاالت الكوارث

0.1مصرف التنمية اآلسيوي

0.1مركز الجماعة الكاريبية لتغير المناخ

0.1نيستا

0.1البنك الدولي

GAVI 0.02تحالف

*باستثناء شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ )l359.8) (ESSN مليون فرنك سويسري(

بماليين الفرنكات السويسريةأكبر 10 مصادر للتمويل من القطاع الخاص

5.5مؤسسة بلومبرغ فاميلي

4.2نستله

2.8مؤسسة بوتنار

2.6صندوق مجموعة فيرنوود

2.3مؤسسة بيل وميليندا غيتس

1.8مؤسسة تايدز

1.5مؤسسة زيورخ

1.0مؤسسة جونسون آند جونسون

0.6شركة أوبر تكنولوجيز

FIA 0.5مؤسسة



الموارد العادية
الغرض من االتحاد الدولي، بوصفه منظمة عضوية، هو 
أنحاء  جميع  في  وطنية  جمعية   192 وتطوير  عمل  دعم 
األرواح  بدورها  الوطنية  الجمعيات  تلك  وتنقذ  العالم. 
الضعفاء كل  الدعم واألمل لماليين األشخاص  وتجلب 
عام. وعملها متنوع مثل المجتمعات التي تخدمها. ولكي 
نرقى إلى مستوى الثقة التي وضعتها الجمعيات الوطنية 
نكون طموحين ومركزين وأن نعمل على  أن  فينا، يجب 

في  والمرونة  اإلنساني.  األثر  لتحقيق  نطاقنا  توسيع 
تمويلنا أمر بالغ األهمية لتحقيق ذلك.

والموارد العادية هي أموال غير مخصصة يمكن لالتحاد 
الدولي استخدامها لدعم جمعيات وطنية متعددة في 

الوقت نفسه متى وحيثما تشتد الحاجة إلى ذلك.

تخصيص الموارد العادية
يتمتع األمين العام لالتحاد الدولي بسلطة اتخاذ القرارات 
من  بمدخالت  العادية  الموارد  تخصيص  عملية  في 
فريق اإلدارة العليا. وتبدأ العملية بتحليل أولي لألعمال 
المواضيعية والطارئة المخطط لها أو المتوقعة للسنة 
لتمويل  الالزمة  الصعوبات  أو  الثغرات  وتحديد  المقبلة 
السابق  العام  نهاية  في  ذلك  ويتم  محددة.  مجاالت 
وخططه  انيته  وميز الدولي  االتحاد  خطة  إلى  ويستند 
النظر  وعند  ية.  الجار ئ  الطوار ونداءات  التشغيلية 
األولوية  تعطى  للتخصيص،  المحتملة  المجاالت  في 
لتعزيز الحضور الميداني وتطوير الجمعيات الوطنية 

واألولويات االستراتيجية مثل الرقمنة.

استعراض  عملية  ى  تجر المخصصات،  يع  توز وبعد 
الدولي  االتحاد  يستعرض  أشهر،  ثالثة  وكل  منتظمة. 
اإلنفاق المنجز والمزمع، ويحدد وفورات التكاليف، ويحلل 
األحداث التي ربما تكون قد غيرت األولويات. ويمكن إعادة 
توجيه الموارد العادية في هذا الوقت لمواكبة االحتياجات 
المتغيرة. وإن وجود المرونة الالزمة إلعادة تخصيص هذه 

األموال سبب آخر ألهمية الموارد العادية.

أولويات تخصيص الموارد العادية  

العمل في الميدان

تعزيز الحضور الميداني، 
وال سيما الوفود القطرية/
وفود المجموعات القطرية

االستثمار في تنمية قدرات 
الجمعيات الوطنية

التطوير التنظيمي

توفير التمويل األولي 
لألولويات االستراتيجية 

واإلجراءات التمكينية

االبتكار

ضمان إحراز تقدم عالمي 
نحو المبادرات العالمية 

الرائدة لالتحاد الدولي

البرمجة العالمية
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أهمية الموارد العادية
تنفيذ والية االتحاد الدولي

بواليته.  للوفاء  الدولي  لالتحاد  ضرورية  العادية  الموارد 
وتشمل تلك الوالية ما يلي:

الرئيسي  الهدف  يتمثل  الوطنية.  الجمعيات  تطوير 
الوطنية.  الجمعيات  عمل  دعم  في  الدولي  لالتحاد 
ويعني ذلك مساعدة الجمعيات الوطنية على أن تصبح 
وخاضعة  بها  وموثوق  وفعالة  قوية  محلية  منظمات 
للمساءلة وقادرة على تنفيذ برامج للمجتمعات الضعيفة 

على نطاق واسع.

التنسيق. عندما تتجاوز األزمات قدرة الجمعية الوطنية 
بتنسيق  الدولي  االتحاد  يقوم  االستجابة،  على  المحلية 
الدولية.  المساعدة  ُتلتمس  عندما  الشبكة  استجابة 
الوطنية  الجمعيات  الدولي  االتحاد  تنسيق  ويدعم 
لالستفادة  بعض  بعضها  من  والتعلم  التواصل  في 
يجعل  مما  التداخل  من  والحد  القائمة،  القدرات  من 

الشبكة أقوى.

الدولي  االتحاد  شبكة  الدولي  االتحاد  يمثل  التمثيل. 
لخدمة  العالمية  ات  ار والقر المناقشات  في  للتأثير 

المجتمعات الضعيفة. 

للنهوض  الدعوة  في  أيضا  الدولي  االتحاد  ويشارك 
ويدعم  الضعفاء  باألشخاص  الخاصة  باألولويات 
الجمعيات الوطنية للمشاركة في جهود الدعوة المحلية. 
وإن وضع االتحاد الدولي كمنظمة دولية يعني أنه يمكننا 
المناقشات  إلى  الوطنية  الجمعيات  وصول  تسهيل 
الدولي من مركزه  االتحاد  والتمويل. ويستفيد  العالمية 
كمنظمة دولية لتسهيل الموارد الالزمة لدعم الجمعيات 

الوطنية التي ال تستطيع عادة الوصول إليها.

الحسابات  مراجعة  مهام  تهدف  للمساءلة.  الخضوع 
والتحقيق التي يضطلع بها االتحاد الدولي إلى منع االحتيال 
الجمعيات  والدعم  التدريب  يساعد  حين  في  والفساد، 
المساءلة سواء عن  الوطنية على تحسين قدرتها على 
طريق إصدار بيانات مالية مدققة، أو دورات عن االحتيال 
الجنسيين،  واالعتداء  االستغالل  منع  أو  والفساد، 
المحلي  المجتمع  وتضمن مشاركة  المثال.  على سبيل 

ومساءلته آليات تعقيب أقوى وبرمجة أفضل.

وقدم شركاء االتحاد الدولي مساهمات طوعية بقيمة 
109.7 مليون  28.9 مليون فرنك سويسري من أصل 

فرنك سويسري من الموارد العادية.

الموارد العادية لالتحاد الدولي  

االشتراكات الدستورية

الجمعيات الوطنية 

المساهمات  الطوعية

الجمعيات الوطنية 
والحكومات والجهات 

المانحة األخرى

استرداد التكاليف 
واإليرادات المرنة األخرى 

جميع الجهات المانحة 
التي تدعم برامجنا

 البنية التحتية 
والحوكمة

الدعم الميداني 
والتطوير التنظيمي

الخدمات اللوجستية 
وخدمات أسطول 

المركبات وغيرها من 
الوظائف الداعمة

االحتياجات 
للوفاء بواليتنا

األنواع المختلفة من 
الموارد العادية

األنواع المختلفة 
من  المانحين
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المساهمة في األثر اإلنساني
في  المساهمة  في  مباشرا  دورا  العادية  الموارد  تؤدي 
الذي  الوقت  وفي  الوطنية.  للجمعيات  اإلنساني  األثر 
تنمية  طموح  تحقيق  إلى  الدولي  االتحاد  فيه  يسعى 
لتخصيصها  أيضا  األولوية  فإنه يعطي  العادية،  الموارد 
للمجال الذي تقدم فيه مكاتب االتحاد أكبر قدر من الدعم 
المباشر للجمعيات الوطنية. وتمكن الموارد العادية من 
تقديم الدعم عن طريق مواصلة عمل الجمعية الوطنية. 

ويشمل ذلك ما يلي:

التخطيط االستراتيجي والتشغيلي لضمان  	
وجود منظمات وبرامج فعالة يمكن أن تساعد 

األشخاص الضعفاء بشكل أفضل.

تقييم االحتياجات لضمان وصول خدمات  	
الطوارئ إلى من هم في أمس الحاجة 

إليها وإحداث التأثير المنشود. 

نداءات الطوارئ لتأمين الدعم الدولي عند  	
الحاجة لالستجابة للكوارث، حتى تتمكن الجمعيات 

الوطنية من تقديم خدمات إنقاذ الحياة. 

يمكن تلبية الدعم التقني في مجاالت محددة  	
من البرمجة لضمان االستجابة الحتياجات 

األشخاص الضعفاء حيثما تفتقر الجمعية 
الوطنية إلى الخبرة أو القدرة الكافية.

التنسيق داخل شبكة االتحاد الدولي لضمان  	
حصول الجمعية الوطنية المحلية على الدعم 

الذي تحتاجه بأكثر الطرق فعالية وكفاءة.

فيها  تسهم  التي  المجاالت  من  قليل  عدد  إال  هذا  وما 
الموارد العادية. وتسهم الموارد العادية أيضا في التأثير 
إدارة  مثل  مجاالت  في  مباشرة،  أقل  بطريقة  اإلنساني 
واإلدارة  والقيادة،  المتطوعين  يب  وتدر المتطوعين، 
المالية وعمليات مراجعة الحسابات لضمان الشفافية 
والمساءلة، واالستدامة المالية )بما في ذلك القدرة على 
تعبئة الموارد المحلية(، ووضع األطر القانونية، وتيسير 
الدولي  االتحاد  مركز  طريق  عن  التمويل  على  الحصول 

كمنظمة دولية.
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الموارد العادية - التمويل والنفقات في عام 2021

بماليين الفرنكات السويسريةتمويل الموارد العادية في عام 2021

35.8االشتراكات الدستورية

28.9المساهمات الطوعية والتبرعات

40.9استرداد التكاليف

4.1اإليرادات األخرى

109.7المجموع

الشركاء الذين يقدمون مساهمات طوعية إلى 
بماليين الفرنكات السويسريةالموارد العادية في عام 2021

 11.0 حكومة المملكة المتحدة

 7.6 الحكومة السويدية

 3.5 الحكومة السويسرية

 1.2 الحكومة الهنغارية

 1.1 الحكومة الهولندية

 0.8 حكومة اإلمارات العربية المتحدة

 0.7 حكومة بنما

 0.6 الحكومة األيرلندية

 0.5 الحكومة اإليطالية

 0.2 حكومة المملكة العربية السعودية

 0.1 الحكومة الليتوانية

 0.1 الحكومة التركية

 1.4 التبرعات األخرى

 28.9 المجموع

النفقات
في عام 2021، أبلغ االتحاد الدولي عن نفقات قدرها 93.3 
مليون فرنك سويسري من الموارد العادية. واستخدمت 
والمستويات  العالمي  المستوى  على  األموال  هذه 
وقد  الوطنية.  الجمعيات  لدعم  ية  والقطر اإلقليمية 
الميداني  الحضور  ضمان  في  األثر  لتحقيق  استخدمت 
وفي  تطورها  في  الوطنية  الجمعيات  ودعم  المستدام 
على  أمثلة  التالي  القسم  في  وترد  ئ.  الطوار حاالت 

مساهماتها في األثر اإلنساني.

فعلى سبيل المثال، تتلقى اآلن جميع الوفود القطرية/
وفود المجموعات القطرية التابعة لالتحاد الدولي تمويال 
من الموارد العادية.  وبلغ إجمالي هذا الدعم 12.6 مليون 
التمويل  هذا  ويضمن   .2021 عام  في  سويسري  فرنك 
عن  النظر  بغض  عاملة  الدولي  االتحاد  مكاتب  تظل  أن 
التقلبات في تمويل المشاريع. وهذه هي الطريقة الوحيدة 
لضمان حضور متسق لدعم الجمعيات الوطنية على مدى 

العام وضمان التوسع السريع عند وقوع كارثة.
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وتلقى مجال تطوير الجمعيات الوطنية وتنسيق العمليات 
13.7 مليون فرنك سويسري من الموارد العادية في عام 
دوره  أداء  الدولي  لالتحاد  التمويل  هذا  أتاح  وقد   .2021
التنسيقي ودعم الجمعيات الوطنية التي واجهت الكوارث 

واألزمات التي تجاوزت القدرة المحلية على االستجابة.

الوطنية  الجمعيات  المقدمة من  الدعم  وكفل أن ُسبل 
إلى جمعية وطنية أخرى كانت فعالة وكفؤة وعملت على 
من  ولمزيد  المحلية.  الوطنية  الجمعية  احتياجات  دعم 

المعلومات، يرجى االطالع على مرفق هذا التقرير.

بماليين الفرنكات السويسريةالنفقات من الموارد العادية في الميدان

الوفود القطرية/وفود المجموعات القطرية

 3.4  الوفود القطرية/وفود المجموعات القطرية في أفريقيا

 1.2  الوفود القطرية/وفود المجموعات القطرية في األمريكتين

 2.5  الوفود القطرية/وفود المجموعات القطرية في آسيا والمحيط الهادئ

 1.4  الوفود القطرية/وفود المجموعات القطرية في أوروبا

 4.1  الوفود القطرية/وفود المجموعات القطرية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 12.6  المجموع الفرعي للوفود القطرية/وفود المجموعات القطرية

المكاتب اإلقليمية

 4.6  المكتب اإلقليمي ألفريقيا

 4.1  المكتب اإلقليمي لألمريكتين

 3.9  المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ

 4.3  المكتب اإلقليمي ألوروبا

 3.6  المكتب اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 20.5  المجموع الفرعي للمكاتب اإلقليمية

 33.1  المجموع، الميدان

أمثلة على أثر الموارد العادية على المجتمعات المحلية
لبنان

إنسانية  أزمة  مع  التعامل  لبنان  واصل   ،2021 عام  في 
الصليب  معقدة استدعت استجابة قوية ومنسقة من 

األحمر اللبناني واالتحاد الدولي وشركاء الحركة.

وبدعم من البنك الدولي وبتمكين من الموارد العادية، قام 
االتحاد الدولي بمراقبة مستقلة لحملة التطعيم ضد 
مرض كوفيد-19 في لبنان، حيث راقب أكثر من 2.7 مليون 
2021. وقد أدى نجاح هذه  من لقاح فايزر في عام  جرعة 
المبادرة إلى توسيع الشراكة بين االتحاد الدولي والبنك 
الدولي من أجل مراقبة طرف ثالث للتطعيم ضد مرض 

كوفيد-19 في العراق.

ودعم االتحاد الدولي توطين الشراكات عن طريق تسهيل 
إبرام اتفاق منفصل بين الصليب األحمر اللبناني والبنك 
الصليب  يبذلها  التي  المباشرة  التطعيم  لجهود  الدولي 

األحمر الليبي.

وعملت قيادة االتحاد الدولي مع الصليب األحمر اللبناني 
على وضع خطة عمل واستراتيجية متعددة السنوات 
جديدتين. ولن يؤدي ذلك إلى النهوض بتطوير الجمعيات 
لمواءمة  ا  إطار أيضا  سيوفر  وإنما  فحسب،  الوطنية 
للجمعية  الدولي  االتحاد  نطاق  على  المقدم  الدعم 
الوطنية في خدمة جدول األعمال من أجل التجديد وبما 

يتماشى مع استراتيجية العقد 2030.
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أفغانستان
التغيير الجذري في السياق القطري  2021، أدى  في عام 
رئيس  ونائب  بالنيابة  رئيس  تعيين  إلى  أفغانستان  في 
بالنيابة لجمعية الهالل األحمر األفغاني )ARCS(. وأثارت 
التعيينات، وال سيما لفرد مدرج في قوائم جزاءات األمم 
انخفاض  إلى  وأدت  مخاوف   ،2001 عام  منذ  المتحدة 

االهتمام بتمويل البرامج.

التواصل  الدولي من  االتحاد  العادية  الموارد  وقد مكنت 
بشأن  الشواغل  إلثارة  الجديدة  السلطات  مع  البناء 
عملي  نهج  اتباع  لتشجيع  المانحين  ومع  التعيينات 
يكفل تلبية االحتياجات اإلنسانية الفورية وأال تقوض 
اإلنسانية. وقد  االستجابة  بالقيادة  المتعلقة  الشواغل 
مكنت هذه اإلجراءات من استمرارية الدعم المقدم من 
بعض الجهات المانحة مما سمح لشبكة االتحاد الدولي 
األفغاني  األحمر  الهالل  جمعية  مع  كثب  عن  بالعمل 
المناسب  الدعم  لزيادة  ئ  الطار نداءه  نطاق  لتوسيع 

لألشخاص المتضررين من األزمات المتعددة.

الدولية  اللجنة  مع  وثيق  بشكل  الدولي  االتحاد  ونسق 
للصليب األحمر والصليب األحمر الكندي والصليب األحمر 

النرويجي والهالل األحمر القطري والهالل األحمر التركي 
- الذي كان له وجود داخل البلد في عام 2021 - لبناء أوجه 
تآزر في تقديم المساعدة بكفاءة وفعالية. ومثل االتحاد 
الدولي أيضا الشبكة في اجتماعات التنسيق مع الفريق 
القطري للشؤون اإلنسانية، وفريق التنسيق المشترك 
ات  القدر طريق  وعن  والسلطات.  المجموعات،  بين 
مليون  من  أكثر  إلى  الدولي  االتحاد  وصل  ية،  القطر
شخص بالخدمات - بما في ذلك الصحة والغذاء والنقد 

والمساعدة في فصل الشتاء في عام 2021.

الجمعية  مع  الدولي  االتحاد  عمل  نفسه،  الوقت  وفي 
على تحديث نظامها األساسي وقاعدتها القانونية لتعزيز 
الحوكمة الرشيدة. وسيستمر ذلك في عام 2022 لضمان 
الحوكمة  بين  الفصل  على  المؤسسي  الطابع  إضفاء 
واإلدارة. وضمن االتحاد الدولي استمرار إعطاء األولوية 
للمساءلة وإدارة المخاطر واالمتثال، بما في ذلك تعزيز 
مقارنة الموظفين والمقاولين والبائعين بقائمة العقوبات 

الخاصة باألمم المتحدة.

بنغالديش
ياس،  إعصار  خالل  جماعي  كقائد  الدولي  االتحاد  عمل 
االتحاد  وساهم  الشركاء.  مع  التنسيق  ضمن  حيث 
تحليل  في  البنغالي  األحمر  الهالل  وجمعية  الدولي 
مشترك لالحتياجات أجراه الفريق العامل المعني بتقييم 
المعنية  ية  القطر العمل  فرقة  إطار  في  االحتياجات 

بالشؤون اإلنسانية.

مع  العادية،  الموارد  من  بدعم  الدولي،  االتحاد  ويعمل 
جمعية الهالل األحمر البنغالي لتعزيز قدراته وشراكاته من 
أجل االستجابة للفيضانات. ودعمت جمعية الهالل األحمر 
البنغالي واالتحاد الدولي والصليب األحمر األمريكي إطالق 
إدارة  ارة  وز نظمته  بالفيضانات  لإلنذار  وطني  نظام 
الموارد المائية ومؤسسة A2i التابعة لحكومة بنغالديش 
في عام 2021. وتستخدم مبادرة التنبؤ الرقمي هذه منصة 
إلى  والبيانات،  اإلقليمية،  االصطناعية  واألقمار  غوغل، 
بالفيضانات  التنبؤ  لمركز  التابعة  البيانات  مراكز  جانب 

والتحذير منها التابع لمجلس بنغالديش لتنمية الموارد 
المائية، بغية تحليل تدفقات األنهار ومستويات هطول 
تحديد  في  ستساعد  التي  العوامل  من  وغيرها  األمطار 

حاالت الفيضانات المحتملة قبل ثالثة أيام من حدوثها.

األحمر  الهالل  جمعية  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع  وتم 
لتعزيز  بنغالديش  في  الجوية  األرصاد  وإدارة  البنغالي 
مبادرات التمويل القائمة على التنبؤ والتعاون والتنسيق 
حكومة  قدرة  التعاون  هذا  ز  وسيعز الوكالتين.  بين 

بنغالديش على االستجابة للفيضانات.

ودعم االتحاد الدولي إطالق نظام إدارة المعلومات التابع 
ودعم   .2021 عام  في  البنغالي  األحمر  الهالل  لجمعية 
االتحاد الدولي العمل على نظام سداد عبر بوابة رقمية 
أي مكان  التبرعات من  بتلقي  الوطنية  للجمعية  يسمح 

في العالم.

جمهورية الكونغو الديمقراطية
ية  جمهور في  األحمر  الصليب  الدولي  االتحاد  ساعد 
اإلسعاف  خدمة  إطالق  على  الديمقراطية  الكونغو 
لتعبئة الموارد المحلية. وستدعم هذه الخدمة الجمعية 

الوطنية لجمع األموال محليا، مما يسهم في قدرتها على 
تقديم الخدمات في المستقبل.
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ومن الموارد العادية، قام االتحاد الدولي بالتبرع بسيارتي 
الوطنية  للجمعية  كامال  تجهيزا  مجهزتين  إسعاف 
لتمكينها من بدء خدمات اإلسعاف. وتم تقديم التبرع في 
نهاية عام 2020، وبدأ إطالق خدمة اإلسعاف في منتصف 
إداريا  فريقا  الوطنية  الجمعية  أنشأت  وقد   .2021 عام 
الخدمة واستدامتها. وتعمل سيارات  لضمان تشغيل 

المقاطعات  تساعد  وقد  كينشاسا  داخل  اإلسعاف 
التي  وكوانغو  سنترال  كونغو  مثل  ى  األخر المجاورة 
يمكن الوصول إليها عن طريق الطرق. وفي حين ال تزال 
فإنها  العملية،  من  مبكرة  مرحلة  في  اإلسعاف  خدمة 
تساهم بالفعل بدخل يستخدم لتغطية تكاليف تشغيل 

الجمعية الوطنية.

األمريكتان
في  الوطنية  الجمعيات  مع  الدولي  االتحاد  يعمل 
األمريكتين لزيادة مشاركتها في العمل المناخي بفضل 

الموارد العادية.

مسابقة  وهو  المناخي،  والعمل  البيئة  سباق  ويحدد 
إقليمية ينظمها االتحاد الدولي ويدعمه تحالف الصمود 
في وجه الفيضانات، الجمعية الوطنية في األمريكتين التي 
والبيئة  بالمناخ  المتعلقة  األنشطة  من  عدد  أكبر  لديها 
التي استحدثها المتطوعون، وتكرم الذين وصلوا إلى أكبر 

عدد من الناس عن طريق أعمالهم.

سباق  طريق  عن  جمعت  التي  المعلومات  وساهمت 
العمل في رسم خرائط لتغير المناخ واإلجراءات الموجهة 
نحو البيئة في الجمعيات الوطنية لألمريكتين، وهي مبادرة 
الحقيقي  الوقت  في  خرائط  رسم  إلى  تهدف  إقليمية 
لمواجهة  الوطنية  الجمعيات  بها  تقوم  التي  لإلجراءات 
في  المجمعة  المعلومات  وُتدرج  والبيئة.  المناخ  أزمتي 
جهود  تتركز  أين  فهم  على  للمساعدة  بيانات  قاعدة 
في  الموجودة  والثغرات  والفرص  الوطنية،  الجمعيات 
يكتين  األمر أنحاء  جميع  في  والبيئي  المناخي  العمل 
وستستخدم  الميداني.  المستوى  بيانات  باستخدام 
البيانات أيضا لتطوير أدوات مفيدة لتعزيز البرامج البيئية.

نيجيريا
النيجيري  األحمر  الصليب  وجمعية  الدولي  االتحاد  أجرى 
تقييما أوليا لالحتياجات وأطلق نداء طارئ لتمكين إيصال 
على مدى  ألف شخص   200 إلى  اإلنسانية  المساعدات 
الجمعية  وبقيادة  الجوع.  أزمات  لمواجهة  ا  شهر  18
للمبالغ  مستفيد   2100 الدولي  االتحاد  سجل  الوطنية، 
العادية  الموارد  األغراض. وساهمت  المتعددة  النقدية 
في إجراء تقييم موثق لالحتياجات، وبيانات خط األساس، 
وتسجيل المستفيدين من المساعدة بواسطة القسائم 
األساسية،  واالحتياجات  العيش  النقدية، وسبل كسب 
والصحة والتغذية، والدعم النفسي واالجتماعي، والمياه 
والحد من مخاطر  الصحية،  والنظافة  الصحي  والصرف 
الكوارث، والحماية، والنوع االجتماعي، واإلدماج، وتشكيل 

نوادي األمهات.

وكشف تقييم لقدرات الفروع عن مجاالت وفرص للتعزيز 
لمعالجة  عمل  خطط  ووضعت  السبعة،  الفروع  في 

الثغرات وزيادة تعزيز قاعدة المتطوعين.

تدريب  على  الوطنية  الجمعية  الجوع  أزمات  وساعدت 
المتطوعين وموظفي الفروع، وتعبئة وإدخال 90 متطوعا 
في مجاالت الحماية والنوع االجتماعي واالحتواء، وتوفير 
على  القائم  والعنف  الجنسي  العنف  منع  على  التدريب 

النوع االجتماعي.

مواصلة  من  النيجيري  األحمر  الصليب  جمعية  وتمكنت 
تعزيز مكانتها كرائدة في تنفيذ برامج المساعدة النقدية 
قائم  اتفاق  من  الدولي  االتحاد  واستفاد  والقسائم. 
لمقدمي الخدمات المالية لتعزيز هيكل المساعدة النقدية 
تطوير  ذلك  في  بما  الوطنية،  الجمعية  في  والقسائم 
ويجري  حالة طوارئ  أي  دعم  يمكنهم  الذين  الموظفين 

تعزيزهم عن طريق نداء أزمات الجوع.

على  الحصول  فرص  زيادة  إلى  الشراكة  دعم  أدى  وقد 
الشركاء/ من  المقدم  التمويل  من  يتضح  كما  التمويل 

يا  نيجير في  الجوع  أزمات  لنداء  البلد  داخل  المانحين 
والمقترحات الممولة في مجموعة البلدان.

المخروط الجنوبي، األمريكتان
قدم االتحاد الدولي الدعم في األرجنتين وأوروغواي وشيلي 
في وضع استراتيجيات وطنية للهجرة. وكجزء من هذه 
الجمعيات  هذه  الدولي  االتحاد  يدعم  اتيجية،  االستر

الوطنية لالنتقال من نهج العمليات الطارئة إلى برنامج 
الهجرة الطويل األمد.

40     التقرير السنوي لعام 2021



مجموعة جوبا، أفريقيا 
جنوب  في  الوطنية  الجمعيات  الدولي  االتحاد  يدعم 
وتنزانيا عن طريق نهج على مستوى  وأوغندا  السودان 
واحدة تستند  إطار خطة  األعضاء في  دعم  االتحاد، مع 
االستجابة  وأولويات  المشتركة  االحتياجات  تحليل  إلى 
جميع  بين  روابط  إقامة  النهج  هذا  ويضمن  المحددة. 
الثنائية  األنشطة  ذلك  في  )بما  االستجابة  أنشطة 
واألنشطة الممولة محليا( ويساعد على االستفادة من 
الثالثة،  البلدان  في  الدولي  االتحاد  أعضاء  قدرات جميع 

وحتى  الجماعي.  اإلنساني  األثر  من  قدر  أقصى  لتحقيق 
اآلن، يماَرس هذا النهج في االستجابة الحالية للفيضانات 
لفائدة 120 ألف شخص في جنوب السودان حيث ُوضع 
على  از  واإلبر المشترك  الرصد  لضمان  اإلبالغ  نظام 
مستوى االتحاد ودعم التنفيذ المنسق للجمعية الوطنية. 
وقد عزز االتحاد الدولي، فيما يخص هذه العملية، هيكل 
جنوب  في  األحمر  الصليب  مقر  من  واإلدارة  التنسيق 

السودان إلى الفروع العشرة المتضررة.

العالم
ن الموارد العادية مقر االتحاد الدولي من تقديم قيمة  تمكِّ
ألعضائه فيما يتعلق بمجاالت عمله األساسية األربعة، 
وتقديم  تطوير  على  الوطنية  الجمعيات  يساعد  مما 
خدمات فعالة وكفؤة. وأسهمت الموارد العادية في إحراز 

تقدم بشأن كل مثال من األمثلة الواردة فيما يلي.

المساءلة والشفافية. يساعد االتحاد الدولي الشبكة 
عن  والمناسبة  اآلمنة  المساعدة  تقديم  ضمان  على 
طريق التدريب على منع االحتيال والفساد في العمليات 
اإلنسانية، مما يمكن الموظفين والمتطوعين من تحديد 

الحاالت المحتملة واتخاذ الخطوات المناسبة.

إشراك  مجال  في  رائدا  بصفته  الدولي،  االتحاد  وشارك 
المجتمعات المحلية والمساءلة، برنامج األغذية العالمي 
في قيادة فرقة العمل المعنية بالمساءلة أمام السكان 
المتضررين التابعة للجنة التوجيه المشتركة بين الوكاالت، 
النظام  داخل  ملموسة  تغييرات  إلجراء  توصيات  وقدم 

اإلنساني الدولي.

 ولحماية من نعمل معهم ونخدمهم، يدعم االتحاد الدولي 
أنظمة اإلبالغ عن المخالفات اآلمنة والمجهولة المصدر، 
عن طريق شراكة مع EQS لتقديم “خط النزاهة” - وهو حل 
منخفض التكلفة للجمعيات الوطنية، إلى جانب التدريب 

لبناء قدرات التحقيق.

وفي  البرمجة.  تحسن  القوية  السياسات  السياسات. 
عام 2021، وضع االتحاد الدولي سياسة التطوع؛ وسياسة 

وطنية  بسياسة  والنهوض  الوطنية؛  الجمعيات  تطوير 
مأمونة ومستدامة لنظم الدم؛ وسياسة الحماية والنوع 
االجتماعي واالحتواء. ويمكن أن تعتمد جمعيات وطنية 
لتناسب  تكيفها  أو  مباشرة  السياسات  هذه  فردية 

احتياجاتها وسياقها المحلي على نحو أفضل.

على  الشبكة  الدولي  االتحاد  يساعد  الرقمي.  التحول 
الخدمات  لتقديم  الرقمية  واألدوات  البيانات  استخدام 
اإلنسانية بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع وبجودة أعلى 
ووجاهة أكبر لألشخاص المحتاجين. ويشمل ذلك تقييم 
قدراتها الرقمية والقدرات المرتبطة بالبيانات عن طريق 
 36 كانت  العام،  نهاية  وبحلول  الرقمي.  النضج  تقييم 

جمعية وطنية قد أكملت العملية.

قانون مواجهة الكوارث. مكنت الموارد العادية االتحاد 
الدولي من تحسين التأهب القانوني للكوارث عن طريق 
في  بالكوارث  صلة  ذات  جديدة  قانونية  صكوك  اعتماد 
ثالثة بلدان )األرجنتين وأوغندا والو( وتقديم الدعم إلى 43 
جمعية وطنية تشارك في أنشطة تشريعية. وتم تدريب 
أكثر من 1900 شخص على القيام بدور مساعد، وقانون 
بلدا.   20 في  التشريعية  والمناصرة  الكوارث،  مواجهة 
قيمة  جديدة  توصيات  الدولي  االتحاد  منشورات  وتقدم 
بما في ذلك “إرشادات بشأن القانون والتأهب لطوارئ 
الصحة العامة واالستجابة لها” و”تعزيز التكامل التقنيني 

بين التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث”.
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5.0
م�يين

1.9
مليون

500
ألف

4.8
مليون

700
500ألف

ألف

أمثلة بارزة
جنوب السودان

السياق
يحتل جنوب السودان المرتبة األولى بين البلدان الخمسة 
األولى األكثر عرضة لتغير المناخ. ويواجه أكثر من 7 ماليين 
نصف  من  )أكثر  الحاد  الغذائي  األمن  انعدام  شخص 
السكان(، على الرغم من اإلمكانات الهائلة إلنتاج الغذاء.

بين  من  هي  السودان  جنوب  في  الصحية  والمؤشرات 
األسوأ في العالم. إذ ال يحصل ما يقرب من ثلثي السكان 
على المياه النظيفة، ويمارس التغوط في العراء 75 في 
المئة من السكان. وإن 1.8 مليون شخص نازحون داخليا 
ويعيش 2.3 مليون شخص كالجئين في البلدان المجاورة.

التمويل  حاالت الطوارئ  

مجاالت التدخل  

MDRSS010 الفيضانات
10 ماليين فرنك سويسري - يتطلب2ت 

اةتخويل صلى يستوى االتا2د اةدوةم

5 ماليين فرنك سويسري ينه2 
نداءات اةطوا ئ ةالتا2د اةدوةم 

623 ألف شمع يتضر 

120 ألف شمع يستفيد ين اةخس2صدات

حاالت الطوارئ  

البرامج المواضيعية  

الصحة

الوقاية والنوع 
االجتماعي واالحتواء

المأوى

النقد

المياه وخدمات الصرف 
الصحي والنظافة الصحية

الحد من 
مخاطر الكوارث

نداء الطوارئ صندوق الطوارئ لالستجابة لحاالت الكوارث

النفقاتالتمويلمتطلبات التمويل

النفقاتالتمويلمتطلبات التمويل
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“

األشخاص الذين تم الوصول إليهم  

200 ألف
األولوية االستراتيجية 5

القيم والسلطة واالحتواء

1.2 مليون
األولوية االستراتيجية 3

الثغرات المتزايدة في مجالي الصحة وُحسن الحال

64 ألف
األولوية االستراتيجية 2

تطور األزمات والكوارث

4 آالف
األولوية االستراتيجية 1

الكوارث المناخية والبيئية

تنسيق العضوية 
يأتي الدعم المقدم لبرامج الصليب األحمر لجنوب السودان وتطويره من الجمعيات الوطنية في كندا والدانمرك 
وفنلندا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا وتركيا. ويغطي هذا الدعم جميع األولويات االستراتيجية 

والعوامل التمكينية.

عمري 35 عاما لكنني لم أشهد مثل هذه الفيضانات 
في حياتي. فقد ُدمرت المنازل والمواد الغذائية. 

وسنستخدم األموال التي تلقيناها من الصليب األحمر 
في جنوب السودان لشراء المواد الطعام وناموسيات.

متلقي مساعدة نقدية، الصليب األحمر لجنوب السودان

العمل في الميدان  
50 ألف شخص في المجتمعات 

العالية الخطورة وصل إليهم 
متطوعون بتحذيرات وطنية 

من األرصاد الجوية.

تأمين االتحاد الدولي للمتطوعين

م إلى 4000 متطوع ُقدِّ

50 ألف شجرة، بما فيها أشجار 
فاكهة، ُزرعت في حملة شارك 

فيها شباب ومتطوعون.

مول االتحاد الدولي بستنة 
المطابخ في خمس مجموعات 

نسائية مجتمعية. 

تم الوصول إلى 19 ألف شخص للوقاية 
من األمراض المعدية، وخاصة الكوليرا.

أنشئ نظام إلدارة البيانات 
مع تدريب موظفي مجلس 

بحوث العلوم االجتماعية.

قدمت وزارة الشؤون اإلنسانية

وإدارة الكوارث الدعم لوضع مشروع 
قانون وطني إلدارة االستجابة للكوارث.

مت إلى 8.6 ألف أسرة  منح نقدية ُقدِّ
معيشية عن طريق نداء الطوارئ.
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مواصفات الشراكات
شراكات صندوق الطوارئ لالستجابة لحاالت الكوارث

اتحد كبار المانحين من جميع أنحاء العالم في 18 أكتوبر 
للتعهد بتقديم تمويل جديد أو متجدد لصندوق الطوارئ 
وهي  الدولي.  لالتحاد  التابع  الكوارث  لحاالت  لالستجابة 
الطريقة األسرع واألكثر كفاءة وشفافية للحصول على 
التمويل العالمي مباشرة إلى الجهات الفاعلة اإلنسانية 

المحلية، قبل وقوع األزمة وبعدها مباشرة.

وتحدث الكوارث المرتبطة بالمناخ بتواتر وشدة متزايدين 
في جميع أنحاء العالم. ولكن معظمها يحدث بعيدا عن 
األنظار - ويدمر حياة الناس والبنى التحتية واالقتصادات 

دون اهتمام أو موارد أو مساعدة.

نحتاجه.  ما  أكثر  هي  والسريعة  المحلية  واالستجابة 
ولكن غالبا ما يفتقر الصليب األحمر أو الهالل األحمر في 
البلدان المتضررة من الكوارث إلى الموارد أو القدرة على 

االستجابة، خاصة إذا كانت تتعامل مع أزمات متعددة.

وعاء  فهو  الفرق.  الصندوق  يحدث  الصدد،  هذا  وفي 
مركزي من المال يقوم االتحاد الدولي عن طريقه بتوجيه 
األموال العالمية بسرعة ومباشرة إلى جمعياتنا الوطنية 

من أجل العمل المبكر واالستجابة الفورية للكوارث.

 

االتحاد  قام   ،1985 عام  في  الصندوق  إنشاء  ومنذ 
أزمات في جميع  200 مليون شخص في  الدولي بدعم 

أنحاء العالم.

عقد  الذي  بالصندوق،  الخاص  التعهد  مؤتمر  وسعى 
في 18 أكتوبر وشارك في رئاسته االتحاد الدولي واالتحاد 
األوروبي، إلى رفع رأسمال هذا الصندوق المبتكر والمنقذ 
للحياة إلى 100 مليون فرنك سويسري بحلول عام 2025، 
لمعالجة الزيادة المقلقة في الكوارث ودعم الماليين من 

األشخاص اآلخرين.

جديد  تمويل  بتقديم  أسماؤهم  التالية  الشركاء  وتعهد 
المؤتمر: االتحاد األوروبي  إلى الصندوق خالل  أو متجدد 
وبلجيكا  اليا  أستر في  الوطنية  وجمعياتها  والحكومات 
ولكسمبرغ  الجنوبية  يا  وكور وأيرلندا  وألمانيا  وكندا 
والمملكة  ا  وسويسر والسويد  ويج  والنر وهولندا 
المتحدة، باإلضافة إلى الصليب األحمر الياباني وشريك 
White & Case LLP. ونود بصفة خاصة  القطاع الخاص 
قطعته  الذي  السنوات  المتعدد  التعهد  إلى  نشير  أن 
نفسيهما  على  المتحدة  والمملكة  ألمانيا  حكومتا 

في المؤتمر.

الشراكة البرنامجية التجريبية مع المديرية العامة للحماية المدنية 
والمساعدة اإلنسانية

للحماية  العامة  الدولي والمديرية  االتحاد  تشارك شبكة 
المدنية والمساعدة اإلنسانية في شراكة برنامجية تجريبية 
من شأنها أن تعزز القدرات المحلية للجمعيات الوطنية 
من  متصلة  سلسلة  عبر  المتضررين  األشخاص  لدعم 

التأهب والعمل االستباقي/المبكر واالستجابة.

وتشكل هذه اآللية المبتكرة فرصة فريدة لتعزيز االستجابة 
المحلية لألزمات اإلنسانية والصحية. وعن طريق الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص، يستفيد االتحاد الدولي من 
مركزه كمنظمة دولية لتوجيه الموارد إلى األعضاء من أجل 

وضع مظاريف تمويل أكثر قابلية للتنبؤ بها.

وبناء على دعوة من المديرية العامة، شارك االتحاد الدولي 
سيشمل  الذي  البرنامج  تصميم  في  األوروبي  واالتحاد 
مرحلة تجريبية مع عشرة بلدان قبل تنفيذه على مدى ثالث 

سنوات تالية في 25 بلدا في مناطق متعددة، وبمساعدة 
تقنية من االتحاد الدولي والجمعيات الوطنية المشاركة في 
االتحاد األوروبي. ويبلغ التمويل المقدم من المديرية العامة 
200 مليون يورو على مدى السنوات الثالث المقبلة، مع 
تمويل مشترك من االتحاد الدولي يبلغ 210 ماليين يورو. 
والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  تعمل  وسوف 
على التوفيق بين الحقائق الميدانية لألزمة التي طال أمدها 
والتمويل الذي يمكن التنبؤ به على المدى الطويل، مما 
يسهل اإلجراءات والعمليات ذات األثر األكبر. وستستفيد 
وإمكانية  العالمية  الدولي  االتحاد  شبكة  قدرات  من 
وستسهم  والمجتمعات،  الناس  إلى  الفريد  الوصول 
في تحقيق طموحات االتحاد األوروبي باعتباره أكبر مانح 
اتيجية  استر وتنفيذ  العالم  في  الدولية  للمساعدات 

العقد 2030.
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وستسهم الشراكة بين القطاعين العام والخاص أيضا 
لتحقيق  الحجم  وفورات  طريق  عن  الكفاءة  زيادة  في 

تأثير أكبر.

البلدان المشمولة بالتنفيذ:

ية  جمهور الكاميرون،  تشاد،  فاسو،  بوركينا  أفريقيا: 
الكونغو الديمقراطية، إسواتيني، مدغشقر، مالي، النيجر، 

الصومال، جنوب السودان، أوغندا، زامبيا

 األمريكتان: 
إكوادور، السلفادور، غواتيماال، هندوراس، بنما

آسيا والمحيط الهادئ: بنغالديش، كمبوديا

أوروبا: قيرغيزستان، طاجيكستان، أوكرانيا

الشرق األوسط وشمال أفريقيا: 
لبنان، فلسطين، اليمن.

شراكة نستله
لالتحاد  وثيقا  شريكا  نستله  كانت  عاما،   20 مدى  على 
الدولي، حيث دعمت العديد من المبادرات المختلفة في 
أمانا. ومع  أكثر  المجتمعات  العالم لجعل  أنحاء  جميع 
تحركت نستله   ،2021-2020 ظهور جائحة كوفيد-19 في 
وموظفوها بسرعة للمساعدة. وتعهدت نستله بتقديم 
تبرعات موجهة إلى الجمعيات الوطنية للصليب األحمر 
والهالل األحمر في جميع أنحاء العالم بأكثر من 15 مليون 

فرنك سويسري.

بتأمين  الوطنية  للجمعيات  نستله  تبرعات  وسمحت 
الشخصية  الحماية  معدات  مثل  الحيوية،  اإلمدادات 
الطبية.  والمعدات  النظافة  ومستلزمات  واألغذية 
وسمحت هذه التبرعات للجمعيات الوطنية بخدمة األسر 
مجتمعاتهم  في  الصحية  الرعاية  مجال  في  والعاملين 
وساهم  منها.  والحد  الجائحة  تفشي  الحتواء  المحلية 
موظفو نستله بسخاء كجزء من الجهود المبذولة على 

تلك  تبرعات شخصية عادلت  بتقديم  الشركة،  مستوى 
التي قدمتها الشركة.

التبرعات  قسم  رئيسة   ،Nina Kruchten قالت  وقد 
التي  اكتنا  شر “إن  نستله،  شركة  في  المؤسسية 
استمرت عقدين من الزمن مع االتحاد الدولي لها صدى 
حقيقي في صميم أنشطة التبرعات التي نقوم بها وهي 
الحصول على الغذاء واإلغاثة في حاالت الطوارئ. وهي 
تربطنا مجددا بتراثنا وجذورنا كشركة وتساهم في مرونة 
المجتمعات التي نتواجد فيها. وعلى الرغم من أن نطاق 
السنين،  الدولي قد اتسع حجما وتأثيرا على مر  االتحاد 
فإن فكرته األساسية ال تزال كما هي وباتت اليوم أهم 
الخير  أجل  من  قوة  تكون  أن  وهي  مضى  وقت  أي  من 
وأن تظهر اللطف اإلنساني في األوقات التي يكون فيها 

الناس في أمس الحاجة إليها. وشكرا لكم!” 
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المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها
اكز  والمر الدولي  االتحاد  أطلق   ،2021 أغسطس  في 
األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها تعاونا جديدا 
لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود واالستجابة 
وتركز  المجتمع.  مستوى  على  العامة  الصحة  لطوارئ 

مذكرة التفاهم على أربعة مجاالت للتعاون يلي بيانها:

وضع برامج للتأهب لألوبئة / الجوائح  	
واالستجابة لها ومساعدة األشخاص 

المتضررين من طوارئ الصحة العامة

بناء القدرات اإلقليمية لألمن الصحي  	
العالمي في أفريقيا عن طريق توفير حلول 

محلية لتهديدات األمن الصحي

تنظيم وتعبئة القوى العاملة الصحية المجتمعية  	
لدعم االستجابة لجائحة كوفيد-19 والتي تشمل 

ما يلي: )1( اإلبالغ عن المخاطر والمشاركة 
المجتمعية؛ )2( واالختبار؛ )3( وتتبع اإلصابة؛ 

)4( وتسريع الوصول إلى لقاحات كوفيد-19

التعاون ودعم الحكومات في مجال  	
التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية 
المستدامة بما في ذلك تحويل المهام عن 

طريق العاملين الصحيين المجتمعيين.

اقبة  لمر يقية  األفر اكز  المر أطلقت   ،2021 عام  وفي 
األرواح  “إنقاذ  الرائد  برنامجها  منها  والوقاية  األمراض 
ماستركارد  مؤسسة  من  بتمويل  العيش”،  وسبل 
)بقيمة 39 مليون دوالر أمريكي(. وسيمكن البرنامج من 
شراء لقاحات لمرض كوفيد-19 لما ال يقل عن 65 مليون 
شخص ودعم إيصالها إلى ماليين آخرين في جميع أنحاء 
القارة. وسيرسي األساس لتصنيع اللقاحات في أفريقيا 
ويعزز المراكز األفريقية لمراقبة األمراض والوقاية منها. 

 وتم اختيار الجمعيات الوطنية األفريقية واالتحاد الدولي 
لتنفيذ عنصر اإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمعات 
المحلية في “إنقاذ األرواح وسبل العيش” في جميع أنحاء 
القارة. وستقود شبكة االتحاد الدولي تمكين الحصول على 
اللقاحات عن طريق شبكتها المجتمعية من أجل ما يلي:

توفير معلومات ثنائية االتجاه عن طريق  	
قنوات موثوق بها لدعم الممارسات 

اآلمنة واالستجابة للمخاوف والشائعات 
والمعلومات الخاطئة والوصم

جمع مالحظات المجتمع المحلي وتصوراته  	
لفهم الدوافع وراء المخاوف والشائعات 

واألسئلة واالقتراحات في المجتمعات 
فيما يخص مرض كوفيد-19 واللقاحات، 

واستخدام ذلك إلرشاد االستجابة

العمل مع المجتمعات المحلية والمؤثرين  	
المجتمعيين لتحديد ودعم الحلول التي يقودها 

المجتمع المحلي لمنع انتشار العدوى، 
بما في ذلك برامج التحصين الفعالة.

والوقاية  األمراض  لمراقبة  األفريقية  المراكز  وشرعت 
منها واالتحاد الدولي في إعداد برنامج على مستوى القارة 
لتوسيع نطاق القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية 
المجتمعية )ما يصل إلى مليوني عامل صحة مجتمعي(، 
بما يتماشى مع قرار جمعية االتحاد األفريقي الصادر في 
ر البرنامج بشكل أكبر في عام 2022  يوليو 2017. وسيطوَّ
للمجتمعات  الصحية  النتائج  تحسين  إلى  وسيهدف 
ونظام  عاملة  قوى  نطاق  توسيع  طريق  عن  األفريقية 

صحي مجتمعي متكامل ومعزز ومتمحور حول الناس.
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صناديق االتحاد الدولي
صندوق الطوارئ لالستجابة لحاالت الكوارث

التمويل؛  من  سويسري  فرنك  مليون   42 من  يقرب  ما 
ودعم 136 عملية في 88 بلدا؛ و31 قرضا و105 منح؛ وتم 

الوصول إلى 12 مليون شخص.

في عام 2021، دعم الصندوق وعمله القائم على التوقعات 
لتنفيذ  به  التنبؤ  يمكن  بتمويل  الوطنية  الجمعيات 
اإلجراءات المبكرة التي تتوقع مخاطر محددة وتستجيب 
ألنواع مختلفة من حاالت الطوارئ، وتخصيص ما يقرب 
 136 الصندوق  ونفذ  ي.  سويسر فرنك  مليون   42 من 
31 قرضا لنداءات الطوارئ و105 منح  عملية عن طريق 
دعمت الجمعيات الوطنية مجتمعة للوصول إلى أكثر من 

12 مليون شخص.

وتشكل االستجابة للكوارث المتصلة بالمناخ 63 في المئة 
من مجموع المخصصات. 

لتقديم  سويسري  فرنك  مليون   1.5 من  أكثر  ص  وُخصِّ
ئ  الطوار حالة  من  ين  ر المتضر للسكان  المساعدة 
المعقدة في فلسطين. وطلب الصليب األحمر في باالو 
لالستجابة  الصندوق  من  اإلطالق  على  تخصيص  أول 
إلعصار سوريجيا. وطلبت بولندا وليتوانيا أيضا تخصيص 
أول مخصصات لها من الصندوق لالستجابة الحتياجات 
لهذه  ي  سويسر فرنك  مليون  ص  وُخصِّ المهاجرين. 
البلدان الثالثة. وتمت الموافقة على عشرة بروتوكوالت 
الصندوق  أنشطة  طريق  عن  ل  تموَّ جديدة  مبكر  عمل 
القائمة على التوقعات في عامي 2021، وشهد عام 2021 
الموافقة على أول بروتوكوالت العمل المبكر فيما يخص 

الجفاف وموجات الحر.

مخصصات الصندوق في عام 2021 بحسب المنطقة  

 أفريقيا 
53 عملية

 األمريكتان
19 عملية

آسيا والمحيط الهادئ
29 عملية

14.6 مليون 
فرنك

 سويسري 

5.6 مليون 
فرنك

6.3 مليون  سويسري 
فرنك

 سويسري 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
18 عملية

أوروبا وآسيا الوسطى
17 عملية

10.1 مليون 
فرنك

 سويسري 

4.1 مليون 
فرنك

 سويسري 
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 صندوق بناء القدرات
2.2 مليون فرنك سويسري من التمويل؛ ودعم أكثر من 50 جمعية وطنية 

االتحاد  أعمال  وجدول   2030 للعقد  الدولي  االتحاد  استراتيجية  مع  تماشيا 
لتلبية  القدرات  بناء  صندوق  تصميم  االتحاد  أعاد  التجديد،  أجل  من  الدولي 
االحتياجات الناشئة التي تواجهها شبكة االتحاد الدولي بشكل أفضل. ونتيجة 

لذلك، تم إطالق صندوق جديد لبناء القدرات في أغسطس 2021.

الوطنية،  للجمعية  التنمية  رحلة  في  حيوية  موارد  الجديد  الصندوق  ويضخ 
مما يسرع التحول والتغيير. ويوفر تمويال مرنا، إلى جانب مجاالت األهلية ذات 
التطوعي  والعمل  النزاهة،  مخاطر  ومنع  المالية،  االستدامة  مثل  األولوية، 

وتنمية الشباب، وتطوير األنظمة، والتحول الرقمي، وتطوير الفروع.

وبفضل المساهمة السخية من مجلس إدارة االتحاد الدولي والمساهمات 
المعلنة من الشركاء، سيؤدي الصندوق دورا رئيسيا لدعم الجمعيات الوطنية 
تعزيز  لها  يتيح  بما   ،2030 العقد  استراتيجية  في  المفصلة  التحوالت  في 
األنظمة والهياكل التي تدعم قدرات المتطوعين على تقديم العمل المحلي، 

ومن ثم المساهمة في تحسين قدرة المجتمع على الصمود.

ومن أغسطس إلى ديسمبر 2021، تقدمت 16 جمعية وطنية بطلبات حصلت 
ص لها ما مجموعه 850 ألف فرنك سويسري في شكل  على الموافقة وُخصِّ
منح فردية. وتم استثمار 1.5 مليون فرنك سويسري لدعم أكثر من 50 جمعية 
وطنية في تطوير قدرات المشاركة الرقمية األساسية. ويتوقع االتحاد الدولي 
زيادة كبيرة في المستقبل. ويمثل الصندوق التزاما ملموسا من االتحاد الدولي 
بدعم الجمعيات الوطنية إلحداث فرق في العمل المحلي، وتعزيزها للعمل 
كشبكة قوية من الجهات الفاعلة المحلية. وشملت الجمعيات الوطنية التي 
حصلت على منح بنن وبوليفيا وجيبوتي والجمهورية الدومينيكية والسلفادور 
وغواتيماال ولبنان ومدغشقر ونيكاراغوا وفلسطين وبنما والبرتغال وروسيا 

وصربيا وسويسرا وتوغو.

تحالف االستثمار في الجمعيات الوطنية
مليونا فرنك سويسري من التمويل؛ ودعم تسع جمعيات وطنية

شهد عام 2021 استمرار نمو وتطوير تحالف االستثمار في الجمعيات الوطنية 
للصليب  الدولية  واللجنة  الدولي  االتحاد  بين  مشتركة  مبادرة  وهو   ،)NSIA(
في  الوطنية  للجمعيات  األجل  والطويلة  المستدامة  التنمية  لدعم  األحمر 
لبناء  بريدج  منح  التطور:  من  مختلفة  مراحل  وفي  المخاطر  عالية  سياقات 
استعداد الجمعية الوطنية الستثمارات أكبر في المستقبل؛ ومسرع التحالف 
لدعم التطوير التنظيمي واالستدامة على المدى الطويل. ومع تعزيز القدرات، 
تصبح الجمعيات الوطنية أكثر قدرة على التوسع في أوقات الطوارئ وتقديم 

الخدمات األساسية للمجتمعات المحلية المعرضة للخطر.

ص لتسع جمعيات    وفي عام 2021 وفي الجولة الثالثة من المدفوعات، ُخصِّ
وطنية ما يقرب من مليوني فرنك سويسري في ثالث منح للمسرع وست 
منح بريدج لما مجموعه 21 جمعية وطنية يدعمها التحالف. وفي هذه الجولة، 
زاد الصندوق من تركيزه على الجمعيات الوطنية التي تعمل في سياقات عالية 

اإلحصاءات

50 ألف 
فرنك سويسري 

ترينيداد  في  األحمر  الصليب  جمعية  إلى 
وتوباغو لدعم التحول الرقمي من صندوق 

بناء القدرات.

26 ألف 
فرنك سويسري 

اإلمبراطورة شوكن  في منحة صندوق 
الباكستاني من  سيمكن الهالل األحمر 
له  التابع  بالدم  التبرع  مركز  قدرة  زيادة 

على مساعدة المحتاجين.

450 ألف 
فرنك سويسري 

ي  النيجير األحمر  الصليب  جمعية  إلى 
الجمعيات  في  االستثمار  تحالف  من 
الوطنية في مسرع االستثمار الذي دعم 
استدامتها المالية وركز على اإلسعافات 

األولية التجارية.
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المخاطر وشهد زيادة في جودة المقترحات المقدمة إلى 
التحالف، وال سيما في مرحلة المسرع. وكان من الواعد 
بشكل خاص أن نرى متابعة كبيرة لالستثمار: فقد سبق 
للحاصلين على منح المسرع الثالثة أن تلقوا منح بريدج 
وسيساعد  بنجاح.  ونفذوها  التحالف  من  ية  التحضير
االستثمار المستمر الجمعيات الوطنية على بناء أنشطة 
اإلسعافات  خدمات  توفير  مثل  للدخل  مدرة  مستدامة 

للدخل  المدرة  المبادرات  من  وغيرها  ية  التجار األولية 
ذات الصلة.

منحا  الوطنية  الجمعيات  في  االستثمار  تحالف  وقدم 
يا  ونيجير أرمينيا  في  الوطنية  الجمعيات  إلى  للتسريع 
وأوغندا؛ ومنح بريدج إلى إثيوبيا ومالوي وميانمار والنيجر 

وباكستان واليمن.

صندوق اإلمبراطورة شوكن
 475 ألف فرنك سويسري من التمويل؛ 

و16 جمعية وطنية

صندوق  اليابان،  إمبراطورة  الجاللة،  صاحبة  أنشأت 
الدولي  المؤتمر  في   1912 عام  في  شوكن  اإلمبراطورة 
التاسع للصليب األحمر لتعزيز “أعمال اإلغاثة في وقت 
الفائدة  إيرادات  السلم”. وهو صندوق هبات وتستخدم 
المسحوبة على رأس المال لتمويل المنح. وفي السنوات 
الماضية، دعم صندوق اإلمبراطورة شوكن، الذي يشترك 
في إدارته االتحاد الدولي واللجنة الدولية للصليب األحمر، 
اإلنسانية  للتحديات  التصدي  ابتكارا في  مشاريع تظهر 

وتعزيز الجمعيات الوطنية.

وشهد عام 2021 مرور 100 عام على منح الصندوق منحا 
من  إجمالي  لعدد  ي  سويسر فرنك  مليون   14 بقيمة 
الجمعيات الوطنية يبلغ 170 جمعية منذ عام 1921. وبهذه 
المناسبة، ُأعّد فيديو قصير لتسليط الضوء على ما يمثله 

الصندوق وعرض كيفية قيامه بتعزيز الجمعيات الوطنية 
على مر السنين.

 وفي عام 2021، منح صندوق اإلمبراطورة شوكن 476 ألف 
16 مشروعا لجمعيات وطنية  لتمويل  فرنك سويسري 
للكوارث  والتأهب  الشباب  عن مواضيع تشمل إشراك 
وتطوير الجمعيات الوطنية والمبادرات الصحية وبخاصة 
تلك المتعلقة بجائحة كوفيد-19. ويواصل تشجيع النهوج 
الجديدة والمبتكرة التي تنطوي على إمكانية توليد رؤى من 
شأنها أن تفيد الحركة. ومن ثم، ُأطلقت حملة ابتكار في 
نهاية عام 2021 للترويج للصندوق وكيفية دعمه لالبتكار.

وقدمت منح إلى الجمعيات الوطنية في األرجنتين وجزر 
البهاما وبنن وكوستاريكا وإستونيا وجورجيا وإيران وكينيا 
ومالوي ونيكاراغوا وباكستان والفلبين ورومانيا وجنوب 

السودان وتيمور - ليشتي وفييت نام.
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األولويات االستراتيجية



الأشخاص الذين تم الوصول إليهم
55.3 مليون

األزمات المناخية 
والبيئية 

الحد من الآثار الإنسانية لألزمات 
المناخية والبيئية ودعم الشعوب 

للتكيف والازدهار.

السياق
في عام 2021، أصدر االتحاد الدولي، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر، 
ميثاق المناخ والبيئة للمنظمات اإلنسانية من أجل الجمعيات الوطنية وغيرها 
من المنظمات. ويحدد الميثاق، الذي أقره مجلس إدارة االتحاد الدولي، رؤية 
والتزامات واضحة لتوجيه العمل اإلنساني استجابة لألزمات المناخية والبيئية. 
وقد عززت عملية التشاور الشاملة، التي شملت أكثر من 150 منظمة، الدور 
القيادي لالتحاد الدولي في هذا الصدد، حيث ُجمع أكثر من 200 موقع بحلول 
نهاية عام 2021. وهذا جزء من التزام االتحاد الدولي بدمج االعتبارات المناخية 
والبيئية في جميع برامجه وعملياته. وكانت جمعية الصليب األحمر الغرينادي 

أول جمعية وطنية توقع الميثاق.

وفضال عن ذلك، قاد االتحاد الدولي مبادرة االستجابة الخضراء، التي تضم اليوم 
أكثر من 30 جمعية وطنية، لوضع رؤية أوضح “للتخضير” وكيفية تفعيله في 
أنظمة االستجابة اإلنسانية. ويشارك االتحاد الدولي في العديد من مبادرات 
التخضير، بما في ذلك تحالف سلسلة التوريد المستدامة الذي تموله النرويج، 
المديرية  تمولها  التي  للمأوى  العالمية  للمجموعة  التابع  التخضير  وبرنامج 
العامة للحماية المدنية والمساعدة اإلنسانية )ECHO( واألنشطة المضطلع 
بها في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التي من شأنها بناء 
المناطق  الغائط في  إدارة حمأة  البيئة في  زيادة مراعاة  القدرات في مجال 

الحضرية وحاالت النزوح الجماعي.

التقدم المحرز في عام 2021
التكيف مع المخاطر المتزايدة والمتطورة 

الناجمة عن األزمات المناخية والبيئية
كان دعم الجمعيات الوطنية لتوسيع نطاق عملها المناخي أولوية رئيسية 
الدولي دراسة  االتحاد  أجرى  يوليو،  2021. وفي شهر  الدولي في عام  لالتحاد 
استقصائية عن العمل المناخي واالستدامة البيئية في العالم لفهم أولويات 
العليا  األولويات  وشملت  أفضل.  بشكل  اتها  وقدر الوطنية  الجمعيات 
مع  بالتكيف  الكوارث  مخاطر  من  الحد  نطاق  توسيع  الوطنية  للجمعيات 
التقلبات المناخية، والتأهب، واتخاذ اإلجراءات االستباقية/المبكرة، والحد من 
اآلثار الصحية لتغير المناخ على المجتمعات الضعيفة. وأشارت الجمعيات 

https://www.climate-charter.org/


الوطنية أيضا إلى أنها تحتاج المزيد من المعرفة والقدرة 
والتمويل لتنفيذ العمل المناخي وتوسيع نطاقه.

يز  لتعز األنشطة  من  مجموعة  الدولي  االتحاد  ونفذ 
صفوف  في  الخبرة  وزيادة  الوعي  وإزكاء  القدرات 
بما فيها  المناخ،  بأزمة  يتعلق  الوطنية فيما  الجمعيات 
ندوات عبر اإلنترنت وتدريب على التمويل القائم على التنبؤ، 
وأجرى  المناخ.  وتمويل  الطبيعة،  على  القائمة  والحلول 
حلقات تبادل بين األقران مثل “الكوكب: القمة الحمراء 
للجمعيات الوطنية لتبادل المعارف”. وحيثما وجد االتحاد 
الدولي ثغرات، وضع أدوات وإرشادات وأنشطة تدريب 
ي”،  الحضر العمل  أدوات  “مجموعة  فيها  بما  جديدة، 
و”مجموعة أدوات التدريب العالمية بشأن النزوح المرتبط 
بالمناخ”، ودورة تعليمية إلكترونية تأسيسية جديدة بشأن 

تغير المناخ تسمى “اإلنذار األحمر”.

لقدرة  “مقياس  وضع  في  الدولي  االتحاد  وساهم 
التقلبات  أمام  الصمود  على  المحلية  المجتمعات 
في  الصمود  على  للقدرة  زيوريخ  تحالف  مع  المناخية” 
بناء  إلى  الرامية  الجهود  توجيه  بغية  الفيضانات  وجه 
قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في وجه مخاطر 
من  النهج  هذا  وُكيِّف  الضعيفة.  البلدان  في  ارة  الحر
“مقياس قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في وجه 

الفيضانات” الحالي.

وزاد االتحاد الدولي من فرص حصول الجمعيات الوطنية 
الدولي  االتحاد  قاد   ،2021 سبتمبر  وفي  التمويل.  على 
وضع مشروع عالمي متعدد السنوات بشأن حالة العمل 
المناخي من أجل الدعم بغية تمكين أكثر من 80 جمعية 

البلدان األشد ضعفا مناخيا من  العديد من  وطنية في 
إلى  العالمية  المناخية  الدولي  االتحاد  طموحات  ترجمة 

إجراءات عملية.

بإنشاء منصة  الدولي  االتحاد  التوسع، يقوم  ولدعم هذا 
عالمية طموحة للمناخ تربط بين مختلف مصادر التمويل 
والمناخ  اإلنسانية  والشؤون  التنمية  قطاعات  في 

والقطاع الخاص.

بوصفها  الوطنية  الجمعيات  على  الضوء  ولتسليط 
شركاء عالميين قيمين في التصدي ألزمة المناخ، نظم 
االتحاد الدولي وشارك في العديد من األحداث والمحافل 
اء”  الحمر القمة  “الكوكب:  مؤتمر  وغطى  السياسية. 
على  القائمة  الحلول  منها  الموضوعات،  من  مجموعة 
الطبيعة، واالستجابة الخضراء، واإلنذار المبكر / العمل 
40 حدثا في  الدولي في أكثر من  المبكر. وساهم االتحاد 
المؤتمر المعني بتغير المناخ المنظم تحت رعاية اتفاقية 
 -  )COP26( المناخ  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم 
وهو أعلى عدد على اإلطالق من مشاركات االتحاد الدولي 
في مؤتمر األطراف. وشمل ذلك مواضيع مثل التكيف 
المناخ،  وتمويل  ار،  واألضر والخسائر  محلية،  بقيادة 
الطبيعة،  على  القائمة  والحلول  االستباقي،  والعمل 

وإشراك الشباب.

بشأن  الدولي  لالتحاد  األولى  العالمية  القمة  وأظهرت 
المناخ والشباب المشاركة العالية للشباب في مواجهة 
المناخ وأهمية وقيمة مساهماتهم في االستجابة  أزمة 

اإلنسانية.

االتحاد الدولي يعقد أول قمة للمناخ والشباب
عقد االتحاد الدولي أول قمة عالمية له على اإلطالق بشأن المناخ والشباب في سبتمبر 2021، وشارك فيها أكثر من 700 

شاب وشابة من حوالي 100 جمعية وطنية. ووفر هذا الحدث منبرا للشباب لتبادل المعرفة وتقديم الدعم ألقرانهم كجزء 

من استراتيجية العمل المناخي التي يقودها الشباب التابعة لالتحاد الدولي.

وعرضت هذه القمة األولى أمثلة على االبتكارات التي يقودها الشباب وتضمنت جلسات يديرها خبراء المناخ تهدف إلى إزكاء 

الوعي بشأن تغير المناخ فيما يخص مواضيع مثل الصحة، والحماية االجتماعية، وحماية األطفال في ظل الكوارث المرتبطة 

بتغير المناخ، والتكيف مع تغير المناخ.
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التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف االتحاد الدولي

األشخاص الذين تم الوصول إليهم عن طريق األنشطة المناخية والبيئية

250.0 مليونالهدف

55.3 مليونالفعلي

األشخاص المحميون من الحرارة بشكل أفضل

2021 - وضع خط أساسالهدف

172 ألفالفعلي

ارتفاع  ذلك  في  بما  المناخ،  لتغير  أجال  األطول  اآلثار  مع  للتكيف  دعما  تلقت  التي  الوطنية  الجمعيات 
مستوى سطح البحر

50الهدف

19الفعلي

الجمعيات الوطنية التي تنفذ حلوال قائمة على الطبيعة

100الهدف

30الفعلي

الجمعيات الوطنية التي تنفذ حمالت بيئية أو مناخية تركز على تغيير السلوك

100الهدف

26الفعلي

)األهداف حتى عام 2025 ما لم ُيذكر خالف ذلك. وبيانات الجمعية الوطنية مقدمة على أساس طوعي، فقد ال تكون شاملة لها جميعا.(
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اعتماد ممارسات مستدامة بيئيا والمساهمة في التخفيف من آثار تغير 
المناخ

نموذجية  بيئية  سياسة  وضع  في  الدولي  االتحاد  بدأ 
تتماشى مع ميثاق المناخ والبيئة )بتمويل من الشراكة 
العامة  للمديرية  التابعة  والخاص  العام  القطاعين  بين 
دعم  بغية  اإلنسانية(  والمساعدة  المدنية  للحماية 
بالتزاماتها  الوفاء  على  العمل  في  الوطنية  الجمعيات 
من  جزءا  لنموذجية  ا السياسة  وتشكل  لبيئية.  ا
“مجموعة أدوات السياسات البيئية” التي تتضمن مزيدا 
التنفيذ  وأدوات  السياسات  وضع  بشأن  التوجيه  من 

للجمعيات الوطنية.

المستدامة، وهو مشروع  التوريد  تحالف سلسلة  وُعزز 
التوريد  إلى تحسين سلسلة  مدته ثالث سنوات يهدف 
أحد  ويتمثل   .2021 عام  في  اللوجستية،  واالستدامة 
لقياس  مشتركة  أداة  وضع  في  الرئيسية  يع  المشار
انبعاثات الكربون في القطاع اإلنساني بأكمله. واالتحاد 
تتعاون  إنسانية  منظمات  عشر  من  واحد  هو  الدولي 
الخاص  األساس  خط  لتحديد  األداة  واختبار  تطوير  في 
خارطة  الدولي  االتحاد  وسيصدر  الكربونية.  بانبعاثاتها 
وقياس  وتحييدها،  االنبعاثات  من  للحد  مفصلة  طريق 
التقدم المحرز من خط األساس، في عام 2022. وستكون 

األداة متاحة مجانا للجمعيات الوطنية.

المستدامة  يد  التور سلسلة  تحالف  مبادرة  وتشمل 
مواصفات لشراء مواد إغاثة أكثر مراعاة للبيئة، ومشاريع 
أكثر  حلول  إلى  الوصول  أجل  من  والتطوير  للبحث 

ابتكارا واستدامة.

30 جمعية وطنية تشارك حاليا في الفريق  وإن أكثر من 
العامل المعني باالستجابة الخضراء الذي أنشأه الصليب 
األحمر السويدي والذي يقوده االتحاد الدولي منذ فبراير 
المساعدات  لتشجيع  الفريق خطة عمل  2021. ووضع 
األدوات  من  والعديد  بيئيا  استدامة  األكثر  اإلنسانية 
2022، ومنها الدليل السريع  التي سُتصدر في أوائل عام 
الوطنية؛  الجمعيات  إلى  الموّجه  الخضراء  لالستجابة 
ودعم دمج االعتبارات البيئية في أعمال التأهب الخاصة 
الفعالة؛  لالستجابة  التأهب  ونهج  الوطنية  بالجمعيات 

ونهج “الفحص البيئي” للبرامج والعمليات.

ويدعم االتحاد الدولي، بصفته القائد المشارك للمجموعة 
المأوى  استجابة  “لتخضير”  مبادرة  للمأوى،  العالمية 
والمستوطنات عن طريق مشروع مدته سنتان بدأ في 
يوليو 2021 بتمويل من المفوضية األوروبية كجزء من بند 
تمويل قدرات االستجابة المعززة. وقد ساعد ذلك قادة 
المجموعات والشركاء على تطوير وتجريب حلول خضراء 
األنشطة  وشملت  والقطري.  العالمي  الصعيدين  على 
يتعلق  فيما  الدعم  قدرات  وبناء  االستنفار  قدرة  توفير 
بمسائل البيئة والمناصرة، ووضع وتنفيذ حلول مالئمة 
بيئيا للمأوى والطاقة، ودعم التوطين والمبادرات القائمة 

على النقد.

أزمة المناخ هي حاضرنا ومستقبلنا. ونحن 
مدينون ألنفسنا بالعمل وتصميم مستقبل آمن 

مناخيا اليوم. 
 عيسى، 19، الفلبين
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 العمل في الميدان  
في نيبال، سعيا إلى تقييم مخاطر المناخ والكوارث في 
البنية التحتية لمياه الشرب، ُوضعت واخُتبرت أداة جديدة 
لبرامج  والكوارث  المناخ  على  القائم  التقييم  من  كجزء 
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الذي ُأجري في 
ن األداة أكثر في عام 2022 بدعم من  عام 2021. وسُتحسَّ

االتحاد الدولي.

ومنغوليا  وملديف  وفيجي  أفغانستان  وفي 
ليشتي  - وتيمور  وباكستان  ونيبال   وميانمار 
وباكستان وتيمور - ليشتي وفيجي وملديف ومنغوليا 
تقييمات  الوطنية  الجمعيات  نشرت  ونيبال،  وميانمار 
بدعم  العيش،  وسبل  الصحة  على  المناخ  تغير  آلثار 
األحمر.  والهالل  األحمر  للصليب  التابع  المناخ  مركز  من 
إثيوبيا وكينيا ومالوي، أعدت الجمعيات الوطنية  وفي 

تقييمات مماثلة بشأن آثار تغير المناخ على الصحة.

المتعلقة  يبية  التدر ات  الدور غطت  بيجان،  أذر وفي 
باإلسعافات األولية التدابير التي يلزم تطبيقها في حالة 
ارتفاع درجة الحرارة )ضربات الشمس( ودرجات الحرارة 
شملت  توعية  حملة  ركزت  حين  في  جدا،  المنخفضة 

توزيع المياه أيضا على تدابير السالمة في أثناء األحوال 
الجوية الحارة.  

وفي كمبوديا، قدم االتحاد الدولي أمواال ألنشطة الشباب 
1150 شجرة في تسعة مواقع.  زراعة  التي أسفرت عن 
وفي غامبيا، بدأت الجمعية الوطنية مبادرة لزراعة مليون 
الرياح  من  الناس  وحماية  المناخ  أزمة  لمعالجة  شجرة 
للشباب  الوطني  والمجلس  الحكومة  بدعم من  العاتية 

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

ويقوم الصليب األحمر الكولومبي بتجريب نهج قياس 
قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع المناخ كجزء 
زيوريخ  لمؤسسة  التابع  المناخ  مع  التكيف  برنامج  من 

وشبكة المدن القادرة على الصمود.

نام  وفييت  الفلبين  في  الوطنية  الجمعيات  وتقوم 
وجامايكا بتنفيذ المشروع الذي تموله الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية لتطوير حلول قائمة على الطبيعة. وفي 
الستعادة  مواقع  وتحديد  تجريب  ذلك  شمل  جامايكا، 
أشجار المانغروف من أجل حماية المجتمعات المحلية 

المعرضة لتآكل السواحل واألعاصير والفيضانات.
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235
ألف

5.0
م�يين

3.9
مليون

209.6
188.1مليون

مليون
187.1
مليون

أمثلة بارزة

سوريا
السياق

دخلت األزمة السورية عامها العاشر ويشكل السوريون 
ما يصل إلى 25 في المئة من جميع الالجئين على مستوى 
المساعدة  إلى  شخص  مليون   14.6 ويحتاج  العالم. 
2012، وتدفع  اإلنسانية، وهو عدد غير مسبوق منذ عام 
الشرب  مياه  استهالك  إلى  الناس  الجفاف  ظروف 

غير المأمونة.

والموظفين  الصحية  افق  المر إلى  االفتقار  ويؤدي 
المؤهلين إلى إعاقة شديدة للحصول على الرعاية الصحية، 
حيث ال يزال 58 في المئة فقط من المستشفيات تعمل 
إلى  للعنف واإلجهاد  التعرض  أدى  بكامل طاقتها. وقد 

تدهور الصحة النفسية والرفاه النفسي واالجتماعي.

الجفاف
منطقة شمال شرق حلب

5.5 مليون شخص متضرر

750 ألف فرنك سويسري مقدم من الصندوق

الطوارئ المعقدة
1.8 مليون شخص تم الوصول إليهم في 2012-2020

م في عام 2021 3.8 مليون فرنك سويسري ُقدِّ

المياه وخدمات الصرف المأوىسبل العيشالصحة
الصحي والنظافة الصحية

التمويل  حاالت الطوارئ  
حاالت الطوارئ    نداء الطوارئ صندوق الطوارئ لالستجابة لحاالت الكوارث

مجاالت التدخل  

البرامج المواضيعية  

التراكمي

النفقاتالتمويلمتطلبات التمويل

النفقاتالتمويلمتطلبات التمويل
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8 آالف
األولوية االستراتيجية 5

القيم والسلطة واالحتواء

1.1 مليون
األولوية االستراتيجية 3

الثغرات المتزايدة في مجالي الصحة وُحسن الحال

62 ألف
األولوية االستراتيجية 2

تطور األزمات والكوارث

العضوية وتنسيق الحركة
تشمل عضوية االتحاد الدولي التي دعمت الهالل األحمر العربي السوري الجمعيات الوطنية األسترالية والنمساوية 
والبريطانية والكندية والدنماركية والفرنسية والفنلندية واأللمانية واأليرلندية واليابانية والهولندية والنرويجية 
والسويدية والسويسرية فضال عن حكومة اليابان والوكالة األمريكية للتنمية الدولية. ويتعاون االتحاد الدولي، 

واللجنة الدولية للصليب األحمر، والهالل األحمر العربي السوري تعاونا وثيقا في مجال الدبلوماسية اإلنسانية.

ال أبالغ إذا قلت إن عملي هو مسألة حياة أو 
موت... وما يحفزني ويثيرني هو حقيقة أنه 

على الرغم من قدراتنا المحدودة، فإننا نحدث 
فرقا كبيرا في حياة ومستقبل األسر. 
دنيا معين عبد هللا، فريق اإلسعافات األولية، 

الهالل األحمر العربي السوري

التأمين عن  على  حصلوا  7525 متطوعا 
للتأمين  الدولي  االتحاد  برنامج  طريق 

ضد الحوادث.

حوالي 50 % من األشخاص الذين تم 
النازحين داخليا  الوصول إليهم هم من 

والعائدين.

وتحليلها  المعلومات  إدارة  ُحسنت 
األحمر  لهالل  ا امج  بر ثر  أ ورصد 

العربي السوري.

بمواد  35 ألف شخص  إلى  الوصول  تم 
غذائية وغير غذائية مخزنة مسبقا

الصحية  للمرافق  األدوية  شراء  ضمن 
ي  السور العربي  األحمر  للهالل  التابعة 
استمرار حصول الفئات األكثر ضعفا على 

األدوية األساسية.

في  خدمات  شخص  ألف   114 تلقى 
للهالل  بعة  لتا ا الصحية  افق  لمر ا
من  بتمويل  ي  السور بي  العر األحمر 

االتحاد الدولي.

ُعززت هياكل إدارة الكوارث في 14 فرعا 
بتمويل من االتحاد الدولي.

واإلسعافات  الصحة  ق  فر عملت 
مجتمعا   36 في  المجتمعية  األولية 

محليا وصلت إلى 350 ألف شخص.

األشخاص الذين تم الوصول إليهم  

العمل في الميدان  

“
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تطور األزمات 
والكوارث

يساعد تحسين الحد من المخاطر 
والقدرة على الصمود والاستعداد 

لالستجابة للصدمات على التخفيف 
من المخاطر التي تؤثر في حياة 

المجتمعات الضعيفة وسبل عيشها 
وظروفها المعيشية.

السياق
ظلت جائحة كوفيد-19 محط تركيز رئيسي لالتحاد الدولي وأعضائه، ولكن ال 
تزال الكوارث المناخية وغيرها من الكوارث تخلف آثارا مدمرة في جميع أنحاء 
العالم. وكانت العديد من األزمات اإلنسانية المواجهة في عام 2021 معقدة 
وطويلة األمد في طبيعتها، مع عوامل متعددة تزيد من الضعف وتزيد من 

خطر تعرض المجتمعات الضعيفة ألشد اآلثار.

وظل الماليين من الناس في أفريقيا يعانون من أزمة غذائية حادة، حيث لم 
االستجابة الحتياجاتهم  الصومال وحده من  مليون شخص في   2.8 يتمكن 
الغذائية اليومية. وشهدت أجزاء من جنوب السودان أسوأ فيضانات منذ عام 
1962. وفي أفغانستان، كان الوضع السياسي والجفاف الشديد وكوفيد-19 
اإلنسانية.  لألزمات  الدافعة  الرئيسية  العوامل  والصراع  الداخلي  والنزوح 
ويواجه لبنان أزمة إنسانية معقدة متطورة منذ أواخر عام 2019، وجلبت حرائق 

الغابات دمارا شديدا للجزائر وتونس.

وضرب إعصار راي الفلبين الذي جلب الدمار والمشقة لبعض المجتمعات 
المحلية األكثر ضعفا. وضرب زلزال بقوة 7.2 درجة هايتي مما أسفر عن مقتل 

أكثر من 2200 شخص وتدمير آالف المنازل.

ويركز االتحاد الدولي على تعزيز الحد من المخاطر والقدرة على الصمود، إلى 
المحلي واستعداده لالستجابة للصدمات. وهذه هي  المجتمع  تأهب  جانب 
الطريقة األكثر فعالية لحماية المجتمعات وتجنب تحول المخاطر إلى كوارث.

التقدم المحرز في عام 2021
المجتمعات المحلية تزيد من قدرتها على 

الصمود في وجه الصدمات والمخاطر
لزيادة اإلجراءات المبكرة تجاه المخاطر، وضع االتحاد الدولي إطارا تشغيليا 

لتوسيع نطاق العمل االستباقي، بعد مشاورات مكثفة داخل الشبكة.

ويسر االتحاد الدولي حصول الجمعيات الوطنية على التمويل الدولي، بما في 
ذلك استثمارات كبيرة متعددة األطراف لبدء مشاريع إنذار مبكر وعمل مبكر. 
وتمت الموافقة على الجمعيات الوطنية في المحيط الهادئ وليبيريا للوصول 
2021. وتعهدت  إلى موارد صندوق المناخ األخضر )GCF( ألول مرة في عام 
عشرون جمعية وطنية بالعمل على استراتيجيات المرونة الحضرية كجزء من 

األهداف العالمية لخطة االتحاد الدولي وميزانيته. 

الأشخاص الذين تم الوصول إليهم
6.2 مليون



التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف االتحاد الدولي في 2021

 األشخاص الذين يتم الوصول إليهم سنويا لالستجابة لحاالت الطوارئ والتعافي منها
)باستثناء االستجابة لجائحة كوفيد-19 )

50.0 مليونالهدف

6.2 مليونالفعلي

اةأخعي2ت2اةوطنيل2اةخش2 كل2فم2التأهب وبناء القدرات

100 الهدف

91الفعلي

يقدا 2ابيوال2اةتم2يتم2حشده22صن2طريق2االتا2د2اةدوةم2الستجابات2اةأخعي2ت2اةوطنيل2لألزمات والكوارث كل عام )صندوق2
اةطوا ئ2ةإلغ2ثل2فم2ح2الت2اةطوا ئ؛2واةخمصص2ت2اةط2 ئل؛2واةمطط2اةسنويل(

الهدف
500 مليون فرنك سويسري )100 مليون فرنك 
سويسري عن طريق الصندوق( بحلول عام 2025

1.3 مليار فرنك سويسريالفعلي

اةأخعي2ت2اةوطنيل2ذات2االستراتيجيات المتعلقة بالمأوى والمناطق الحضرية

50الهدف

18الفعلي

اةاكوي2ت2اةتم2تلقت2دصخ22الصتخ2د2صكوك قانونية جديدة لشأن2إدا ة2يم2طر2اةكوا ث

30الهدف

23الفعلي

)األهداف حتى عام 2025 ما لم ُيذكر خالف ذلك(
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وبالعمل جنبا إلى جنب مع الجمعيات الوطنية في مالوي 
ووسط أفريقيا والقرن األفريقي ومنطقة البحر الكاريبي، 
المناخية  المخاطر  إرشادات بشأن  الدولي  االتحاد  وضع 

ونظم اإلنذار المبكر لضمان استفادة المجتمعات المحلية 
األكثر عزلة من نظم اإلنذار المبكر التي تركز على الناس.

يمكن لألشخاص المتضررين من األزمات والكوارث الحصول على المساعدة الكافية في 
الوقت المناسب

المساعدة بواسطة النقد والقسائم الشرائية

األشخاص  دعم  على  ايدا  متز إقباال   2021 عام  شهد 
النهج  طريق  عن  والكوارث  األزمات  من  المتضررين 
المتضررين لالستجابة  للسكان  النقدية كوسيلة كريمة 
الحتياجاتهم. واستجابة لذلك، زاد االتحاد الدولي من دعمه 

للجمعيات الوطنية لتقديم برامج نقدية.

مساعداتها  لتقديم  الالزمة  المالية  الخدمات  وتمثل 
من  العديد  تواجه  ذلك  ومع  أولوية،  للحياة  المنقذة 
مقدمي  إلى  الوصول  في  صعوبات  الوطنية  الجمعيات 
حتميا.  الدولي  االتحاد  من  الدعم  يكون  وهنا  الخدمات. 
وتوجد اآلن 75 جمعية وطنية تقدم المساعدات النقدية 
مساعدات  عن  عبارة  ومعظمها  الشرائية.  والقسائم 
األساسية  االحتياجات  لتلبية  األغراض  متعددة  نقدية 
التي  أو  الغذائي  األمن  انعدام  من  تعاني  التي  لألسر 

النقد  آليات  نت  مكَّ وقد  بالجائحة.  عيشها  سبل  تأثرت 
إلى  المساعدة  تقديم  الدولي من  االتحاد  الرقمي شبكة 

الناس عن ُبعد.

وقام مركز موارد سبل العيش التابع لالتحاد الدولي، الذي 
من  أكثر  بتدريب  اإلسباني،  األحمر  الصليب  يستضيفه 
والقسائم،  النقدية  المساعدة  تقديم  على  شخص  ألف 
وبرمجة سبل العيش، وتقييم سبل العيش في حاالت 

الطوارئ والتعافي.

النقد والهجرة.  الدولي بإجراء بحثين حول  وكلف االتحاد 
يتمتعون  الذين  األشخاص  بتمكين  أولهما  ويتعلق 
الهجرة  في  اإلنسانية  الخدمات  إلى  الوصول  بإمكانية 
أصوات  ثانيهما  ويصور  الرقمية.  الهويات  باستخدام 
للنقد  المرتحلين  استخدام  حول  المهاجرين  وتجارب 

والقسائم الشرائية. 

توزيع النقد بكرامة
استمر دعم أكثر من 1.5 مليون الجئ في تركيا بالمساعدات النقدية لالستجابة الحتياجاتهم األساسية عن طريق 
برنامج شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ. وكان هذا هو البرنامج النقدي اإلنساني األكثر شموال لشبكة 
االتحاد الدولي للمجتمعات النازحة في عام 2021، وتم تكييفه بنجاح للتعامل مع فترة اإلغالق الناجمة عن جائحة 

كوفيد-19. وتم توصيل البطاقات إلى منازل الناس لتوفير المرونة ومساعدة الناس بطريقة كريمة.

ونجحت حملة التوعية الرقمية التي أطلقها االتحاد الدولي تحت شعار PowerToBe#  في بيان كيف ساهمت 
أموال االتحاد األوروبي في تعزيز كرامة الالجئين ورفاههم في تركيا، حيث وصلت إلى 20.2 مليون شخص في 

تركيا وأوروبا.
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الجمعيات الوطنية تستجيب بفعالية لمجموعة 
واسعة من األزمات المتطورة 

صندوق الطوارئ لالستجابة لحاالت الكوارث
الكوارث مبلغا  الطوارئ لالستجابة لحاالت  2021، خصص صندوق  في عام 
غير مسبوق قدره 41.7 مليون فرنك سويسري لدعم 136 عملية وصلت إلى 
 28 بلغت   2020 بعام  زيادة مقارنة  بلدا. وهذه   88 12.6 مليون شخص في 
عملية و8.5 مليون شخص إضافي و13 بلدا إضافية. وإلى جانب الزيادة في 
المخصصات، يواصل الصندوق مهمته المتمثلة في دعم الكوارث التي تحدث 
في صمت ويكافح من أجل الحصول على التمويل، حيث يدعم خمس من أصل 

عشر أزمات إنسانية لم يتم اإلبالغ عنها بشكل كاف في عام 2021.

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن الصندوق في قسم صناديق 
االتحاد الدولي )الصفحة 47(.

IFRC GO

منصة IFRC GO هي أداة على نطاق الشبكة لتتبع وعرض مشاريع الجمعية 
إلى  الوصول  الوطنية لتمكين أعضاء الشبكة والشركاء على حد سواء من 
المعلومات المتعلقة بحاالت الطوارئ. واستمرت المنصة في النمو، حيث 
اكتسبت   ،2021 عام  وفي  وطنية.  جمعية   139 من  ميدانيا  تقريرا   665 قدم 
صفحة زلزال هايتي أكبر عدد من المشاهدات على اإلطالق لصفحة واحدة، 

مما يدعم استجابة أكثر استنارة وتعاونية.

تأهب الجمعيات الوطنية 
بعد  الوطنية  للجمعيات  للتأهب  جديد  إطار  الدولي من وضع  االتحاد  انتهى 
التأهب  مجال  في  الدولي  االتحاد  نهج  يكمل  وهو  مستفيضة.  مشاورات 
لالستجابة الفعالة ويوفر إرشادات عملية لمساعدة الجمعيات الوطنية على 
وتحسين  القدرات،  وزيادة  الدولي،  لالتحاد  األساسية  التأهب  أنشطة  تنفيذ 

االستجابة.

وتمكنت الجمعيات الوطنية األربعة والثمانون المشاركة من تقييم وقياس 
وتحليل نقاط القوة والضعف في استجابتها بشكل منهجي حتى تتمكن من 
اتخاذ إجراءات عالجية. ويدعم الجمعيات الوطنية 240 ممارسا لتحديث خطط 

التأهب الوطنية الخاصة بها.

القيادة في قانون مواجهة الكوارث
واصل االتحاد الدولي دعم الجمعيات الوطنية لتوسيع نطاق قيادتها لقانون 
مواجهة الكوارث عن طريق إجراء استعراضات لتعزيز القوانين والسياسات 
الدولي، مكنت  االتحاد  وبدعم من  بلدا.   30 أكثر من  في  بالكوارث  المتصلة 
الجمعيات الوطنية من إجراء عمليات استعراض للقانون في تسعة بلدان في 
آسيا والمحيط الهادئ، وثالثة بلدان في أفريقيا، وأربعة بلدان في األمريكتين.

وأجرى االتحاد الدولي 34 دورة تدريبية في مجاَلي قانون مواجهة الكوارث والدور 
المساعد في أفريقيا واألمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ. وفي المجموع، عزز 
762 شخصا فهمهم لقانون الكوارث، و470 شخصا فهمهم للدور المساعد، 

مما ساعدهم على العمل بفعالية أكبر.

اإلحصاءات

506 آالف شخص 
تم الوصول إليهم بالنقد الطارئ المتعدد 
األغراض لالستجابة الحتياجاتهم بكرامة 

في أثناء األزمات.

72 جمعية وطنية    
مجال  في  بأنشطة  اآلن  تضطلع 

التأهب النقدي.

1.2 مليون شخص 
واإلسكان  بالمأوى  إليهم  الوصول  تم 

والمستوطنات في حاالت الطوارئ.
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القوانين  عن  جديدا  بحثيا  تقريرا  الدولي  االتحاد  وأصدر 
والسياسات المحلية لطوارئ الصحة العمومية استنادا 
100 بلد.  إلى بحوث على المستوى القطري في أكثر من 
الكوارث  لقانون  الدولي  االتحاد  بيانات  قاعدة  وأصدر 

الوثائق  العالم من  في  األكثر شموال  المجموعة  وهي   –
العاملين  لجميع  وأداة قيمة  الكوارث  بقانون  المتعلقة 

في القطاع اإلنساني.

ذكرأنثىقدرة االستنفار في عام 2021 ونشر طاقم االستجابة السريعة  

5
عمليات نشر وحدات 
االستجابة السريعة

4
عمليات نشر أفرقة 

قيادة العمليات في 
حاالت الطوارئ

14
عمليات نشر األفرقة 

المعنية بالمأوى

45
عمليات إيفاد الجمعيات 

الوطنية

56.5 يوم
متوسط مدة عمليات النشر

%54 %46

%72
%28

أفريقيا

%50 %50

آسيا والمحيط 
الهادئ

%80

%20

 الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

47 / 6

19 / 4

9 / 11

9 / 10

15 / 1

11 / 4

10 / 4

10 / 1

10 

القطاعات األكثر طلبا في 2021، في الموقع / عن بعد  

القيادة

الصحة

التحصين

المأوى

االتصاالت

التخطيط والرصد 
والتقييم واإلبالغ

اللوجستيات

مشاركة المجمعات 
المحلية ومساءلتها

المياه وخدمات الصرف 
الصحي والنظافة الصحية

في الموقععن ُبعد

%38 %62

أوروبا

%54 %46

األمريكتان
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 العمل في الميدان  
ية  السويسر الوكالة  تموله  عالمي  مشروع  إطار  في 
بنغالديش  الدولي  االتحاد  دعم  والتعاون،  للتنمية 
وأوغندا ونيبال وكوستاريكا لتحسين استخدام وإدماج 
بروتوكوالت  من  كجزء  المشتركة  المبكر  اإلنذار  نظم 
2021، دعي االتحاد  العمل المبكر الخاصة بها. وفي عام 
الدولي للمرة األولى للمشاركة في تطوير مشاريع نظم 
البداية.  المناخية )CREWS( منذ  بالمخاطر  المبكر  اإلنذار 
وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، دخل 
االتحاد الدولي في شراكة مع مركز المناخ لدعم الجمعيات 
الوطنية للمشاركة في تطوير مشاريع نظم اإلنذار المبكر 
والقرن  أفريقيا  ووسط  مالوي  في  المناخية  بالمخاطر 

األفريقي ومنطقة البحر الكاريبي.

األحمر  الصليب  لطلبات  الدولي  االتحاد  واستجاب 
لبناء  النيكاراغوي  األحمر  والصليب  الهندوراسي 
القدرة على الصمود في المناطق الحضرية وتطبيق نهج 
وأساليب   )PASSA( اآلمن  بالمأوى  للتوعية  المشاركة 

الشباب التابعة للنهج نفسه.

الدعم في جهود إعادة  اللبناني  الصليب األحمر  وتلقى 
التأهيل وإعادة إعمار األحياء بعد انفجار ميناء بيروت.

وبدعم من االتحاد الدولي، نفذ الصليب األحمر البوروندي 
بالكامل  استندت  الهائلة  للفيضانات  لالستجابة  عملية 

تقريبا إلى طريقة التحويل النقدي.

وفي نيبال، اعتمدت الحكومة المحلية أداة جديدة لتقييم 
إدارة المخاطر البلدية، وضعها االتحاد الدولي والصليب 
األحمر النيبالي. وقدمت أيضا مشاريع قوانين في ترينيداد 

وتوباغو والجمهورية الدومينيكية وهندوراس.

 12 إنشاء  تم  الدولي،  االتحاد  من  وبدعم  فنزويال،  وفي 
الحد  على  وتدريبها  للكوارث  كتيبة مجتمعية لالستجابة 
من مخاطر الكوارث، واإلسعافات األولية، وسبل العيش. 
وصاغت جميع الكتائب خطة عمل استجابة لألخطار على 

مستوى المجتمع المحلي.

البنغالي  األحمر  الهالل  وجمعية  الدولي  االتحاد  وبدأ 
خطة مع غوغل للتنبؤ بالفيضانات حيث ستقدم غوغل 

تنبيهات عن طريق رسائل الهاتف المحمول واإلنترنت.

أرمينيا،  في  اباخ  ناغورنو-كار في  النزاع  تصاعد  وخالل 
في  النقدية  المساعدات  الوطنية  الجمعية  استخدمت 
عمليات االستجابة لحاالت الطوارئ. وقدم االتحاد الدولي 
المعدات والتدريب لمتطوعي الفروع، وزودهم بالمهارات 
فترة  طوال  النقدية  التدخالت  ورصد  لتوفير  الالزمة 

االستجابة.

الذي  ئ  الطوار لنداء  الدولي  االتحاد  دعم  مكنهم  وقد 
من  الفلسطيني  األحمر  الهالل  جمعية  أطلقته 
في  حدثت  التي  المعقدة  ئ  الطوار لحاالت  االستجابة 
الغربية  الشرقية والضفة  وقت واحد في غزة والقدس 

في عام 2021.
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صندوق الطوارئ لالستجابة لحاالت الكوارث نداء طارئ

إطالق نداءات الطوارئ وعمليات صندوق االستجابة في عام 2021  

41.7 مليون 
المبلغ المخصص*

90
الجمعيات الوطنية 
التي دعمها الصندوق

مليونان
األشخاص 

المستهدفون**

DREF

* يشمل منح الصندوق وقروض الصندوق إلى مخصصات الطوارئ التي لم يتم سدادها   ** يشمل فقط منح الصندوق

الصندوق
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5 / 1
2 / 1

5 
7 / 2

41 / 1

5 / 2
6 / 1
6 / 1

3 / 2
3

11/  2
1 

13 / 4
3 

2 
3 / 2

اضطرابات مدنية
حالة طوارئ معقدة
إعصار
جفاف
زلزال

وباء 
حريق
فيضان
انعدام األمن الغذائي
موجة حر
آخر
فيضان بفعل األمطار/ فيضان خاطف
حركة السكان
عرام عواصف
حادث نقل
ثوران بركاني

نداءات الطوارئ صندوق االستجابة العمليات بحسب نوع الكارثة  
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تحت المجهر
إعصار راي 

ضرب إعصار راي، المعروف محليا باسم أوديت، الفلبين 
في 16 ديسمبر 2021. وتم تسجيله كأحد أقوى العواصف 
في العالم لعام 2021. وتضرر أكثر من 11.9 مليون شخص؛ 
أضرار جسيمة  2.1 مليون منزل. ولحقت  ُدمر  أو  وتضرر 

بشبكات الكهرباء وإمدادات المياه واالتصاالت.

األحمر  الصليب  جانب  من  الفورية  االستجابة  وشملت 
الفلبيني األنشطة المبينة فيما يلي.

وقبل وصول اإلعصار إلى اليابسة، حشد الصليب األحمر 
الفلبيني الموظفين والمتطوعين لدعم عمليات اإلجالء. 
وتم تنشيط المستودعات لتوزيع المواد المخزنة مسبقا 
جاهزة  اإلسعاف  فرق  وكانت  ية.  الفور اإلغاثة  لدعم 
متطوعي  نشر  وتم  الطبي  والنقل  األولية  لإلسعافات 
اإلنقاذ في منطقة  للطوارئ ومعدات  االستجابة  وحدة 
عمليات  وإجراء  الطارئة  لالحتياجات  لالستجابة  الكارثة 

اإلنقاذ واإلجالء.

وبعد أن بلغ اإلعصار اليابسة، دعمت فرق الصليب األحمر 
الفلبيني المجتمعات المحلية بمجموعات أدوات المأوى، 
واألغطية الحديدية، والقماش المشمع، وأدوات المطبخ، 
ومستلزمات النظافة، ومستلزمات النوم، وحاويات المياه. 
الصرف  ومعلومات  ومعدات  النظيفة  المياه  وقدموا 
المتعددة  النقدية  والمنح  الصحية،  والنظافة  الصحي 

األغراض لدعم الوصول إلى االحتياجات األساسية.

الشاملة  االستجابة  الفلبيني  األحمر  الصليب  ويقود 
الدولي  االتحاد  من  المقدم  الدعم  وتنسيق  لإلعصار 
واللجنة الدولية للصليب األحمر وسبع جمعيات وطنية 
تعمل في الفلبين. وإن الصليب األحمر الفلبيني مراقب 
في الفريق اإلنساني القطري ويقوم، بالتعاون مع االتحاد 

البلد، بالتنسيق  الدولي، الذي يقود مجموعة المأوى في 
مع الوكاالت الحكومية وغير الحكومية.

على  موجودا  القطري،  وفده  مع  الدولي،  االتحاد  وكان 
الفور لدعم الصليب األحمر الفلبيني في استجابته لحاالت 
الطوارئ. وقدم الدعم المالي األولي عن طريق تخصيص 
من  ئ  طار نداء  إطالق  أعقبه  الريفية  التنمية  صندوق 
االتحاد الدولي. ونسق االتحاد الدولي نشر عدد كبير من 
مثل  في مجاالت  التقنية  المساعدة  لتقديم  الموظفين 
المأوى وسبل العيش. وقدم منسق إلدارة المعلومات 
في إدارة المعلومات القطرية وعن بعد الدعم الستجابة 

قائمة على البيانات.

ومع انتقال عملية الطوارئ إلى مرحلة التعافي والمرحلة 
الصليب  دعم  الدولي  االتحاد  سيواصل  األجل،  الطويلة 
الناس  إلى مساعدة  الرامية  الفلبيني في جهوده  األحمر 
على إعادة بناء منازل أكثر أمانا واستعادة سبل عيشهم 
للكوارث  الوطنية على االستجابة  الجمعية  وتعزيز قدرة 

في المستقبل.

تم الوصول إلى 340 ألف شخص عن طريق  	
النهوض بممارسات النظافة الشخصية

تم الوصول إلى 70 ألف شخص عن  	
طريق الترويج للشؤون الصحية

تم تزويد 6 آالف أسرة باألدوات المنزلية األساسية 	

تم تقديم 124 ألف وجبة ساخنة  	

تلقت 5 آالف أسرة منحا نقدية متعددة  	
األغراض لالستجابة الحتياجاتها األساسية.



نحن ممتنون للصليب األحمر على صفائح الحديد ومجموعة 
األدوات. إذ سيساعدنا ذلك في إعادة البناء. وأخطط لبناء منزل 

أكثر قدرة على الصمود فيجب أن أعمل بجد ألكون قادرا على 
شراء الخرسانة والخشب.

 جاكسون، أحد المتضررين، إعصار راي
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الثغرات 
المتزايدة في 
مجالي الصحة 
وُحسن الحال 

ضمان حصول جميع الناس بشكل 
آمن ومنصف على الصحة والمياه 

والصرف الصحي والظروف المعيشية 
المالئمة، عن طريق الاستثمار في 

التأهب لألوبئة والجوائح.

السياق

who.int/news 1 منظمة الصحة العالمية )13 ديسمبر 2017(. البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية: من
2 مراكز مراقبة األمراض والوقاية منها، )11 أبريل 2016). حقائق سريعة عن المبادرة العالمية للمياه والصرف 

الصحي والنظافة الصحية.

صدمت جائحة كوفيد-19 النظم الصحية في جميع أنحاء العالم، مما عرض 
للخطر إمكانية الحصول على الرعاية الصحية واالحتياجات األساسية، وأدى 
إلى طفرات في األمراض المزمنة وغير المعدية، وفجوات في برامج التحصين. 

وقد أسهم ذلك في زيادة خطر اإلصابة باألمراض العقلية والجسدية.

وجائحة مرض فيروس كورونا ليست التحدي الوحيد. إذ يفتقر كثير من الناس 
إلى إمكانية الوصول اآلمن والمنصف إلى خدمات الصحة والمياه والصرف 
الصحي وإلى ظروف معيشية آمنة. وتدفع مواطن الضعف الكامنة الماليين 
إلى حاالت متزايدة الهشاشة من الفقر واعتالل الصحة. وفي كل عام، يواجه 
و780  الصحية1،  النفقات  بسبب  المدقع  الفقر  شخص  مليون   100 حوالي 
مليون شخص ال يستطيعون الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، و2.5 مليار 

شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الكافية2.

ويواصل االتحاد الدولي استهداف الثغرات المتزايدة في مجالي الصحة وُحسن 
الحال، والعمل مع الجمعيات الوطنية لزيادة حجم وجودة خدماته للمجتمعات 
المحلية. ويشمل ذلك توسيع نطاق الرعاية الصحية المجتمعية المتكاملة 
أو  لألوبئة  التأهب  في  االستثمار  مع  النظافة  وبرامج  األولية  واإلسعافات 

الجوائح في المستقبل.

التقدم المحرز في عام 2021
استراتيجية الصحة العامة والمناصرة والسياسات 

األمن الصحي العالمي
تضطلع الجمعيات الوطنية بدور محوري في تعزيز النظم الصحية المحلية 
باالمتثال  بالتزاماتها  الوفاء  على  الدول  الوبائية، ومساعدة  المخاطر  إلدارة 
للوائح الصحية الدولية، والتشديد على التأهب للتهديدات الجديدة والمتزايدة.

وتأكيدا ألهمية دور القانون والسياسات، أصدر االتحاد الدولي تقرير القانون 
والتأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ الصحية العامة: الدروس المستفادة 
من جائحة كوفيد-19. وإذ لوحظ عدم وجود تشريعات قوية لطوارئ الصحة 

الأشخاص الذين تم الوصول إليهم
60.6 مليون

https://www.cdc.gov/healthywater/global/washstatistics.html
https://www.cdc.gov/healthywater/global/washstatistics.html
https://www.cdc.gov/healthywater/global/washstatistics.html
https://www.cdc.gov/healthywater/global/washstatistics.html


التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف االتحاد الدولي في 2021

األشخاص الذين قدمت إليهم الجمعيات الوطنية خدمات صحية مناسبة

150.0 مليونالهدف

37.7 مليونالفعلي

األشخاص الذين قدمت إليهم الجمعيات الوطنية خدمات مناسبة في 
مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

30.0 مليونالهدف

18.8 مليونالفعلي

األشخاص الذين قدمت إليهم الجمعيات الوطنية خدمات في مجال الصحة النفسية واالجتماعية والعقلية

15.0 مليونالهدف

3.6 مليونالفعلي

األشخاص الذين دربتهم الجمعيات الوطنية على اإلسعافات األولية

15.0 مليونالهدف

266 ألفالفعلي

)األهداف حتى عام 2025 ما لم ُيذكر خالفذلك. وبيانات الجمعية الوطنية مقدمة على أساس طوعي، فقد ال تكون شاملة لها جميعا.(
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العامة قبل جائحة كوفيد-19 ، يوصي التقرير بأن تضفي 
الحكومات الطابع الرسمي القانوني على دور الجمعيات 
العامة  الصحة  لسلطات  مساعدة  كجهات  الوطنية 
لضمان تأهب أقوى واستمرارية خدمات الصحة والرعاية 

في حاالت الطوارئ.

لوضع  الوطنية  الجمعيات  مع  الدولي  االتحاد  وعمل 
الشاملة،  الصحية  التغطية  بشأن  عالمية  سياسات 
والدعم  العقلية،  والصحة  العالمي،  الصحي  واألمن 
المتعلقة  الصحية  والتحديات  واالجتماعي،  النفسي 

بالمناخ والنزوح وجائحة كوفيد-19.

الصحة النفسية والدعم النفسي 
واالجتماعي

إن توفير الدعم النفسي واالجتماعي لألشخاص الضعفاء 
االحتياجات األساسية. وتعمل  توفير  أهمية عن  يقل  ال 
الحركة معا للدعوة إلى زيادة التركيز على الصحة العقلية 
جمعية  طريق  عن  مثال  واالجتماعي،  النفسي  والدعم 

الصحة العالمية. 

تحسين صحة المجتمعات المحلية ورفاهيتها عن طريق الحصول على 
خدمات صحية مستدامة وميسورة التكلفة ومناسبة وعالية الجودة 

اعتمد االتحاد الدولي إطارا عالميا جديدا للصحة والرعاية. 
ويعرض اإلطار األولويات الجماعية لشبكة االتحاد الدولي 
للجمعيات  مسارا  ويوضح  والرعاية،  الصحة  مجالي  في 
بشأن  العامة  الصحة  سلطات  مع  للمشاركة  الوطنية 
الدولي في مجالي  االتحاد  ويربط عمل  والرعاية؛  الصحة 

الصحة والرعاية بأهداف التنمية المستدامة.

الرعاية في المجتمعات المحلية
في  للوفاة  الرئيسي  السبب  هي  السارية  غير  األمراض 
المنخفضة  البلدان  في  وخاصة  العالم،  أنحاء  جميع 
إلى  منها  الوقاية  يمكن  ذلك  ومع  الدخل،  والمتوسطة 
حد كبير. ولذلك وضع االتحاد الدولي مجموعة من المواد 
الصحية  الخدمات  تقديم  في  الوطنية  الجمعيات  لدعم 
المجتمعية األساسية القائمة على األدلة والتي تركز على 
تلك  وضعت  وقد  السارية.  غير  األمراض  من  الوقاية 
المواد بالتعاون مع أكثر من 50 جمعية وطنية وأصحاب 
المواد  اختبار  سيتم   ،2022 عام  وفي  خارجيين.  مصلحة 
ميدانيا في ست جمعيات وطنية على األقل في أوضاع 

تنمية وطوارئ وأزمات طال أمدها. 

اإلبالغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية
يعد إشراك المجتمعات المحلية أمرا حيويا عند العمل 
الخدمة  مكنت  وقد  الصحية.  السلوكيات  يز  تعز على 
المجتمعات  وإشراك  المخاطر  عن  لإلبالغ  الجماعية 
الدولي،  االتحاد  قيادتها  في  شارك  التي  المحلية، 
لإلنذار  العالمية  والشبكة  العالمية،  الصحة  ومنظمة 
)GOARN(، ومنظمة  الفاشيات واالستجابة لها  بحدوث 
الخدمة  شركاء  )اليونيسف(،  للطفولة  المتحدة  األمم 
الجماعية، بما في ذلك الجمعيات الوطنية، من مساعدة 
المجتمعات المحلية على تحديد المخاطر الصحية والحد 

منها بما يكفل القيادة المحلية.

التحصين
192 في األنشطة  172 جمعية وطنية من أصل  تشارك 
المخاطر،  عن  اإلبالغ  تغطي  التي  بالتحصين  المتصلة 
اللقاحات،  وإدارة  اللوجستية،  والخدمات  والدعوة، 

والمتابعة، والدعم النفسي واالجتماعي.

بأحدث  الوطنية  الجمعيات  الدولي  االتحاد  ود  وز
المعلومات والمبادئ التوجيهية وتبادل الخبرات من أجل 
تطوير القدرات على الصعيد القطري، وتحسين الوصول 
إلى الفئات الضعيفة التي يصعب الوصول إليها، وتحقيق 

اإلنصاف في الوصول والجودة. 

ويشكل هذا التطور في القدرات في الجمعيات الوطنية 
الروتيني بسبب  التمنيع  الفجوات في  أيضا فرصة لسد 
لدعم  الوعي  إزكاء  الدولي  االتحاد  ويواصل  الجائحة. 
التحصين عن طريق الحمالت القطرية ورصد الفاشيات 

)مثل الحصبة وشلل األطفال( لدعم االستجابة الالزمة.

التأهب لألوبئة والجوائح والتصدي لها
يعمل االتحاد الدولي مع الجمعيات الوطنية لمنع تفشي 
األمراض والكشف عنها واالستجابة لها، عن طريق توفير 
الدعم التقني والتوجيه. ومنذ عام 2017، أدى برنامج التأهب 
أساسيا  ا  دور والجوائح  األوبئة  لمواجهة  المجتمعي 
الوطنية  في تطوير وتجريب األدوات والنهج للجمعيات 
للقيام بدور أكثر نشاطا في إدارة المخاطر الوبائية. وتوفر 
التي تم تحديثها مؤخرا  مجموعة أدوات مكافحة األوبئة 
الالزمة  األساسية  المهارات  والمتطوعين  للموظفين 

للمشاركة في الحاالت الوبائية.

ألنشطة  رئيسية  أداء  مؤشرات  الدولي  االتحاد  ووضع 
أن  يمكن  والتي  اإليبوال،  فيروس  لمرض  االستجابة 
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https://www.ifrc.org/ar/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%86%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD
https://www.ifrc.org/ar/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%86%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD
https://epidemics.ifrc.org/


تستخدمها الفرق التي تستجيب للفاشيات المستقبلية 
لقياس ورصد األثر واإلنجازات البرنامجية بشكل أفضل.

سالمة المرضى وجودة الرعاية
الدولي  االتحاد  وضع  الدولية،  اللجنة  مع  بالتعاون 
اللمسات األخيرة على إطار عمل سالمة المرضى وجودة 
الرعاية في عام 2021 لضمان التنفيذ الجيد والرصد واإلبالغ 

عن سالمة المرضى والرعاية الصحية اإلنسانية الجيدة.

ويمر نظام المعلومات الصحية للصليب األحمر والهالل 
األحمر بمرحلة التطوير النهائية لضمان الجودة. وهي أداة 
مما يسمح  الطوارئ،  لحاالت  لالستجابة  رقمية  صحية 
الطبيين  الموظفين  من  وغيرهم  والممرضات  لألطباء 
بإدارة معلومات المرضى والرعاية الفردية بشكل فعال. 
الدولي  االتحاد  تقارير  من  يتجزأ  ال  جزءا  ذلك  وسيكون 
المستقبلية عن جودة الرعاية الصحية والعالج. وستجربه 

الجمعيات الوطنية المهتمة في عام 2022.

التأهب لألوبئة والجوائح
منذ عام 2017، يدير االتحاد الدولي برنامجا متعدد البلدان للتأهب لألوبئة والجوائح يسمى CP3، مدعوما بتمويل من الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية. وأعضاء المجتمع المحلي هم أول من يعرف متى يحدث حدث صحي غير عادي. ولذلك يهدف 

برنامج CP3 إلى تيسير وتمكين وتجهيز العمل المحلي: أي الهياكل المجتمعية واآلليات والعمليات لمنع تهديدات األمراض 

واكتشافها واالستجابة لها. ويعد تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود والتأهب المتعدد المخاطر لدى الجهات 

الفاعلة المحلية أمرين أساسيين لمنع الفاشيات ومكافحتها قبل انتشارها.

الديمقراطية وغينيا  الكونغو  الكاميرون وجمهورية  التالية:  البلدان السبعة  CP3 نشطا في  برنامج  2021، كان  وفي عام 

وإندونيسيا وكينيا وأوغندا وسيراليون - حيث تم الوصول مباشرة إلى أكثر من 450 ألف أسرة عن طريق معلومات الوقاية 

من األوبئة ومكافحتها. وطوال فترة االستجابة لجائحة كوفيد-19، واصل البرنامج تعبئة الجماعات لمنع حدوث فاشيات 

جديدة واإلبالغ عنها، وأسهم في الكشف المبكر عن شلل األطفال ومكافحته في غينيا؛ وحمى الضنك في إندونيسيا؛ 

والحصبة في أوغندا، جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وداء الكلب والجمرة الخبيثة في كينيا.

ويدعم البرنامج تطوير األدوات واإلرشادات وإثبات مفهوم التأهب المجتمعي والمؤسسي لألوبئة.
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زيادة فرص الحصول على خدمات المياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية بأسعار معقولة 

ومناسبة ومستدامة بيئيا
االتحاد  يدعم  األشخاص،  ماليين  تساعد  التي  الطوارئ  عمليات  طريق  عن 
الدولي جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر في تحسين فرص الحصول 
على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للحد من المخاطر على 
صحة اإلنسان وتعزيز كرامته. ولضمان جودة هذه الخدمات وحسن توقيتها، 
يحتفظ االتحاد الدولي بمجموعة من الموظفين المدربين والمعدات المخزنة، 
بما في ذلك تكنولوجيا معالجة المياه ومياه الصرف الصحي. وتم تعزيز التدريب 
والمعدات لضمان القدرات في السياقين الريفي والحضري على السواء، حيث 

أن تغير المناخ والهجرة يوسعان النطاق الجغرافي للعمل.

زيادة فرص الحصول على خدمات المياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية بأسعار معقولة 

ومناسبة ومستدامة بيئيا للمجتمعات المعرضة 
لخطر الجوائح واألوبئة

تسهم مبادرة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التي أطلقها االتحاد 
الدولي في تحقيق هدف خفض الوفيات المرتبطة بالكوليرا بنسبة 50 في المئة. 
النطاق  إنشاء مشاريع واسعة  الوطنية على  الجمعيات  المبادرة  وتشجع 
وطويلة األجل لتسريع وتوطين االستجابات لفاشيات الكوليرا. وقد تقدم هذا 
بشكل خاص في غانا حيث تم االنتهاء من المرحلة األولى من هذا المشروع في 

عام 2021. ويجري تنفيذ مشاريع مماثلة في رواندا ومالوي وتنزانيا.

وتوسع المنصة القطرية لدعم مكافحة الكوليرا التابعة لالتحاد الدولي نطاق 
الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بأسعار معقولة 
ومستدامة بيئيا للمجتمعات المعرضة للجوائح واألوبئة. وقد انبثقت المنصة 
عن فرقة العمل العالمية المعنية بمكافحة الكوليرا وتهدف إلى القضاء على 
2030. وهي توفر الدعم التشغيلي والدعوة  20 بلدا بحلول عام  الكوليرا في 
والتنسيق والتوجيه السياسي لمساعدة البلدان المتضررة من الكوليرا على 
وضع الخطط الوطنية لمكافحة الكوليرا وتمويلها وتنفيذها. ونتيجة لذلك، 
وضعت حكومات نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وبنغالديش 

خططا وطنية لمكافحة الكوليرا.

تحديث عن تفشي كوفيد-19  بعد 24 شهرا
استجابة لالحتياجات المحلية بطريقة عالمية منسقة، وصلت شبكة االتحاد 
استجابتها  العالم عن طريق  واحد من كل عشرة أشخاص في  إلى  الدولي 
لجائحة كوفيد-19. ويصف تحديث االتحاد الدولي بعد 24 شهرا األثر العالمي 
180 جمعية  الستجابة الشبكة وأنشطتها على الصعيد القطري لما عدده 
في  والمشاركة  ورسائله؛  المحلي  المجتمع  مشاركة  ذلك  ويشمل  وطنية. 
وسبل  والمأوى  والنقدية  الغذائية  والمساعدة  الوطنية؛  التطعيم  حمالت 
العيش؛ وتعزيز برامج الحماية والمساواة بين الجنسين واالحتواء. ويمكن 

.https://www.ifrc.org/media/50466 قراءة التقرير الكامل على

اإلحصاءات

50 جمعية وطنية    
للخدمات  مواد  إعداد  في  ساهمت 
القائمة  األساسية  المجتمعية  الصحية 

على األدلة.

40 بلدا
الجماعية  الخدمة  مراكز  من  استفادت 

المشتركة بين الوكاالت.

65 جمعية وطنية 
ساهمت في استراتيجية االتحاد 

الدولي للشيخوخة الصحية.
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 العمل في الميدان  
توزيع  الدولي شريكا مفضال في  االتحاد  أصبحت شبكة 
اللقاحات التي توفرها المخزن اإلنساني التابع لكوفاكس. 
 600 حوالي  جمعية الهالل األحمر الباكستاني  وتلقت 
من  لالجئين  إلعطائها  كوفيد-19  لقاح  من  جرعة  ألف 
كانوا  الذين  داخليا  والنازحين  والمهاجرين  أفغانستان 

بعيدين عن متناول الخدمات الصحية الحكومية.

وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، قدم متطوعو الجمعية 
مرفقا   232 إلى  الدعم  قرية   3200 من  أكثر  في  الوطنية 
صحيا في برامج التحصين الروتيني في المناطق المتأثرة 
بالنزاع؛ وهذا يعادل ربع المراكز الصحية العاملة في البلد.

وفي األمريكتين، قامت الجمعيات الوطنية مثل األرجنتين 
وجزر  فنسنت  وسانت  وغيانا  وأوروغواي  وبوليفيا 
وغواتيماال  وكولومبيا  والبرازيل  وفنزويال  غرينادين 
بتدريب متطوعيها على تقديم الدعم النفسي واالجتماعي 

عند بدء حمالت التطعيم ضد مرض فيروس كوفيد-19. 

لتبادل  الدعم  الكوستاريكي  األحمر  الصليب  وقدم 
األحمر  الصليب  من  نفسيا  أخصائيا   14 مع  األقران 
من  وموظفا  متطوعا  و12  واألرجنتيني  ي  اإلكوادور
الصليب األحمر البوليفي عن طريق المبادرة اإلقليمية 

المسماة “االهتمام بمن يهتمون باآلخرين”.

ونجحت جمعية الصليب األحمر اإلندونيسي في تجريب 
المراقبة المجتمعية، والعمل مع الحكومة لزيادة جهود 
أكثر  نحو  على  لها  واالستجابة  الفاشيات  عن  الكشف 

فعالية على مستوى المجتمع المحلي.

 واكتشف الصليب األحمر الكيني تفشي الجمرة الخبيثة 
وتمكن من السيطرة عليه، وذلك بفضل التعاون الوثيق 
مع الجهات الفاعلة في مجال الصحة العقلية البشرية 

والحيوانية والبيئية في البالد.

المتطورة  التكنولوجيا  األلماني  األحمر  الصليب  ونشر 
لالتحاد الدولي لتحل محل محطات معالجة مياه الصرف 
مشكلة  وهي  الكارثية،  الفيضانات  دمرتها  التي  الصحي 

متزايدة بسبب تغير المناخ.

بنغالديش، أعطى االتحاد الدولي  وفي كوكس بازار في 
الصحي  والصرف  المياه  برمجة  في  لالبتكار  األولوية 
الجديدة  التكنولوجيا  مكنت  حيث  الصحية،  والنظافة 
مياه  لمعالجة  استدامة  وأكثر  أكبر  محطات  إنشاء  من 
على  القدرة  اآلن  الدولي  االتحاد  ولدى  الصحي.  الصرف 
بيئات صعبة  تعمل في  التي  البشرية  النفايات  معالجة 
في الجنوب العالمي تلبي أيضا أعلى الشروط التنظيمية. 
وسيكون هذا أمرا بالغ األهمية ألن آثار تغير المناخ تزيد 

من االحتياجات.

وفي عام 2021، دعمنا الفئات الضعيفة من السكان عن 
طريق تدخالت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
المياه  تمويل  إطار  وغانا في  وزامبيا  رواندا ومالوي  في 
غانا  الواحدة. وفي  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف 
الوطنية للوصول  الدولي الجمعية  وحدها، يدعم االتحاد 
إلى 45 ألف شخص بمياه الشرب المأمونة في 19 قرية. 
وتتطلع جمعيات وطنية أخرى إلى تكرار النظم والخبرات 

المكتسبة في غانا.
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أمثلة بارزة

فنزويال
السياق

ال تزال فنزويال تواجه عدم استقرار اجتماعي واقتصادي 
في  انخفاض  من  ذلك  على  يترتب  ما  مع  األمد،  طويل 
االقتصاد، والحصول على الخدمات الصحية، والتوظيف، 

والغذاء، والتعليم.

وال يزال الوضع الصحي في فنزويال حرجا، مع نقص الموارد 
الالزمة للحفاظ على شبكة للصحة العامة، مما يقلل من 

القدرة على توفير الرعاية الصحية لألشخاص الضعفاء. 

هشة  أوضاعا  تولد  لهجرة  ا حركات  ال  تز وال 
لعبور  ا ومناطق  لمنشأ  ا مجتمعات  في  وتؤثر 

والمجتمعات المضيفة.

MDRVE004 الصحة
50 مليون فرنك سويسري - متطلبات 

التمويل )إجمالي النداءات(

تم الوصول إلى 605 آالف شخص

نداء متعدد السنوات - إيرادات ونفقات الطوارئ في 2021 فقط

التراكمي

النفقاتالتمويلمتطلبات التمويل

التمويل  حاالت الطوارئ  
حاالت الطوارئ   نداء الطوارئ صندوق الطوارئ لالستجابة لحاالت الكوارث

مجاالت التدخل  

البرامج المواضيعية  

المياه وخدمات الصرف الصحة
الصحي والنظافة الصحية

النفقاتالتمويلمتطلبات التمويل
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تنسيق العضوية
ينفذ الصليب األحمر الفنزويلي واالتحاد الدولي مشروعا 
تموله المديرية العامة للحماية المدنية والمساعدات 
األلماني  األحمر  الصليب  مع  بالتنسيق  اإلنسانية 
أبوري  واليات  في  والحماية  الصحة  خدمات  لتحسين 

وتاشيرا وزوليا.

يعلمك العمل المجتمعي الكثير عن القدرات والقيم 
 البشرية. وتتعلم أهمية الوحدة واالمتنان.

“فيكتوريا بارا، متطوعة، الصليب األحمر الفنزويلي
28 ألف

األولوية االستراتيجية 4
الهجرة والهوية

7 آالف
األولوية االستراتيجية 5

القيم والسلطة واالحتواء

160 ألف
األولوية االستراتيجية 3

الثغرات المتزايدة في مجالي الصحة وُحسن الحال

3 آالف
األولوية االستراتيجية 2

تطور األزمات والكوارث

األشخاص الذين تم الوصول إليهم  

المساعدات  من  طنا   340 تسليم  تم 
اإلنسانية )نداء طارئ(.

على  مدرسية  كتيبة   30 يب  تدر تم 
األولية  واإلسعافات  للكوارث  التأهب 

واإلسعافات األولية النفسية.

85 متطوعا على  85 متطوعا  تم تدريب 
الرضاعة الطبيعية، ثم نقل المتطوعون 

المعلومات إلى المجتمعات المحلية.

تلقى 119 مرفقا صحيا الدعم )نداء طارئ(.

تم إنشاء 12 كتيبة مجتمعية لالستجابة 
من  لحد  ا على  يبها  وتدر رث  للكوا
األولية  واإلسعافات  الكوارث  مخاطر 

وسبل العيش.

بالخدمات  شخص  ألف   366 انتفع 
الصحية )نداء الطوارئ(.

وأفراد  مهاجر  ألف   28 إلى  الوصول  تم 
الصحة  بخدمات  المحلي  المجتمع  من 
واالجتماعي،  النفسي  والدعم  األولية، 
والوقاية من األمراض، والصحة الجنسية 

واإلنجابية، والحماية.

شخص  ألف   240 إلى  الوصول  تم 
الصحي  والصرف  لمياه  ا بخدمات 

والنظافة الصحية )نداء طارئ(.

العمل في الميدان  
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الهجرة والهوية

يعمل الاتحاد الدولي على ضمان 
سالمة الأشخاص الذين يهاجرون 

ومعاملتهم بكرامة وحصولهم على 
المساعدة التي يحتاجون إليها.

السياق
على الصعيد العالمي، هناك أكثر من 280 مليون مهاجر دولي. وبالنسبة إلى 
الكثيرين، تتيح الهجرة فرصا حيوية. وبالنسبة إلى اآلخرين، يمكن أن يؤدي ذلك 

إلى آثار إنسانية مدمرة.

وفي عام 2021، تم اإلبالغ عن وفاة أو فقدان أكثر من ألفين شخص على طريق 
وسط البحر األبيض المتوسط وأكثر من ألف شخص على طول الطرق في 
األمريكتين وأفريقيا. وأثرت أزمة كوفيد-19  بشكل غير متناسب على األشخاص 
المرتحلين، خاصة عندما يفتقرون إلى الرعاية الصحية والحماية والمساعدة 
اإلنسانية. وإن اآلثار الضارة لتغير المناخ والكوارث تعيد رسم خريطة األماكن 

التي يمكن للناس أن يعيشوا فيها على نحو مستدام في أمان وكرامة.

المنشأ  بلدان  الهجرة، في  الدولي على طول طرق  وإن وجود شبكة االتحاد 
والعبور والمقصد، يجعلها في وضع فريد يمكنها من االستجابة الحتياجات 

المهاجرين والمشردين من المساعدة اإلنسانية والحماية، أينما كانوا.

التقدم المحرز في عام 2021
يمكن للمهاجرين والمشردين الحصول على 

المساعدة اإلنسانية والحماية في النقاط 
الرئيسية على طول طرق الهجرة

عمليات الطوارئ المتعلقة بحركة السكان
قدم االتحاد الدولي الدعم لعمليات الطوارئ المتعلقة بحركة السكان في 36 
بلدا وفي البحار. ويشمل ذلك نداءات الطوارئ كما هو الحال في بنغالديش؛ 
والحركة السكانية اإلقليمية المتعددة األقاليم في أفغانستان؛ وعملية نقطة 

الخدمة اإلنسانية في البحر.

وتشمل الخدمات األساسية الموفرة للمهاجرين والمشردين في عام 2021 
خدمات إعادة الروابط العائلية، والدعم النفسي واالجتماعي، وتوفير المواد غير 

الغذائية، والمعلومات.

الأشخاص الذين تم الوصول إليهم
مليونان



التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف االتحاد الدولي في 2021

المهاجرون والنازحون الذين حصلوا على خدمات مساعدة وحماية

4 ماليين شخص سنويا في المتوسطالهدف

مليونانالفعلي

الجمعيات الوطنية التي أجرت تقييما الحتياجات الهجرة والنزوح و/
أو أدمجت الهجرة والنزوح في تخطيطها االستراتيجي

75% الهدف

44 )23%(الفعلي

الجمعيات الوطنية التي أنشأت نقاط خدمة إنسانية على طول طرق الهجرة

كل الجمعيات الوطنية المتأثرةالهدف

48الفعلي

)األهداف حتى عام 2025 ما لم ُيذكر خالف ذلك(
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نقاط الخدمة اإلنسانية
قدم االتحاد الدولي دعما مخصصا للجمعيات الوطنية لتنفيذ نقاط الخدمة 
نقطة   381 بتنفيذ  49 جمعية وطنية  وتقوم  المناطق.  اإلنسانية في جميع 
للخدمات اإلنسانية للصليب األحمر والهالل األحمر لتوفير الخدمات األساسية 
للمهاجرين الضعفاء أثناء رحالتهم - بغض النظر عن وضعهم القانوني - ومن 

دون خوف من االعتقال أو إبالغ السلطات بذلك.

وفي أغسطس 2021، أطلق االتحاد الدولي برنامجا عالميا جديدا للهجرة قائما 
وثالثين جمعية وطنية  لخمس  اإلنسانية  الخدمات  بين  يجمع  الطرق  على 
أفريقيا  األوسط وشمال  الشرق  وأوروبا ومنطقة  أفريقيا  أنحاء  في جميع 
والطموح الجماعي لتوفير خدمات إنسانية ألكثر من مليوني شخص متنقل 

وأكثر من 500 ألف شخص من المجتمعات المضيفة.

التقييم الفعال الحتياجات المهاجرين والنازحين 
والمجتمعات المضيفة واالستجابة لها

تمكين التعاون بين الجمعيات الوطنية
في عام 2021، واصل االتحاد الدولي تيسير القيادة القوية بشأن الهجرة، بما 
في ذلك عن طريق فريق قيادة الهجرة المنشأ حديثا، وفرقة العمل العالمية 
المعنية بالهجرة، والفريق المرجعي المعني بالنزوح الداخلي المعني بالحركة. 
وأنشأ االتحاد الدولي شبكة جديدة للهجرة في منطقة الشرق األوسط وشمال 
رئيسين  كأول  المصري  األحمر  والهالل  اللبناني  األحمر  الصليب  أفريقيا مع 
مشاركين. وبالتعاون مع لجنة الصليب األحمر الدولية، دعم االتحاد الدولي أيضا 

إنشاء منبر جديد للجمعيات الوطنية في الجنوب األفريقي المعنية بالهجرة. 

التدريب والبحث 
القضايا  بشأن  اإلنترنت  على  يبية  تدر موارد  تطوير  الدولي  االتحاد  دعم 
ين.  اآلخر وللممارسين  الوطنية  للجمعيات  والتهجير  بالهجرة  المتعلقة 
الهجرة والصحة، ونموذجا عن  المواضيع نموذجا وتوجيها بشأن  وتشمل 
باألشخاص،  االتجار  عن  ودورة  المناخ،  مركز  مع  بالمناخ  المتصل  التشرد 

ودورة عن حماية الطفل بالتعاون مع شركاء آخرين وخبراء في التعلم.

كما بحث االتحاد الدولي في بطاقات الهوية الرقمية واحتياجات المهاجرين 
التقرير  اإلنسانية.  الخدمات  للحصول على  تحديد هويتهم  وشواغلهم عند 
الناتج: الهوية الرقمية: تمكين الوصول الكريم إلى الخدمات اإلنسانية في 
التي تفكر في استخدام بطاقات  مجال الهجرة، يقدم توصيات للمنظمات 

الهوية الرقمية للمهاجرين.

اإلحصاءات

110 جمعيات وطنية   
إنسانية  خدمات  تقديم  عن  أبلغت 

للمهاجرين والنازحين.

1.3 مليون مهاجر   
بخدمات  إليهم  الوصول  تم  ونازح 
االستجابة لحاالت الطوارئ للحصول على 

المساعدة والحماية.

48 جمعية وطنية    
على  اإلنسانية  للخدمات  نقاط  أنشأت 

طول طرق الهجرة.
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مختبر الهجرة 
في عام 2021، نشر مختبر الهجرة التابع للصليب األحمر 
معنونين:  تقريرين  ا  مؤخر أنشئ  الذي  األحمر  والهالل 
الخدمات  إلى  الوصول  يعد  لماذا  والعزلة؟  “اإلغالق 
الستجابتنا  األهمية  بالغ  ا  أمر للمهاجرين  األساسية 
وتعافينا من جائحة كوفيد-19” و“رؤية الخفي: رؤية لوصول 

المهاجرين الفعال إلى لقاحات كوفيد-19 ”. 

وغير  المباشرة  اآلثار  على  أدلة  األول  ير  التقر ويقدم 
المباشرة لجائحة كوفيد-19  ولتدابير السياسة العامة ذات 
الصلة على وصول المهاجرين إلى الخدمات األساسية، بما 
في ذلك اللقاحات. ويعد التقرير الثاني إضافة إلى التقرير 
األولي ويهدف إلى تقييم االتجاهات العالمية الحالية فيما 

يتعلق بوصول المهاجرين إلى لقاحات كوفيد-19.

إنقاذ األرواح في البحار
في يوليو 2021، أبرم االتحاد الدولي شراكة مع مؤسسة SOS Mediterranée لتقديم الخدمات اإلنسانية على متن سفينة 

Ocean Viking التي تجري عمليات إنقاذ في البحر األبيض المتوسط المميت. وبين سبتمبر وديسمبر 2021، أجرت سفينة 

“أوشن فايكينغ” سبع عمليات وأنقذت 557 شخصا تلقوا مساعدات إنسانية من موظفي االتحاد الدولي على متنها.

وقدم االتحاد الدولي الدعم في مرحلة ما بعد اإلنقاذ - بما في ذلك الرعاية الطبية والدعم النفسي والحماية والضروريات 

األساسية - لألشخاص الذين تم إحضارهم بأمان على متن السفينة. وضم فريق االتحاد الدولي أطباء وقابالت ومهنيين 

قدموا الدعم والمساعدة النفسيين لألفراد الضعفاء الذين يحتاجون إلى حماية خاصة، مثل القصر غير المصحوبين بذويهم 

وضحايا االتجار بالبشر.

وقد ثبت أن إيجاد شركاء لتقديم الدعم المالي لهذه العملية يمثل تحديا، ألسباب ليس أقلها البيئة المسيسة للغاية التي 

يقدم فيها هذا الدعم اإلنساني. وتشكل عملية نقطة الخدمة اإلنسانية في البحر جزءا من حالة الدعم العالمية األوسع 

نطاقا القائمة على الطرق.
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 العمل في الميدان  
للمبادرة  ي  المصر األحمر  الهالل  تنفيذ  استهدف 
من  أسرة   52 الدولي  لالتحاد  التابعة  لألطفال  الحمراء 
الصحية  النظافة  مجموعات  ر  ووفِّ العاملين.  األطفال 
المدرسية والنقد  واللوازم  الحماية الشخصية  ومعدات 

مقابل الغذاء هذا العام.

ويدعم االتحاد الدولي جهود التأهب التي تبذلها الجمعيات 
الوطنية في إيران وطاجيكستان وباكستان واالستجابة 
لألشخاص  والحماية  اإلنسانية  المساعدة  طريق  عن 

المرتحلين من أفغانستان.

900 ألف شخص من قومية الراخين يعتمدون  وال يزال 
الحتياجاتهم  لالستجابة  اإلنسانية  المساعدات  على 
2021، كان إطالق نداء  اليومية في بنغالديش. وفي عام 
الطوارئ المنقح بمثابة مرحلة جديدة من الدعم المقدم 
إلى الهالل األحمر البنغالي، الذي يقدم مساعدة واسعة 
والمأوى  الغذائية  المواد  توزيع  ذلك  في  بما  النطاق 
ومجموعات إدارة النظافة الصحية والحفاظ على الكرامة 

ومرافق  والمراحيض  النقدي  والدعم  الحيض  أثناء  في 
االستحمام.

من  شخص  ألف   2.4 الناميبي  األحمر  الصليب  يزود   
المنزلية والمياه  باللوازم  أنغوال تضرروا بسبب الجفاف 
الصحي  والتثقيف  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف 
عن طريق أموال صندوق االستجابة لحاالت الطوارئ التي 

يقدمها االتحاد الدولي.

نقاط  بتفعيل  الهندوراسي  األحمر  الصليب  وقام 
المهاجرين  لقوافل  الخدمات  لتقديم  اإلنسانية  الخدمة 
التي تمر عبر “الممر الجاف” عند نقاط المغادرة وكذلك 
على طول طريق الهجرة. وزودت هذه الوثائق المهاجرين 
المستشفى  دخول  قبل  والرعاية  الوجه  وأقنعة  بالمياه 
ومعلومات عن السالمة واألمن والوقاية من كوفيد-19، 
فضال عن وسائل االتصال للمهاجرين للبقاء على اتصال 

مع أسرهم.  
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السياق
أكثر من ثلث السكان بحاجة إلى المساعدات اإلنسانية في 
أوائل عام 2021 بما في ذلك بسبب الجفاف الشديد. وبعد 
تغيير السلطات العامة، زادت االحتياجات، مدفوعة بشبه 

انهيار النظام المصرفي الذي قاد الماليين إلى اليأس. 

والنظام الصحي الضعيف أصال في أفغانستان توتر بعد 
 2300 من  أكثر  في  أثر  مما  دعمهم،  المانحون  جمد  أن 
على  قادر  غير  أغلبها  أصبح  أن  إلى  وأدى  صحي،  مرفق 
دفع  أو  األساسية  الطبية  المستلزمات  على  الحصول 

رواتب العاملين الصحيين. 

الفيضانات
MDRAF009

محافظات متعددة
 تم الوصول إلى 14 ألف شخص

498 ألف فرنك سويسري مخصص من الصندوق

الفيضانات
MDRAF008

 نورستان
 تم الوصول إلى 4.2 ألف شخص

265 ألف فرنك سويسري 
مخصص من الصندوق

 نداء طارئ لمواجهة 
األزمات اإلنسانية

MDRAF007
متطلبات تمويل بقيمة 36 مليون فرنك سويسري

تم الوصول إلى 560 ألف شخص

التمويل  حاالت الطوارئ  
حاالت الطوارئ   نداء الطوارئ صندوق الطوارئ لالستجابة لحاالت الكوارث

مجاالت التدخل  

البرامج المواضيعية  

المياه وخدمات الصرف المأوىسبل العيشالصحة
الصحي والنظافة الصحية

أمثلة بارزة

أفغانستان

نداء متعدد السنوات - إيرادات ونفقات الطوارئ في 2021 فقط

النفقاتالتمويلمتطلبات التمويل

النفقاتالتمويلمتطلبات التمويل
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العضوية وتنسيق الحركة
باإلضافة إلى االتحاد الدولي واللجنة الدولية للصليب األحمر، هناك شركاء آخرون للحركة لهم وجود في أفغانستان 
هم الصليب األحمر الكندي والصليب األحمر النرويجي والهالل األحمر القطري والهالل األحمر التركي. تشمل 
الجمعيات الوطنية التي تدعم جمعية الهالل األحمر األفغاني من خارج البالد الصليب األحمر البريطاني والصليب 

األحمر الدانمركي والصليب األحمر الفنلندي وجمعية الصليب األحمر الياباني والصليب األحمر الهولندي.

أظهر األفغان قدرة كبيرة على الصمود أمام 
موجة الجفاف األخيرة. . . ولم تتوقف فرق 

الهالل األحمر األفغاني عن مساعدة الناس في 
مجال اإلغاثة والرعاية الصحية، لكن الغالبية 

العظمى من األسر ال تزال دون مساعدة.
مولوي مطيع الحق خالص، القائم بأعمال 

رئيس الهالل األحمر األفغاني 

“ 820 ألف 
األولوية االستراتيجية 3

الثغرات المتزايدة في مجالي الصحة 
وُحسن الحال

841
األولوية االستراتيجية 5

القيم والسلطة واالحتواء

218 ألف 
األولوية االستراتيجية 2

تطور األزمات والكوارث

6 آالف
األولوية االستراتيجية 1

الكوارث المناخية والبيئية

األشخاص الذين تم الوصول إليهم  

العمل في الميدان  

بمجموعات  تلميذة  آالف   4 تزويد  تم 
أدوات للنظافة الشخصية.

تلقت 2200 أسرة منحا نقدية متعددة 
.)Red Ready األغراض )مشروع

للكوارث  لالستجابة  فرعية  أفرقة   5
)تتألف من 125 عضوا( مجهزة ومدربة.

عن  لزراعتها  شتالت  أسرة   873 تلقت 
الصليب  جمعية  تموله  مشروع  طريق 

األحمر الياباني.

تم الوصول إلي 587 ألف شخص من قبل 
التوعية  بخدمات  متنقال  فريقا صحيا   36

الصحية والتحصين.

شاب  آالف  لخمسة  الحماية  رت  وفِّ
ومتطوع عن طريق نظام التأمين التابع 

لالتحاد الدولي.

عن  شخص  ألف   123 إلى  الوصول  تم 
واإلسعافات  الصحة  برنامج  يق  طر

األولية المجتمعي.

بمرافق  حكومية  مدرسة   16 تزويد  تم 
جديدة للمياه والصرف الصحي.
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القيم والسلطة 
واالحتواء

يشجع الاتحاد الدولي على إحداث 
تغييرات إيجابية للبشرية، استنادا إلى 

القيم والمبادئ الإنسانية.

السياق
التدريبي.  وصوله  ومدى  الدولي  االتحاد  برامج  في  زيادة   2021 عام  شهد 
ووصلت الدورات التدريبية عبر اإلنترنت حول حماية األطفال غير المصحوبين 
في  ومتطوع  موظف  ألف   30 من  يقرب  ما  إلى  ذويهم  عن  والمنفصلين 
تم توسيع نطاق  العالم، مما يوضح كيف  األمامية على مستوى  الخطوط 

البرامج بنجاح لتلبية الطلبات المتزايدة.

وتطلبت القيود اللوجستية لكوفيد-19  وعمليات اإلغالق الالحقة من االتحاد 
لذلك، يمكن  التدريب والموارد. ونتيجة  إجراء تحول رقمي جذري في  الدولي 
تحرز  أي وقت مضى، وهي  أكبر من  دعم  الحصول على  الوطنية  للجمعيات 
التعليم والحماية، والمساواة بين  تقدما سريعا، ال سيما في تطوير برامج 

الجنسين، واالحتواء.

وحقق االتحاد الدولي العديد من اإلنجازات في عام 2021، حيث طور عمله من 
منظور عام وداخلي. ومن األمثلة البارزة على ذلك برنامج الشباب كوسطاء 

في تغيير السلوك.

التقدم المحرز في عام 2021
القيم اإلنسانية والمبادئ األساسية، مع التركيز 

على الشباب
أحرز االتحاد الدولي تقدما كبيرا في إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات التي 
تركز على الشباب. وتم تنفيذ برنامج “الشباب كوسطاء في تغيير السلوك” 
إقامة  اإلنترنت. وقد مكن ذلك من  توزيعه على  وتوسيع نطاقه عن طريق 
2022 في مشروع “االتحاد عن طريق  العالم قطر  شراكة مع بطولة كأس 
قوة كرة القدم”. ويستخدم المشروع كرة القدم لتعبئة الشباب والمجتمعات 
الضعيفة المعرضة للخطر لمنع العنف وتحسين فرص الحصول على التعليم 
وأحرز  الصمود.  على  القدرة  وبناء  أفضل  اجتماعي  إدماج  وضمان  والعمل 
المشروع تقدما في األرجنتين والعراق وميانمار وأوغندا، وحصل الحقا على 

جائزة السالم والرياضة لعام 2021 في فئة المنظمة اإلنسانية للعام.

وتم إطالق برنامج “بال حدود”، وهو برنامج االبتكار الشبابي التابع لالتحاد الدولي، 
في عام 2021 لتعزيز العمل المبتكر الذي يقوده الشباب. 

الأشخاص الذين تم الوصول إليهم
8.0 ماليين



التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف االتحاد الدولي في 2021

 
عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم عن طريق أنشطة القيم والسلطة واالحتواء 

خط أساسالهدف

3.9 مليونالفعلي

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم عن طريق البرامج التعليمية للصليب األحمر والهالل األحمر

2021: خط األساسالهدف

4.1 مليونالفعلي

عدد الجمعيات الوطنية التي تنفذ بنشاط سياسة النوع االجتماعي والتنوع الخاصة باالتحاد الدولي

100 جمعية وطنيةالهدف

42الفعلي

)األهداف حتى عام 2025 ما لم ُيذكر خالف ذلك(. 
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للمشكالت  حلول  لتطوير  الشباب  البرنامج  ويجهز 
المواجهة في مجتمعاتهم المحلية الناجمة عن عمليات 

اإلغالق بسبب جائحة كوفيد-19.

وتتضمن خطط عمل رابطة أمم جنوب شرق آسيا للفترة 
2021-2025 بشأن الرياضة والشباب العديد من البرامج 
أو يدعمها، بما في  الدولي  التي يقود االتحاد  واألنشطة 
االحتواء والصحة والحد  أجل  الرياضة من  ذلك مشروع 

من مخاطر الكوارث مع الجمعية الوطنية في إندونيسيا، 
واألولمبياد الخاص اإلندونيسي، ووزارة الشباب والرياضة 
في إندونيسيا، وبرنامج »أسلوب الحياة الصحي من أجل 
بالتعاون  السارية«  األمراض غير  الوقاية من   - الشباب 
مع الجمعية الوطنية في الو ووزارة التعليم والرياضة في 

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية.

الوصول العادل إلى التعليم الجيد 
الوطنية من  الجمعيات  إلى  المقدم  التقني  الدعم  يمثل 
التعليم  إلى  اآلمن  الوصول  التعليم وضمان  توفير  أجل 
مجاال ذا أولوية بالنسبة إلى االتحاد الدولي في السياقات 
إلدماج  التقني  الدعم  الدولي  االتحاد  ويوفر  اإلنسانية. 
دنيا  معايير  وضع  وقد  االستجابة،  جهود  في  التعليم 
حاالت  في  للتعليم  جديدة  ومؤشرات  توجيهية  ومبادئ 
التعليم في عمليات  الضوء على  الطوارئ. وتم تسليط 
االستجابة لحاالت الطوارئ التي يقوم بها االتحاد الدولي، 

بما في ذلك نماذج استراتيجيته التشغيلية.

نهج  إيجاد  في  اإلضافي  التعليم  برنامج  تطوير  واستمر 
متسق إزاء المبادرات التعليمية على نطاق شبكة االتحاد 
أرمينيا  في  البرنامج  من  األولى  المرحلة  ونفذت  الدولي. 
والهرسك  والبوسنة  والبرتغال  انيا  وأوكر بيجان  وأذر

وطاجيكستان وقطر وكرواتيا.

 

ولتلبية االحتياجات التعليمية لألطفال والشباب المتأثرين 
إزاء  للحركة  نهجا  وتجريبا  الدولي  االتحاد  وضع  بالنزاع، 
التعليم في أرمينيا وأذربيجان وأوكرانيا بالتعاون مع اللجنة 
الدولية وبدعم من الصليب األحمر النرويجي. ويسعى نهج 
الحركة هذا إلى تحديد التكامل بين جميع مكونات الحركة 

في توفير التعليم.

التعليم  على  الحصول  فرص  من  الدولي  االتحاد  اد  وز
للتصدي لعمل األطفال المرتبط بجائحة كوفيد-19  في 
اإلكوادور ومصر ونيبال وغامبيا. وللقيام بذلك، وضعت 
إطارا ومجموعة أدوات بشأن التعليم في حاالت الطوارئ 
مع الفريق االستشاري المعني بحماية الطفل في العمل 

اإلنساني والتعليم في حاالت الطوارئ.
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الحماية والنوع االجتماعي واالحتواء في البرامج
كان عام 2021 عاما حاسما العتماد نهج شامل للحماية 
والنوع االجتماعي واالحتواء في شبكة االتحاد الدولي. ويركز 
النهج على وضع السياسات واالستراتيجيات، وتحسين 

التكامل البرنامجي، واإلصالح المؤسسي.

ووضع االتحاد الدولي سياسة الحماية والنوع االجتماعي 
تقديمه  سيتم  تشغيلي  إطار  يق  طر عن  واالحتواء 
في  الدولي  لالتحاد  العامة  الجمعية  في  عليه  للموافقة 
عام 2022. وتوضح هذه السياسة نهج االتحاد الدولي إزاء 
الحماية، وهي المرة األولى التي تحدد فيها شبكة االتحاد 

الحماية وتدمجها في السياسة.

المياه  برامج  على  والعمليات  البرامج  في  التكامل  وركز 
والصرف الصحي والنظافة الصحية، والتأهب لالستجابة 
الفعالة، والتعاون مع المشاركة المجتمعية والمساءلة 
كوفيد-19.  مرض  ضد  اللقاحات  يع  بتوز يتعلق  فيما 
بركان جمهورية  اإلثيوبية وعملية  تيغراي  أزمة  وتطلبت 

الكونغو الديمقراطية اهتماما كبيرا.

الوطنية  والجمعية  الدولي  االتحاد  أيسلندا، واصل  وفي 
األيسلندي  المدني  المجتمع  قدرة  تعزيز  على  التعاون 
على إدماج نهج الحماية والنوع االجتماعي واالحتواء في 
برامج الطوارئ والتعافي. وقد مولت حكومة أيسلندا هذا 
العمل وسمحت لالتحاد الدولي بتجريب مجموعة األدوات 

في الصومال ومالوي وسيراليون.

وظل التركيز التشغيلي المركزي لالتحاد الدولي في مجال 
العنف الجنسي والجنساني منصبا على الحماية. ووضع 

االتحاد الدولي أول خطة عمل عالمية للحماية، وسياسة 
الدولي  االتحاد  دعم. ووضع  وعمليات  األطفال،  لحماية 
الوطنية وقدم  للجمعيات  للحماية  الذاتي  للتقييم  إطارا 
أوكرانيا وبيالروس وطاجيكستان  للجمعيات في  الدعم 
لصياغة أو اعتماد سياسات لمنع االستغالل واالعتداء 

الجنسيين والتصدي لهما وحماية األطفال.

ومتطوع  موظف  ألف   30 إلى  الدولي  االتحاد  ووصل 
غير  األطفال  حماية  بشأن  يبية  التدر دورته  طريق  عن 
ي  ويجر عنهم.  المفصولين  أو  بذويهم  المصحوبين 
إقامة شراكة تحت شعار “إنها عقوبة” للتصدي لالتجار 
ودعمت  ياضية.  الر باألحداث  المتصل  باألشخاص 
المنظمة األشخاص المعرضين لالتجار عن طريق موارد 
جديدة عبر اإلنترنت يصل إليها ما يقرب من 3 آالف شخص.

وقد أدى هذا االهتمام بحماية الطفل إلى زيادة دعم االتحاد 
وزواج  األطفال  لمشاركة  الوطنية  للجمعيات  الدولي 
األطفال وعمالة األطفال والهجرة كجزء من االستجابة 
لجائحة كوفيد-19 . وأنجزت المنظمة دراسات في منطقة 
الكاريبي وآسيا وأفريقيا بشأن اإلجراءات المحلية  البحر 
األطفال،  على  المناخ  تغير  آثار  لمعالجة  واالستباقية 
المعني  الوكاالت  بين  المشترك  العامل  الفريق  وقادت 
بحماية الطفل، مع اليونيسيف ومجال مسؤولية حماية 
الطفل فيما يتعلق بالتنسيق المحلي في حاالت الطوارئ.

وكثف االتحاد الدولي جهوده الرامية إلى استعادة الروابط 
العائلية عن طريق زيادة إدماجه في عمليات االستجابة 
الدولي  االتحاد  بين  شراكة  ودعمت  ئ.  الطوار لحاالت 

االتحاد الدولي يفوز بجائزة السالم والرياضة لعام 2021
يجب أن يكون الشباب قادرين على قيادة التغيير اإليجابي في المجتمعات. وفي عام 2021، تعاون االتحاد الدولي مع كأس 

العالم قطر 2022 لتحويل برنامج الشباب كوسطاء في تغيير السلوك )YABC( إلى مشروع مشترك، باستخدام الرياضة 

كأداة تعليمية واجتماعية للسالم المستدام.

وكان البرنامج ناجحا نجاحا كبيرا وكان له آثار إيجابية ملحوظة على حياة الناس في األرجنتين والعراق وميانمار وأوغندا.

وحصل البرنامج على جائزة “السالم والرياضة لعام 2021” في فئة “المنظمة اإلنسانية للعام”. وتعترف الجائزة بقيمة توسيع 

نطاق البرنامج وتعد إنجازا في توسيع نطاق آثاره في المستقبل.
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برنامج  في  الذهنية  اإلعاقات  ذوي  األشخاص  إدماج  الخاص  واألولمبياد 
التطعيم ضد مرض كوفيد-19 ، وبرنامجي كرة القدم من أجل التنمية وبرنامج 
الشباب كوسطاء في تغيير السلوك، وبرامج الصحة النفسية والدعم النفسي 

واالجتماعي في المستقبل.

واستجابة للوفيات المتزايدة في البحر األبيض المتوسط، ضمن النشر المبتكر 
معالجة شواغل مبادرة الحماية والنوع االجتماعي واالحتواء في التعاون في 

 .SOS Méditerranée مجال البحث واإلنقاذ بين االتحاد الدولي ومنظمة

القيادة بالقدوة
تم تعزيز العمل على تطوير نهج االتحاد الدولي إزاء الحماية والنوع االجتماعي 
واإلدماج عن طريق األحداث الحية في سلسلة جديدة من أنشطة الدعوة. 
واجتذب الحدث 300 شخص، وشارك 8.5 ألف شخص في حدث التنوع الرائد 

عبر اإلنترنت.

ويواصل االتحاد الدولي تقديم الدعم التقني والتوجيه بشأن إدماج نهج يركز 
على الناجين في تدابير وإجراءات االتحاد الدولي المتعلقة بالوقاية من العنف 

ضد المرأة.

النوع االجتماعي والتنوع عن طريق االستراتيجية  الدولي  واستهدف االتحاد 
اإلقليمية لألمريكتين للمساواة بين الجنسين في قيادة عمليات الطوارئ. 
المشتركة  الدراسة  أفريقيا عن طريق  والدعوة في  الشراكات  زيادة  وتمت 
للمنظور  المراعية  الكوارث  مخاطر  إدارة  حول  واليونيسف  الدولي  لالتحاد 

الجنساني، والتي أطلقت في نوفمبر 2021.

اإلحصاءات

30 ألف 
على  ومتطوع  أمامية  خطوط  موظف 
إليهم  الوصول  تم  العالم  مستوى 
حول  اإلنترنت  عبر  ات  دور طريق  عن 
بين  لمصحو ا غير  ل  طفا أل ا ية  حما

والمنفصلين عن ذويهم.

8.5 ألف شخص 
شاركوا في حدث إلكتروني رائد عن التنوع.

1252 شابا 
تلقوا الدعم عن طريق 74 مشروعا صغيرا 

في األرجنتين وأوغندا والعراق وميانمار.
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 العمل في الميدان  
رسائل  طريق  عن  شخص  ألف   8.6 إلى  الوصول  تم 
وأنشطة المبادرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
84 ناجية من العنف الجنسي والعنف القائم على  منهم 

النوع االجتماعي أحيلوا إلى مراكز صحية متخصصة.

التي  الصغيرة  المجتمعية  المشاريع  عززت  بيرو،  وفي 
واألكل  الصحة  يز  وتعز األولية  اإلسعافات  على  تركز 
داخل  والالجئين  للمهاجرين  االجتماعي  اإلدماج  الصحي 
المجتمعات المضيفة لهم، ووصلت إلى 1.1 ألف شخص. 

الجمعيتين  تدريب  تم  وإيوتا،  إيتا  عمليتي  إطار  وفي 
الوطنيتين في هندوراس وغواتيماال على مبادرة الصحة 
الموظفون  تلقى  لفريق هندوراس،  وبالنسبة  العالمية. 
والنوع  الحماية  مبادرة  نشر  طريق  عن  والمتطوعون، 
يبات  تدر الميداني،  فريقهم  ومع  واالحتواء  االجتماعي 
بشأن حماية الطفل، وااللتزامات القياسية الدنيا، ومخاطر 

الحماية مثل العنف القائم على النوع االجتماعي. 

المخاطر  بشأن  التواصل  دمج  تم  إندونيسيا،  وفي 
لكبار  لكوفيد-19  االستجابة  في  المجتمعية  والمشاركة 
التي  القصيرة  الرسائل  ات  تفجير يق  طر عن  السن 

تستهدف 80 ألف شخص في مقاطعات جزيرة جاوة.

في  األرميني  األحمر  الصليب  جمعية  وساهمت 
برنامجها  طريق  عن  الحركة  تعليم  استراتيجيات  تنفيذ 
ألف   12.5 إلى  وصل  الذي  الصمود  على  األطفال  لقدرة 
المتأثرين  والشباب  األطفال  على  التركيز  مع  شخص، 

بالنزاع المسلح.

الهالل  يزود  باألشخاص  االتجار  لمكافحة  تقييم  وأنجز 
لتخطيط  الالزمة  التقنية  بالمعرفة  الليبي  األحمر 
وإدماجها في عمله  االتجار  أنشطته في مجال مكافحة 

في مجال الهجرة.
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العوامل التمكينية



االلتزام

ضمان احترام شبكة الاتحاد الدولي 
ووضعها الفعال وقدرتها على حشد 
الدعم لأكثر الفئات ضعفا في العالم.

السياق 
يجب احترام االتحاد الدولي والجمعيات الوطنية واالعتراف بهما بوصفهما 
اإلنساني  العمل  وتعزيز  لدعم  متحيزين  وغير  محايدين  إنسانيين  فاعلين 
ومبادئه وقيمه وسياساته على نحو فعال. وفي عام 2021، عمل االتحاد الدولي 
مع الجمعيات الوطنية لتعزيز دورها المساعد وزيادة المشاركة مع الشركاء 
داخل الشبكة وخارجها على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي. وواصلت 
شبكة االتحاد الدولي بناء صورة عامة قوية للدعوة بفعالية إلى السلوك العام 
الرقمي. ودعم  وتغيير السياسات والتأثير فيهما واتباع استراتيجية للتحول 
االتحاد الدولي جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر للجمعيات الوطنية 
للبحث عن نهج مبتكرة لتوقع واالستجابة الحتياجات وتطلعات األشخاص 

والمجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم.

التقدم المحرز في عام 2021
تعزيز التعاون مع الشركاء 

وفي   .2021 عام  في  أعضائه  بين  التعاون  لزيادة  فرصا  الدولي  االتحاد  أتاح 
21 جمعية وطنية  منتديات جديدة للتبادل بين األقران لفائدة القادة، تبادلت 
المعلومات عن التنمية والعمليات، واكتسبت نظرة ثاقبة حول كيفية تحقيق 
اآلخرين لألهداف اإلنسانية. واستخدمت هذه المعرفة الجديدة لتعزيز أدوارها 

المساعدة وخدمة مجتمعاتها بشكل أفضل.

وواصل االتحاد الدولي االستفادة من موقعه كرئيس مشارك في المجموعة 
لتحسين  الالجئين،  لشؤون  المتحدة  األمم  مفوضية  مع  للمأوى،  العالمية 
إندونيسيا  في  للمأوى  االستجابة  أنشطة  وتنسيق  والمعايير  السياسات 
وبنغالديش والفلبين وفييت نام وموزامبيق ونيبال وهايتي وهندوراس. وعزز 
الصليب األحمر  المأوى مع  للتأهب لمجموعات  المشتركة  القيادة  البرنامج 

األسترالي والصليب األحمر الكندي.

وعمق االتحاد الدولي تعاونه مع الحكومات والشركات من أجل إيجاد حلول 
الشركاء  من  العديد  وقدم  التوريد.  وسلسلة  اللوجستية  للخدمات  فعالة 
الخارجيين - بما في ذلك االتحاد األوروبي وDHL وUPS وAirbus والمدينة 
اإلنسانية رحالت  المساعدات   - دبي  اإلنسانية في  للخدمات  العالمية 
من  الشخصية  الحماية  معدات  مثل  الحيوية،  اإلمدادات  لتوصيل  جوية 

مرض كوفيد-19، إلى األشخاص الضعفاء.



جرب  التجديد،  أجل  من  األعمال  جدول  من  وكجزء 
برنامجية ألفرقة  ونهجا  الدولي خططا مشتركة  االتحاد 

التنسيق القطرية في 14 جمعية وطنية لضمان قدر أكبر 
من التنسيق.

المناصرة الفعالة والتأثير وتغيير السياسات 
اللقاحات والتعافي  إلى اإلنصاف في  الدولي  االتحاد  دعا 
التابع  األمن  الشامل من جائحة كوفيد-19  في مجلس 
لألمم المتحدة وقمة الدول السبع. ونشر االتحاد الدولي 
واللجنة الدولية للصليب األحمر بيانين مشتركين عن األثر 
بشأن الحاجة إلى التعجيل بتطوير اللقاحات وإنتاجها مع 
تطوير نظم وطنية قوية لإليصال والمشاركة المجتمعية. 
ودعا االتحاد الدولي أيضا إلى إصالح التأهب واالستجابة 
لألوبئة واالستجابات العالمية، ودعم إنشاء هيئة دولية 

لوضع معاهدة أو صك قانوني جديد بشأن األوبئة.

وبحثت تقارير االتحاد الدولي اآلثار االجتماعية واالقتصادية 
للجائحة، بما في ذلك “ضوء واحد، نفق واحد” و”اإلغالق 
والعزلة”. وتصف التقارير كيف تأثرت سبل عيش النساء 
والمهاجرين والمجتمعات الحضرية وحمايتهم وصحتهم 
السطح  تحت  “الغرق  تقرير  وإن  خاصا.  تأثرا  العقلية 
لجائحة  واالقتصادية  االجتماعية  العواقب  مباشرة: 
الدولي  االتحاد  شبكة  دعم  تفاصيل  عرض  كوفيد19-” 
صنع  ارات  قر على  ير  التقر وأثر  الضعفاء.  لألشخاص 

سياسات التعافي من الجائحة.

الصفقة  إطار  بشأن  المفاوضات  الدولي  االتحاد  وقاد 
األنشطة  توطين  على  فيه  شجعت  الذي   2.0 ى  الكبر

اإلنسانية التي تقودها محليا ودعمها.

األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونت  مايو،  وفي   
إلعداد ميثاق المناخ والبيئة للمنظمات اإلنسانية. وبحلول 
نهاية العام، كان هناك 200 موقع عليها وُحشد دعم من 
حكومات سويسرا والنرويج والواليات المتحدة األمريكية. 
وفي الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر األطراف، روج 
االتحاد الدولي الحتياجات األشخاص الضعفاء ودعا إلى 

اتخاذ إجراءات محلية للتصدي لتغير المناخ.

وقاد االتحاد الدولي حملة على وسائل التواصل االجتماعي 
في الفترة التي سبقت اليوم العالمي للموئل 2021، لزيادة 
الوعي بالحاجة إلى استجابة مأوى مراعية للبيئة. وانضمت 
إلى حملة 16 يوما من النشاط لتسليط الضوء على الحاجة 
النوع  على  القائم  العنف  التخفيف من مخاطر  دمج  إلى 
االجتماعي في برامج المأوى. وقد مكنته الصورة العامة 
القوية لالتحاد الدولي على وسائل التواصل االجتماعي من 
التأثير على الرأي العام، وجمع األموال للنداءات العاجلة، 

وتعزيز العالقات بين الشبكات اإلنسانية.

حملة تغير المناخ تدق ناقوس الخطر العالمي
قادت Greta Thunberg الحملة الرئيسية لالتحاد الدولي ClimateChangedMe#  في أكتوبر 2021. وشارك 127 
مليون شخص في الحملة، التي رفعت مستوى الوعي بأزمة المناخ عن طريق إظهار تأثير تغير المناخ على حياة 

الناس في جميع أنحاء العالم.

وقالت Thunberg: “أزمة المناخ ليست مشكلة غير معروفة يمكننا تأجيلها. فهي حقيقة واقعة لها آثار كارثية 
على حياة الناس. وفي كل منطقة من مناطق العالم، يشعر الناس بالفعل بتأثير تغير المناخ على حياتهم 
اليومية، ولكن األشخاص الذين يعيشون في المناطق األكثر تضررا يتعرضون ألضرار غير متناسبة، على الرغم 
من أنهم أقل من ساهموا في تلك التغييرات. ونريد لهذه الحملة أن تنشر الوعي وتلهم الناس للمشاركة 

والتحدث إلى قادتهم والضغط عليهم.”
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التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف االتحاد الدولي في 2021

الجمعيات الوطنية تزيد مشاركتها في المنصات التي تقودها الحكومات

100الهدف

20الفعلي

الجمعيات الوطنية التي لديها استراتيجية لتعزيز دورها المساعد

80الهدف

44الفعلي

الجمعيات الوطنية المشاركة في الحمالت التي يقودها االتحاد الدولي 

50%الهدف

46%الفعلي

الوثائق الختامية الحكومية الدولية أو القرارات التي تشير إلى شبكة االتحاد الدولي

إنشاء خط أساسالهدف

12الفعلي

الجمعيات الوطنية التي تظهر تقدما في التحول الرقمي

 50% التقدم على مستوى واحد على األقلالهدف

40%الفعلي

)األهداف حتى عام 2025 ما لم ُيذكر خالف ذلك(
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االبتكار للتنبؤ بالتحديات والتكيف معها بشكل أفضل 
سعى االتحاد الدولي إلى اتباع نهج مبتكرة لتوريد المنتجات 
ذات الصلة بمرض كوفيد-19 في الوقت الذي يواجه فيه 
نقصا في السوق العالمية واضطرابا واسع النطاق في 
النقل. ودعم الجمعيات الوطنية عن طريق توفير السلع 
والدعم التقني على المستوى المحلي ومّكن الجمعيات 
الوطنية من مساعدة بعضها بعضا. فعلى سبيل المثال، 
زود الهالل األحمر التركي أفغانستان بوحدات أكسجين، 
في حين تبرع الصليب األحمر السنغافوري بوحدات لما 
417 وحدة  أفريقيا واشترى  17 جمعية وطنية في  عدده 

أخرى لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

28 جمعية وطنية في برنامج  وشارك قادة ناشئون من 
ا  أفكار ولدوا  ولقد  المستقبل.  لزمالء  الدولي  االتحاد 
المعقدة  التحديات  لحل  مبتكرة  مناهج  واستكشفوا 
داخل مجتمعاتهم. وأطلق االتحاد الدولي أيضا مشروع 
“بال حدود” الذي شجع 700 شاب من 60 جمعية وطنية 

على إيجاد حلول للتأهب لألوبئة واالستجابة لها.

واستخدمت شبكة االتحاد الدولي تكنولوجيات رقمية قوية 
لمساعدة الجمعيات الوطنية على تبادل المعارف وتعزيز 
الشراكات. وخالل أسبوع البيانات والرقمية، شارك خبراء 
تقنيون و4 آالف مشاك من 131 جمعية وطنية معلومات 
حول األدوات والنهج الرقمية التي ساعدتهم على تحقيق 

أهدافهم اإلنسانية.

الرقمية  التكنولوجيا  استخدام  ذلك  على  األمثلة  ومن   
لمساعدة سيارات اإلسعاف على الوصول بشكل أسرع 
وتتبع الشائعات عبر اإلنترنت حول جائحة كوفيد-19 بحيث 
للجماهير  المخاطر  لمعلومات  األولوية  إعطاء  يمكن 

ذات الصلة.

الحركة  في  مصلحة  صاحب  آالف   3 اجتمع  أكتوبر،  وفي 
التي  الحمراء”  القمة  “الكوكب:  بمناسبة  اإلنترنت  عبر 
المناخ،  تغير  المشاركون  وناقش  أيام.  ثالثة  دامت 
التي تواجه البشرية، وقوة  واألوبئة، والتهديدات الحرجة 

االستجابة المحلية.

4 آالف شخص من  وفي إطار مبادرة رقمية فريدة، قام 
باريس  إلى  بكينيا،  المو  من  افتراضية  برحلة  بلدا   100
بفرنسا. وألهمت المواد السمعية والبصرية للموظفين 
الكيني  األحمر  الصليب  جمعية  من  والمتطوعين 
والصليب األحمر الفرنسي طرقا مبتكرة لتوقع احتياجات 
المجتمعات المحلية واالستجابة لها. وشاركت جمعيتا 
إبداعية  الكاميرون ونيبال في تجربة  الصليب األحمر في 
االصطناعي  الذكاء  استخدام  يمكن  كيف  إلظهار  أخرى 

لتوقع التحديات اإلنسانية المستقبلية والتصدي لها.

منشورات االتحاد الدولي  
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شبكة االتحاد الدولي تخضع لتحول رقمي 
وافق مجلس إدارة االتحاد الدولي رسميا على استراتيجية 
التحول الرقمي في مايو. ثم شرعت الجمعيات الوطنية 
في تقييم قدراتها الرقمية وقدرات البيانات عن طريق أداة 
تقييم النضج الرقمي التي يوفرها االتحاد الدولي. وبحلول 
نهاية العام، كانت 36 جمعية وطنية قد أكملت العملية، 
في حين شاركت جمعيات أخرى في االستراتيجية الجديدة 
باتباع سلسلة من مسارات العمل ذات الطابع الخاص.

نموذج  على  الدولي  االتحاد  وافق  االستراتيجية،  ولدعم 
حوكمة للمبادرات الرقمية الجماعية. وعين مديرا للتحول 
بودابست  في  العالمية  الخدمات  مركز  وعين  الرقمي، 
موظفين لتعزيز قدرة االتحاد الدولي على منع الهجمات 

السيبرانية والتصدي لها.

الرقمية  الحلول  تقديم  الدولي على تبسيط  االتحاد  وركز 
وطنية  جمعية   46 وحدد  المتطوعين.  بيانات  إلدارة 
- مع  الرقمية  تحوالتها  إضافي في  دعم  ستستفيد من 
بناء  1.5 مليون فرنك سويسري من صندوق  تخصيص 
دعم  مجموعات  وتطوير  االحتياجات  لتحليل  القدرات 
مخصصة التصاالت افتراضية أقوى مثل التداول بالفيديو 

واالتصال عبر اإلنترنت.

وعزز االتحاد الدولي بنيته التحتية لتكنولوجيا المعلومات 
العالمية  المعلومات  تكنولوجيا  خدمات  تكلفة  وخفض 
عن طريق ترحيل خدمات مركز البيانات الخاص به إلى مركز 
بيانات كالرانيت فرانكفورت في عام 2021. وبدأ في تحليل 
القوة  من  لالستفادة  اإلنترنت  عبر  لسوق  القيمة  حالة 
الجمعيات  قيام  وتسهيل  للحركة  المشتركة  الشرائية 

الوطنية بعمليات الشراء.

الجئون يروون حكايتهم
بأصواتهم  الالزمة لسرد قصصهم  بالمهارات والموارد  الالجئين  تزويد  تركيا، ساعد مشروع مبتكر على  في 
الخاصة. وتلقى عشرة من رواة القصص الالجئين تدريبا على التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو ووسائل 
التواصل االجتماعي ورواية القصص. ثم تم إقرانهم بكبار المهنيين في هذا المجال، الذين قدموا التوجيه - 
تحسين وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بهم وتكتيكات رواية القصص لمشاركة القضايا التي تهمهم. 
العالمية على إنستغرام بمشاركة قصصها مع  الدولي  وسمحت عمليات االستحواذ على حسابات االتحاد 

الجماهير العالمية.
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العمل في الميدان
في إطار الشراكة العالمية لالتحاد الدولي مع اليونيسف، 
مع  تعاونا  األرميني  األحمر  الصليب  جمعية  أقامت 
وصول  ضمنت   2021 عام  وفي  زته،  وعز اليونيسف 
إلى  اباخ  ناغورنو-كار في  النزاع  تصاعد  من  المتضررين 
أماكن التعلم الوقائية عن طريق إنشاء مراكز تعلم مؤقتة 

في المجتمعات المضيفة.

وقدم االتحاد الدولي الدعم إلى جمعية الصليب األحمر 
الكيني في توثيق آثار الجفاف في المقاطعات الشمالية 
مسؤولي  تدريب   CP3 برنامج  ودعم  كينيا.  من  الشرقية 
المقاطعة وفرق الجمعية الوطنية والصحفيين المحليين 
لفهم كيفية التعاون وإرسال رسالة صحية واحدة أثناء 

الكوارث وحاالت الطوارئ.

الوطنية  الجمعية  الدولي  االتحاد  يدعم  جورجيا،  وفي 
لجمع بيانات قيمة للدعوة القائمة على األدلة. وكشفت 
الرعاية  ومقدمي  السن  كبار  على  كوفيد-19  تأثير  دراسة 
كبار  وصول  إمكانية  في  كبيرة  فجوات  عن  جورجيا  في 
زيادة مستويات  الهامة، فضال عن  الخدمات  إلى  السن 

العزلة والقلق. 

م االتحاد الدولي حلقة عمل معتمدة  وفي كولومبيا، نظَّ
لتحسين  158 موظفا ومتطوعا  لفائدة  البيانات  لتحليل 

قدراتهم في مجال إدارة المعلومات.

إلدارة  مركزي  نظام  إنشاء  على  الدولي  االتحاد  وساعد 
إلى  أدى  مما  بنغالديش،  في  والمعلومات  البيانات 
ارات  القر اتخاذ  على  الوطنية  الجمعية  قدرة  تحسين 

المستنيرة المتعلقة بالبيانات.

االتحاد  مع  بالتعاون  البيروفي  األحمر  الصليب  ونفذ 
خدمة  عن  عبارة  وهو  األحمر”،  الصليب  “خط  الدولي 
التجارية  لألعمال  واتساب  منصة  تستخدم  ساخن  خط 
للمساعدة في نشر الرسائل المتعلقة بالوقاية والحماية 

من عدم السهولة.

وأطلق الهالل األحمر الكازاخستاني روبوت دردشة يوفر 
والتطعيم  كوفيد-19  من  الوقاية  عن  دقيقة  معلومات 

وغيرهما من الموضوعات المهمة. 
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  الخضوع 
للمساءلة

السياق
االتحاد الدولي هو منظمة عالمية منسقة ومسؤولة أمام الجمعيات الوطنية 
وهو  تخدمها.  التي  الضعيفة  والمجتمعات  األشخاص  وأمام  فيه  األعضاء 
ملتزم ببناء نظم وعمليات إدارية تزداد كفاءة ودعم تحول الجمعيات الوطنية. 
الوطنية إلدخال أنظمة  الجمعيات  الدولي مع  2021، عمل االتحاد  وفي عام 
تقضي على االحتيال والفساد وتشجع وتحمي اإلبالغ عن المخالفات. وأنشأ 
وعزز الشراكات االستراتيجية في جميع أنحاء العالم، مع تأمين الموارد الالزمة 

للجمعيات الوطنية لتحقيق أهدافها اإلنسانية.

التقدم المحرز في عام 2021
العمل كمنظمة واحدة على الصعيد العالمي، 

بأكبر قدر ممكن من الفعالية والكفاءة
أعمال  جدول  أساسيان من  جانبان  الثقة هما  للمساءلة وكسب  الخضوع 
االتحاد الدولي من أجل التجديد، ولذلك تشجع المنظمة ثقافة “التحدث” على 
المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية. وفي عام 2021، دعم االتحاد الدولي 
جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر الوطنية لتنفيذ أنظمة محلية لإلبالغ 
عن المخالفات قابلة للتطوير وآمنة ومجهولة المصدر ومجانية االستخدام. 
وأطلق خط النزاهة EQS - وهو نظام رقمي لإلبالغ عن ادعاءات سوء السلوك 
والتحقيق فيها وإدارتها - ووفر الوصول والتدريب إلى 32 جمعية وطنية. وكان 
النزاهة، مما زاد من  النيجيري أول جمعية وطنية تنفذ خط  الصليب األحمر 

قدرتها على بناء المساءلة والثقة داخل المجتمع.

االحتيال  ومكافحة  لمنع  الوطنية  للجمعيات  الدعم  الدولي  االتحاد  وقدم 
الشبكة  استقرار  ويهددان  الجمهور  بثقة  الضرر  يلحقان  اللذين  والفساد، 
ومؤسساتها وقيمها األساسية. وقام االتحاد الدولي بتدريب 3.1 ألف موظف 
ومتطوع على االحتيال والتحقيقات ومنع االستغالل واالعتداء الجنسيين - 
مما مكنهم من تحديد الحاالت واتخاذ اإلجراءات المناسبة. ودرب 14 محققا 
ميدانيا متخصصا إضافيا، ليصل إجمالي عدد المحققين على مستوى الشبكة 

إلى 75 محققا.

وكجزء من خطة العمل العالمية للحماية، تم تنفيذ سياسة االتحاد الدولي 
في  وتفعليها  لهما  والتصدي  الجنسيين  واالعتداء  االستغالل  منع  بشأن 
التدريب  أنشطة  في  ودمجها  اإلنترنت  عبر  جلسات  طريق  عن  منطقة  كل 

شــبكة واحدة لالتحاد الدولي 
للوصــول إلــى المزيد من المحتاجين، 

عن طريق جمعيات وطنية تتســم 
بالكفاءة والخضوع للمســاءلة والأداء 

الجيد.

https://www.ifrc.org/document/policy-prevention-and-response-sexual-exploitation-and-abuse
https://pgi.ifrc.org/sites/default/files/media/document/2022-01/ifrc-global-safeguarding-action-plan-2022-2025-en.pdf
https://www.ifrc.org/document/policy-prevention-and-response-sexual-exploitation-and-abuse


مة إلى موظفي االتحاد الدولي  والتوجيه وجها لوجه المقدَّ
والجمعيات الوطنية. وركزت الجلسات على المسؤولية 
الوطنية  والجمعيات  الدولي  االتحاد  لموظفي  الجماعية 
الدولي  االتحاد  دعم  التحديد  وجه  وعلى  والمتطوعين، 
وضع  في  الوطنية  للجمعيات  الوطنية  للجمعيات 
سياسات وخطط عمل للحماية - وهي خطوة أساسية 
في ضمان وجود آليات لضمان عدم إلحاق برامجنا أي ضرر 

بأولئك الذين نسعى إلى مساعدتهم.

في  وطنية  جمعية   44 إلى  الدعم  الدولي  االتحاد  وقدم 
وضع سياسة تتعلق باالستغالل واالعتداء الجنسيين، 
والقطرية،  اإلقليمية  دون  اإلقليمية  األفرقة  طريق  عن 
بدعم من جنيف عند االقتضاء. وقد اعتمدت تسع عشرة 
االستغالل  منع  بشأن  سياسة  اآلن  وطنية  جمعية 
واالعتداء الجنسيين استعرضها االتحاد الدولي وتتماشى 

مع مبادئ االتحاد الدولي ومحظوراته.

أو  الوطنية  الجمعية  موظفي  من  ألف   4.3 والتحق 
المتطوعين بدورة أو أكثر )المجموع التراكمي 10.3 ألف( 
أو نشاط توجيهي عبر اإلنترنت أو دورة تدريب على دليل 

أو سياسة بشأن منع االستغالل واالعتداء الجنسيين.

العالم  أنحاء  جميع  في  الوطنية  الجمعيات  وتواصل 
GO لتبادل تقييمات الكوارث وإجراءات  استخدام منصة 
االستجابة لها، وتحسبا للكوارث واألزمات. وفي عام 2021، 
من  أكثر  من  التشغيلي  التعلم   IFRC GO منصة  أدخلت 
300 عملية لدفع التحسينات عبر الشبكة، وأعدت تحليال 
للنموذج الشامل واستجابة االتحاد الدولي. وباإلضافة إلى 
ذلك، استمر العمل على بناء نظام جديد للتنبؤ القائم على 
األثر وإدماج عملية االلتماس الخاصة بصندوق االستجابة 
الخاصتين  هاتين  إطالق  المقرر  ومن  الطوارئ.  لحاالت 

على المنصة في النصف األول من عام 2022.

المعلومات  لجمع   GO الدولي منصة  االتحاد  ويستخدم 
منصة  وتسهل  وتبادلها.  وتحليلها  بالكوارث  المتعلقة 
GO التعلم واتخاذ القرارات المستنيرة في الميدان، مما 
التي  األزمات  فهم  من  والمتطوعين  الموظفين  يمكن 
تتكشف بشكل أفضل واالستجابة الحتياجات األشخاص 

المتضررين.

وقدمت منصة التعلم التابعة لالتحاد الدولي فهرسا قويا 
يضم 650 موردا تعليميا، بما في ذلك الدورات التدريبية 

ألكثر  اإلنترنت  عبر  والندوات  الفيديو  ومقاطع  والوثائق 
من 300 ألف مستخدم نشط عبر شبكة االتحاد الدولي. 
افتراضية وقدمت  برامج تعليمية  المنصة  واستضافت 
جانب  إلى  الدولي،  االتحاد  إلى  والمعلومات  التدريب 
الموظفين والمتطوعين في جميع الجمعيات الوطنية. 
الدولي  االتحاد  ويستضيف  جمعية.   192 عددها  البالغ 
 ،)REAP( شراكة العمل المبكر المبني على معرفة المخاطر
التي تجمع منظمات من المجتمعات المناخية واإلنسانية 
واإلنمائية لتوسيع نطاق العمل المبكر بحلول عام 2025، 

كحل ملموس لحاالت الطوارئ المناخية العالمية.

في  والفعالية  الكفاءة  بتحسين  ملتزم  الدولي  واالتحاد 
البيروقراطية  من  نفسه  الوقت  في  الحد  مع  مكاتبه، 
واالزدواجية في عملياته. ووضع مشروع  الضرورية  غير 
النظم  في  الداخلية  االختناقات  لمعالجة   ForeSEE
والسياسات واإلجراءات. وإن وجود نهج تنظيمي أبسط 
حد  أقصى  إلى  موارده  زيادة  من  الدولي  االتحاد  يمّكن 

للوصول إلى المزيد من المحتاجين.

وفي عام 2021، استعرض االتحاد الدولي قسم الخدمات 
لتقديم  يد،  التور سلسلة  وإدارة  العالمية  اإلنسانية 
خدمة أكثر تنسيقا ومرونة وكفاءة للجمعيات الوطنية. 
واستعرض مركز الخدمات العالمية في بودابست نظمه 
العمليات  تبسيط  على  التركيز  مع  أيضا،  وأنشطته 
وفعالية التكلفة. ويهدف االتحاد الدولي إلى تعزيز الطلب 
على السلع والخدمات عبر الشبكة عن طريق االستفادة 
من قوته الشرائية السنوية مجتمعة، فعلى سبيل المثال، 
أطلق مناقصات عالمية للسلع المستخدمة على نطاق 

واسع مثل الناموسيات وأوعية المياه وأدوات المطبخ.

وأسطول مركبات االتحاد الدولي الذي يضم أكثر من 100 
طورت  وقد  العالم.  في  األكبر  هو  إنسانية  مركبة  ألف 
المنظمة نموذجا جديدا ألعمال األسطول إلبرام اتفاقات 
مما  الرئيسية،  المصنعة  الشركات  مع  عالمية  إطارية 
خفض  على  ويساعد  المركبات  إلى  الوصول  سيحسن 
الجمعيات  تمكين  إلى  النموذج  ويهدف  التكاليف. 
أكثر  بشكل  سياراتها  وإدارة  وشراء  تأجير  من  الوطنية 
كفاءة، مع الوصول إلى خيارات التمويل المبتكرة وتقليل 

تأثيرها البيئي.
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التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف االتحاد الدولي في 2021

الجمعيات الوطنية التي لديها سياسة وخطة عمل بشأن منع االستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لهما

29الهدف

16الفعلي

الموظفون الذين أتموا التدريب على منع االحتيال والفساد

100%الهدف

83%الفعلي

النوع االجتماعي والتنوع في إدارة االتحاد الدولي

الهدف
تشغل النساء ما ال يقل عن 40 في المئة 

من الوظائف من الدرجة هاء فما فوقها

35%الفعلي

الجمعيات الوطنية التي لديها آليات للتعقيب

150الهدف

35الفعلي

)األهداف حتى عام 2025 ما لم ُيذكر خالف ذلك(
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وقام االتحاد الدولي بمراجعة ورسم سياسات بشأن مجموعة واسعة من 
2021، بما في ذلك اإلجازات الوالدية، وترتيبات العمل  الموضوعات في عام 
وصمم  األولية.  واإلسعافات  الطفل،  وحماية  التطوعي،  والعمل  المرنة، 
استراتيجية لالحتواء والتنوع وعزز الوعي بشأن التحرش الجنسي واالعتداء 
مبادئه  أيضا  الدولي  االتحاد  واستعرض  الشبكة.  مستوى  على  الجنسي 
جميع  من  الشباب  من  المزيد  جلب  أجل  من  الداخلي  للتدريب  التوجيهية 
الخلفيات إلى مكان العمل، ووضع استراتيجية جديدة لبناء مجموعة من قادة 
لالتحاد  المناسبة  الظروف  تهيئة  على  األنشطة  هذه  وتساعد  المستقبل. 
الدولي والجمعيات الوطنية لتحقيق طموحها الجماعي للوصول إلى المزيد 

من المحتاجين.

االتحاد الدولي لديه شراكة متجددة مع أعضائه 
لتمويل  واحد  عقد  بموجب  معا  للعمل  جديدة  طريقة  الدولي  االتحاد  قدم 
المستقبل. ونجح االتحاد الدولي في التفاوض على اتفاق تمويل مدته ثالث 
سنوات بمبلغ إجمالي قدره 210 ماليين يورو مع المكتب األوروبي لإليكو من 
الجمعيات  مع  باالشتراك  وضعت  التي  التجريبية  البرنامجية  الشراكة  أجل 
الوطنية األوروبية. ويغطي االتفاق أنشطة في ما يصل إلى 25 بلدا، حيث يعمل 
االتحاد الدولي كمنصة عالمية لجمع األموال ألعضائه عن طريق االستفادة 

من وضعه كمنظمة دولية. )مزيد من المعلومات في الصفحة 44(

بالتبرعات تشارك  للتعهد  له على اإلطالق  أول مؤتمر  الدولي  االتحاد  وعقد 
رئاسته مع المديرية العامة للحماية المدنية والمساعدة اإلنسانية من أجل 
دعم صندوق االستجابة لحاالت الطوارئ. وتعهدت اثنتا عشرة حكومة وشركة 
بتقديم دعم مالي بلغ مجموعه حوالي 32 مليون فرنك سويسري في عام 2021. 

)ترد المزيد من المعلومات في الصفحة 44(

ووقع االتحاد الدولي والمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها مذكرة 
تفاهم في أغسطس 2021. وتشمل مذكرة التفاهم برنامجا مشتركا إلعداد 
المجتمعية  الصحية  الرعاية  العاملين في مجال  5 ماليين من  إلى  ما يصل 
المدربين في أفريقيا على مدى خمس سنوات. وقد ساعد ذلك على تحريك 
تزيد من  إلى مفوضية  األفريقي  االتحاد  الدولي مع مفوضية  االتحاد  شراكة 
المشاركة التشغيلية في جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي. )المزيد 

من المعلومات في الصفحة 46(

وواصل االتحاد الدولي أيضا تطوير عالقاته مع المؤسسات المالية الدولية 
لإلنشاء  األوروبي  والبنك  الدولي،  والبنك  للتنمية،  اإلسالمي  البنك  مثل 

والتعمير، وبنك التنمية للبلدان األمريكية، وبنك التنمية األفريقي.

اإلحصاءات

58 جمعية وطنية    
اجعة  لمر نشطة  عملية  في  شاركت 

وتنقيح أنظمتها األساسية.

3.1 ألف شخص 
على  تدريبا  تلقوا  األعضاء  مستوى  على 
العمليات  في  والفساد  االحتيال  منع 

اإلنسانية.

14 محققا متخصصا   
على مستوى شبكة االتحاد الدولي دربوا 

في عام 2021.
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  العمل في الميدان  
بناء  إلعادة  تمويال  الدولي  االتحاد  قدم  الصومال،  في 
مقديشو  في  الوطنية  للجمعية  التابع  التنسيق  مكتب 
الذي كان قد تعرض ألضرار جسيمة بسبب انفجار قنبلة 

في عام 2017.

تنسيق  منتدى  الدولي  االتحاد  يدعم  بنغالديش،  وفي 
الحركة، الذي ترأسه جمعية الهالل األحمر البنغالي، بما 
ئ  الطوار وحاالت  كوفيد-19  بشأن  التنسيق  ذلك  في 

األخرى وتطوير الجمعيات الوطنية.

المالية  لإلدارة  أولي  تقييم  أنجز  وبربودا،  أنتيغوا  وفي 
الرامية  تنفيذ الخطط  أكثر تفصيال بشأن  ووضع تحليل 

إلى تحسين النظم المالية.

لتعيين  النيبالي  األحمر  الصليب  إلى  الدعم  م  ُقدِّ وقد 
برؤية  المالية  االستدامة  لضمان  الموارد  لتعبئة  مدير 

طويلة األجل.

وبعد اعتماد منصة IRaiser، بالشراكة مع االتحاد الدولي 
دوالر  ألف   39 جمع  تم  ي،  السويسر األحمر  والصليب 
بحلول  اإلنترنت  عبر  التبرع  منصة  طريق  عن  أمريكي 

نهاية العام.

لشبكة  والضمان  التدقيق  عمليات  شملت  تركيا،  وفي 
ثالثة   )ESSN( ئ  الطوار حاالت  في  االجتماعي  األمان 

مكونات رئيسية يلي بيانها:

عمليات  	  6-7 )تشمل  سنوية  داخلية  تدقيق  خطة 
تدقيق سنويا(

تدقيق مالي فصلي 	

عمليات تحقق فصلية لألسر المعيشية 	

الوطنية  الجمعية  الدولي  االتحاد  دعم  بوروندي،  وفي 
لتطوير خدمات اإلسعافات األولية التجارية. وستسهم 
على  وتساعد  المحلية  الموارد  جلب  في  الخدمات  هذه 

ضمان االستدامة المالية للجمعية الوطنية.
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الثقة

السياق
يحتاج االتحاد الدولي والجمعيات الوطنية إلى الوثوق في مجتمعاتها المحلية 
وشركائها ومتطوعيها ألن ذلك يمكنها من تحقيق أهدافها اإلنسانية بفعالية 
للجمعيات  المستمر  التطوير  الدولي  االتحاد  دعم   ،2021 عام  وفي  وكفاءة. 
الوطنية، وزاد من مشاركة المتطوعين والشباب، ونفذ مبادرات المشاركة 
المجتمعية والمساءلة في جميع المناطق. وواصل أيضا تحسين العضوية 
الحركة، وهما عنصران حاسمان في شبكة إنسانية موثوقة  والتنسيق بين 
لحماية  سنوات  ثالث  مدتها  عمل  خطة  أطلق  العام،  نهاية  وفي  وفعالة. 

األطفال ومنع االستغالل واالعتداء الجنسيين. 

التقدم المحرز في عام 2021
الجمعيات الوطنية تلقت ُسبل الدعم من أجل 

التطور  
عمق االتحاد الدولي عمله في تطوير الفروع في عام 2021 ألن شبكة من الفروع 
تلبية  القدرة على  لديها  التي تعمل بشكل جيد تشكل جمعية وطنية قوية 
االحتياجات اإلنسانية المحلية. وأعاد إطالق صندوق بناء القدرات في أغسطس 

2021 - وهو آلية تمويل إنمائية مرنة مفتوحة لجميع الجمعيات الوطنية.

إلى  بالنسبة  أولوية  المالية  مواردها  إلدارة  الوطنية  الجمعيات  دعم  ويمثل 
االتحاد الدولي. ووضعت عدة مبادرات على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي، 
بما في ذلك في أمريكا الالتينية وجنوب أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي. وقامت 
منطقة آسيا والمحيط الهادئ بتجريب لوحة معلومات لمؤشرات االستدامة 
على  قائما  نهجا  الوطنية  الجمعيات  من  مجموعة  جربت  حين  في  المالية، 
السيناريوهات للنمذجة التنبؤية لوضع االستراتيجيات الطويلة األجل. وأكدت 
هذه التجربة الحاجة إلى أداة إلدارة المخاطر. ودعم االتحاد الدولي جمعيات 
الصليب األحمر والهالل األحمر الجمعيات الوطنية بالتكاليف األساسية وإدارة 

األصول وجمع األموال.

وواصل االتحاد الدولي دعم الجمعيات الوطنية في جهودها الرامية إلى منع 
انتهاكات النزاهة وإدارتها والتخفيف من حدتها. 

شبكة قائمة على المبادئ تحظى 
بثقة المجتمعات المحلية وعائدية 

أعضائها ودعمهم



التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف االتحاد الدولي في 2021

الجمعيات الوطنية ذات األنظمة األساسية المنقحة 

100%الهدف

44%الفعلي

الجمعيات الوطنية التي تم التوصل إليها بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الجمعيات الوطنية

96الهدف

45الفعلي

الجمعيات الوطنية ذات الخطة القطرية إلقامة جمعية وطنية واحدة   

60الهدف

45الفعلي

الجمعيات الوطنية التي عززت آليات النزاهة وإدارة المخاطر المرتبطة بالسمعة

192الهدف

18الفعلي

الجمعيات الوطنية التي لديها استراتيجيات إلشراك الشباب

96الهدف

44الفعلي

الجمعيات الوطنية التي تغطي تعويضات الصحة والحوادث والوفاة لجميع متطوعيها

 96الهدف

77الفعلي

حاالت الطوارئ الواسعة النطاق التي تستخدم إطارا واحدا للتخطيط واإلبالغ 

70%الهدف

100الفعلي

اإلجراءات المتخذة من أجل تنفيذ خطة العمل 2.0 الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مكونات الحركة الدولية

100%الهدف

70الفعلي

الجمعيات الوطنية ذات المشاركة المجتمعية والمساءلة المتكاملة

50الهدف

35الفعلي

)األهداف حتى عام 2025 ما لم ُيذكر خالف ذلك(
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ووضع االتحاد الدولي إطارا للتقييم الذاتي للحماية، مما 
يثبت التزامها بحماية الناس من األذى الناجم عن إساءة 
يمكن  16 معيارا  اإلطار من  ويتألف  السلطة.  استخدام 
لمكاتب االتحاد الدولي والجمعيات الوطنية على أساسها 

تقييم قدراتها في مجال الحماية.

وبحلول نهاية عام 2021، كانت 42 في المئة من الجمعيات 
نظمها  تنقيح  عملية  أكملت  أو  بدأت  قد  الوطنية 
األحمر.  والهالل  األحمر  الصليب  وقوانين  األساسية 
يؤدونها،  التي  الحوكمة  وظائف  جميع  ذلك  ويشمل 
وإجراء  القرارات  واتخاذ  االجتماعات  عقد  ذلك  في  بما 
عمليات التدقيق واتباع اإلجراءات التأديبية. وإن التنظيم 
اإلداري واالمتثال واالتساق في اإلدارة يمكن الجمعيات 
الوطنية من العمل بشكل أكثر كفاءة وزرع ثقة أكبر داخل 

مجتمعاتها.

االتحاد  تعزيز قدرة عمليات  على  الدولي  االتحاد  ويعمل 
ووضع  هياكل  إنشاء  على  الوطنية  والجمعيات  الدولي 
طريق  عن  التشغيلي  األمن  إلدارة  سليمة  اءات  إجر
زيادة التدريب األمني، واإلدارة األمنية الكافية والمكاتب 
والعمليات، ودعم الجمعيات الوطنية إلدماج األمن في 
خططها التشغيلية. وفي عام 2021، أجريت مراجعة للحد 
وتصف  الدولي.  لالتحاد  األمنية  المتطلبات  من  األدنى 
هذه اإلجراءات الحد األدنى من المتطلبات األمنية لتنفيذ 
وتم  وعملياته.  االتحاد  هياكل  جميع  داخل  األمن  إدارة 
إطالق نسخة جديدة من دورة التعلم اإللكتروني “توخوا 
السالمة” )اإلصدار 2.0( في عام 2021، إلزكاء الوعي األمني 
والجمعيات  الدولي  االتحاد  لدى  والقدرات  والمهارات 
الوطنية. وعلى الموقع الشبكي لالتحاد الدولي المخصص 
لتلك الدورة، وضع االتحاد أيضا دليال إلكترونيا لزيادة أمن 

البعثات العاملة في الميدان.

تنمية العمل التطوعي والعمل الشبابي
للشبكة، تحدد كيف  رؤية تطوعية  الدولي  االتحاد  وضع 
يمكن للجمعيات الوطنية اجتذاب وإشراك قاعدة كبيرة 
ومتنوعة من المتطوعين. وسيضمن ذلك بقاء االتحاد 
الدولي متجذرا في المجتمعات التي يخدمها ويسترشد 
توجه  جديدة  تطوعية  سياسة  إلى  الرؤية  وأدت  بها. 

الجمعيات الوطنية بشأن كيفية تنفيذها محليا.

v-community، مما مكن  وأطلق االتحاد الدولي تطبيق 
ووضع  بعضا.  بعضهم  مع  التواصل  من  المتطوعين 
الجمعيات  يمنح  التطوعي،  للتحالف  عالميا  ا  إطار
الوطنية األدوات التي تحتاجها لتحسين تحفيز متطوعيها 
وفي  ورفاهيتهم.  حماية سالمتهم  مع  بهم  واالحتفاظ 
هذا اإلطار، دعم االتحاد الدولي مبادرة للتعلم التطوعي 
لجمعية الصليب األحمر اإلسباني وحلقة عمل تطوعية 

بعد الجائحة استضافتها جمعية الهالل األحمر التركي.

وتساعد اإلدارة السليمة للبيانات المتعلقة بالمتطوعين 
أنشأ  لذلك  المحلية،  المجتمعات  داخل  الثقة  بناء  على 
البيانات  الدولي فريقا عامال لوضع حلول لجمع  االتحاد 
وإدارتها للجمعيات الوطنية. واختبر االتحاد الدولي و15 
القيادة  لتعلم  نظام  - وهو   MOTI نظام  جمعية وطنية 
والتحفيز ُصمم لتحسين رفاه المتطوعين ومشاركتهم.

في  اإلنسانية  الفاعلة  الجهات  هم  الشباب  وإنما 
ملتزما  الدولي  االتحاد  يزال  وال  العالم.  في  المستقبل 
بفهم احتياجاتهم وتشجيع العمل الذي يقوده الشباب. 
الوطنية  الجمعيات  الشباب من  القادة  100 من  ودعم 
لحضور القمة العالمية للشباب - وهي جزء من مبادرة 
الستة  الشبابية  للمنظمات  العالمية  الشباب  تعبئة 
خالل  بدأت  التي  المشاريع  المشاركون  وبحث  ى.  الكبر
اإلجراءات  من  المزيد  وتعبئة  إللهام  كوفيد-19  جائحة 
التي يقودها الشباب بدافع محلي. وشارك االتحاد الدولي 
في تنظيم االجتماع السنوي لميثاق الشباب في العمل 
حيث  للسكان،  المتحدة  األمم  صندوق  مع  اإلنساني 

حضرت 60 منظمة لتحديد األولويات لعام 2022.

نشر  أغسطس،  في  للشباب  الدولي  باليوم  واحتفاال 
االتحاد الدولي تقريرا عن جبهة التصدي لجائحة كوفيد-19 
األطفال  على  كوفيد-19  لجائحة  السلبية  اآلثار  حلل 
هذه  المناقشة  ورقة  وأوجزت  والشباب.  والمراهقين 
الشباب  وشبكات  الوطنية  للجمعيات  يمكن  كيف 
والشركاء وواضعي السياسات أن يكونوا أكثر استجابة 

الحتياجاتهم وحقوقهم ومواطن ضعفهم. 
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برنامج  وهي  حدود”،  “بال  مبادرة  الدولي  االتحاد  وأطلق 
المبتكرة  الشباب  حلول  لدعم  مصمم  ي  ابتكار شبابي 
للمشكالت المتصلة بجائحة كوفيد-19 في مجتمعاتهم 

العالمية  المبادرة  من  جزء  المبادرة  وهذه  المحلية. 
لتحالف  لتابعة  ا الشباب  لتعبئة  نطاقا  األوسع 

المنظمات الشبابية الست الكبرى.

تنسيق العضوية جزء أساسي من عمل االتحاد الدولي 
أعطى االتحاد الدولي األولوية لتعزيز التنسيق بين أعضائه 

على الصعيدين االستراتيجي والتنفيذي.

واستنادا إلى التعلم من إطار االستجابة لجائحة كوفيد-19، 
واصل االتحاد الدولي تنفيذ اإلطار على نطاق االتحاد في 
عملياته. ويجعل النهج على مستوى االتحاد الجمعيات 
الوطنية الجهات الشريكة المفضلة في بلدانها.  ويبرهن 

على ذلك قيمة شبكة االتحاد الدولي وعالميتها ويسلط 
الضوء على التضامن العالمي بين أعضائها. ويساعد هذا 
النهج على االستفادة من قدرات جميع الشركاء لتحقيق 
إقامة  وضمان  الجماعي  اإلنساني  األثر  من  قدر  أقصى 
حول  تتمحور  التي  االستجابة  أنشطة  جميع  بين  روابط 

احتياجات الجمعية الوطنية العاملة. 

نهج الحركة في إثيوبيا
في عام 2021، كان لدى ماليين األشخاص الضعفاء في إثيوبيا مجموعة واسعة من االحتياجات اإلنسانية 
الناتجة عن النزاع والجفاف والنزوح وانعدام األمن الغذائي والصدمات النفسية وفقدان سبل العيش واآلثار 
االجتماعية واالقتصادية المستمرة لجائحة كوفيد19-. واتبع االتحاد الدولي نهجا تنسيقيا للحركة بدعم من 
جمعية الصليب األحمر اإلثيوبي. وعن طريق العمل الوثيق مع اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية األعضاء، 
وفرت المأوى في حاالت الطوارئ والغذاء والنقد والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي ومستلزمات 

النظافة الصحية لألشخاص المحتاجين إلى المساعدة.

 اةعوايل2اةتخكينيل     105



106     التقرير السنوي لعام 2021



فيما  االتحاد  نطاق  على  المعايير  توحيد  النهج  ويشمل 
يخص إطار الرصد واإلبالغ لضمان المساءلة والشفافية. 
الوطنية  الجمعيات  أنشطة  عن  اإلبالغ  ذلك  ويشمل 
وأرسلت  المالية.  والمعلومات  القياسية،  ،والمؤشرات 
إعالمية متسقة وفي  رئيسية ومجموعات مواد  رسائل 
الوقت المناسب إلى جميع الجمعيات الوطنية من أجل 
ئ.  الطوار لحاالت  االستجابة  عمليات  من  عملية  كل 
العملية  هذه  طريق  عن  المجمعة  البيانات  وُتعمم 
عالمية  صورة  وترسم  للجمهور  وتتاح   GO منصة  على 

لالستجابة.

وفضال عن ذلك، أرسى االتحاد الدولي، بالتعاون مع الفريق 
االستشاري غير الرسمي للجمعيات الوطنية المتعاونة 
دوليا، طريقة جديدة للعمل معا في إطار برنامج لالتحاد 

وضع  مع  العمل،  وحدة  لضمان  سنتان  مدته  الدولي 
احتياجات جمعيات البلد المضيف وسيادتها في صميم 
)إثيوبيا،  رائدا  بلدا  أربعة عشر  واختير  المبذولة.  الجهود 
أفريقيا  وجمهورية  وبنغالديش،  وأفغانستان،  وأرمينيا، 
ولبنان،  وكولومبيا،  وقيرغيزستان،  وفنزويال،  الوسطى، 
ومالوي، وميانمار، اولنيجر، وهندوراس، واليمن( والتزمت 

بأن تكون جزءا من هذا البرنامج.

وعزز االتحاد الدولي التنسيق وتقاسم القيادة مع أعضائه. 
عدة  مع  إطارية  تكامل  اتفاقات  وتوقيع  بتنقيح  وقام 
جمعيات وطنية شريكة. وستيسر هذه االتفاقات قدرة 
الجمعيات الوطنية على العمل خارج بلدانها عند الحاجة، 
مع التمتع باألهلية القانونية الكاملة للعمل داخل هيكل 

االتحاد الدولي.

االتحاد الدولي سيحقق أولوياته لتنسيق الحركة والتعاون معها
أشرك االتحاد الدولي أكثر من 50 جمعية وطنية في مبادرته 
من  الرغم  على  معها  والتعاون  الحركة  تنسيق  لتعزيز 
التحديات التي تواجه تنفيذ المبادئ وأفضل الممارسات 
مديري  لجميع  التدريب  ووفر  التنفيذي.  المستوى  على 
االتحاد الدولي في الميدان، ويجري تحديث مجموعة أدوات 
المركز بانتظام. وتم استخدام أدوات لدعم تنسيق الحركة 
بناء   ،2021 عام  الرئيسية في  الطوارئ  في جميع حاالت 

على التعاون القوي على مستوى الحركة الذي تجلى خالل 
االستجابة لجائحة كوفيد-19. 

ونظم االتحاد الدولي في نوفمبر قمة افتراضية مع اللجنة 
مكونات  جميع  قيادة  أجل  من  األحمر  للصليب  الدولية 
الحركة وإدارتها العملياتية. وقد أدى ذلك إلى زيادة الوعي 
بالمركز وأظهر كيف يمكن أن يعزز التأثير العالمي للحركة.

ن األشخاص المعرضون لألزمات والمتأثرين بها من التأثير في القرارات  ُيمكَّ
التي تؤثر فيهم 

بالمشاركة  المعني  العالمي  الفريق  2021، دعم  في عام 
المبادرات  الدولي  لالتحاد  التابع  المجتمعية والمساءلة 
وارتبطت  المناطق.  جميع  في  وطنية  جمعية   43 في 
المبادرات بمجاالت برنامجية مختلفة، بما في ذلك النشر 
استجابة  ووصلت   .19 كوفيد- ضد  للتطعيم  العادل 
مليون   900 من  يقرب  ما  إلى  كوفيد-19  لجائحة  الحركة 
شخص عن طريق تدخالت شاملة وركزت على احتياجات 

المجتمعات المحلية.

وُيعترف باالتحاد الدولي كرائد فكري في إشراك المجتمع 
المحلي ومساءلته. وشارك مع برنامج األغذية العالمي 
في قيادة فرقة العمل المعنية بالمساءلة أمام السكان 
المتضررين التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 

- وأوصى بإدخال تحسينات على النظام اإلنساني الدولي.
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أفريقيا

السياق
كانت الفيضانات أكثر أنواع الكوارث شيوعا في منطقة أفريقيا التابعة لالتحاد 
الدولي في عام 2021، تليها موجات الجفاف وانعدام األمن الغذائي والعواصف 
المدارية. وال يزال الجوع يمثل مشكلة ملحة في العديد من مناطق أفريقيا. 
ويواجه 346.4 مليون شخص انعدام األمن الغذائي الحاد، ويواجه 452 مليون 

شخص انعدام األمن الغذائي المعتدل.

وقدم االتحاد الدولي الدعم إلى 72 عملية طوارئ في 39 بلدا، معظمها مرتبط 
بالمناخ. واستجاب االتحاد الدولي وأعضاؤه في أفريقيا لمرض فيروس اإليبوال 

وحمى الضنك واألزمة في تيغراي بإثيوبيا.

وبذل االتحاد الدولي والجمعيات الوطنية في أفريقيا جهودا كبيرة لزيادة سرعة 
عمليات االستجابة وخفة حركتها. ودمجا المشاركة المجتمعية والمساءلة، 
والحماية، والنوع االجتماعي، واالحتواء، ومنع االستغالل واالعتداء الجنسيين، 

ونهج االستجابة الخضراء في جميع البرامج واألنشطة.

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة، ظل انخفاض مستويات التمويل يشكل تحديا 
كبيرا واستمر في التأثير على قدرات الجمعيات الوطنية على دعم المحتاجين.

مبادرات البلدان األفريقية
بعد مشاورات مع الجمعيات الوطنية في أفريقيا في عام 2019، أطلق االتحاد 
الدولي مبادرات لعموم أفريقيا ركزت على التحديات األكثر إلحاحا في المنطقة، 
ورعايتها، ومبادرة  وزراعة األشجار  الوطنية،  الجمعيات  بما في ذلك تطوير 
االستعداد األحمر، ومبادرات القضاء على الجوع. وطوال عام 2021، دعم االتحاد 
الدولي جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر الجمعيات الوطنية األفريقية 
لدمج هذه المبادرات في خططها الوطنية من حيث صلتها بأولوياتها ومواطن 

ضعفها داخل مجتمعاتها.

تستهدف مبادرات االتحاد الدولي 
الجديدة للبلدان األفريقية التحديات 

األكثر إلحاحا في المنطقة، بما 
في ذلك تطوير الجمعيات الوطنية، 
وزراعة األشجار، ومبادرة االستعداد 

األحمر، والقضاء على الجوع.



أكبر وجهات التمويل بحسب الموقع  

أكبر وجهات التمويل بحسب الموقع  
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البرامج 
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جمهورية 
أفريقيا 
الوسطي
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مليون
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29.3مليون

مليون

الصومال
انعدام األمن الغذائي

كينيا
انعدام األمن الغذائي

نيجيريا
انعدام األمن الغذائي

جمهورية الكونغو الديمقراطية
الثوران البركاني

غرب أفريقيا
وباء

موزامبيق
فيضان

جنوب السودان
فيضان

2.6 مليون 
األزمات 

المناخية والبيئية

1.3 مليون
تطور 

األزمات والكوارث

41.4 مليون
الصحة وُحسن الحال

164.0 ألف
الهجرة والهوية

2.4 مليون
القيم 

والسلطة واالحتواء

يرجى مالحظة أن الرسم البياني لتمويل حاالت الطوارئ يغطي جميع نداءات الطوارئ النشطة. وبالنسبة إلى األشخاص الذين يتم الوصول إليهم، فإن احتمال تكرار عد بعضهم في 

األولويات االستراتيجية قائم على الرغم من بذل االتحاد الدولي قصارى جهده لتفادي ذلك. وأخيرا، تعتمد وجهات التمويل بحسب الموقع على التمويل المتسلم في عام 2021.

التمويل  
حاالت الطوارئ  

البرامج المواضيعية  

األشخاص الذين تم الوصول إليهم بحسب المجال المواضيعي  

نداء الطوارئ صندوق الطوارئ لالستجابة لحاالت الكوارث

النفقاتالتمويلمتطلبات التمويل

النفقاتالتمويلمتطلبات التمويل
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التقدم المحرز في عام 2021
األزمات المناخية والبيئية

الصليب  جمعيات  الدولي  االتحاد  دعم   ،2021 عام  في 
أفريقيا  في  الوطنية  الجمعيات  األحمر  والهالل  األحمر 
أكثر مرونة  المناخ ولتصبح  المعرفة والوعي بتغير  لبناء 
الفني وتبادل المعلومات عبر منصات  عن طريق الدعم 

الحركة وغير الحركة.

وفي هذا السياق، دعم االتحاد الدولي جمعيات الصليب 
الهالل األحمر الصومالي  األحمر والهالل األحمر جمعية 
على  المحلية  المجتمعات  لقدرة  متكاملة  لوضع خطط 
الصمود والتدريب على إدارة الموارد الطبيعية للموظفين 
من  الوطنية  الجمعية  ذلك  مكن  وقد  والمتطوعين. 
توزيع األشجار المقاومة للجفاف والشتالت الغذائية في 

المجتمعات المحلية المستهدفة، وإعادة تأهيل األراضي 
المتدهورة عن طريق مشاريع الحفاظ على التربة والمياه، 
امج  بر في  وتعبئتها  المحلية  المجتمعات  اك  وإشر

حماية البيئة.

مبادرة  البلجيكي  األحمر  والصليب  الدولي  االتحاد  ودعم 
كينيا.  في  ورعايتها  األشجار  لزراعة  األفريقية  البلدان 
ونتيجة لهذا الدعم، أنشأت جمعية الصليب األحمر الكيني 
شجرة  آالف   10 على  الحفاظ  مع  شجرة  شتلة  ألف   20
إضافية على األقل. وقامت الجمعيات الوطنية بزراعة أكثر 
من 4 ماليين شجرة في أفريقيا في عام 2021 عن طريق 

هذه المبادرة.

تطور األزمات والكوارث
الوطنية  للجمعيات  الفني  الدعم  الدولي  االتحاد  قدم 
المبكر  العمل  بروتوكوالت  تطوير  أجل  من  األفريقية 
عام  في  المتطورة  والكوارث  لألزمات  االستجابة  بشأن 
2021. وقد مكن ذلك الجمعيات الوطنية في إثيوبيا وكينيا 
الفيضانات مع  وأوغندا من الحصول على تمويل إلدارة 
الحصول  من  النيجر  في  األحمر  الصليب  جمعية  تمكين 
بلدا   14 اآلن  وهناك  الجفاف.  حاالت  إلدارة  تمويل  على 
تنفذ إجراءات استباقية وتسعة بروتوكوالت عمل مبكرة 

معتمدة تغطي الفيضانات والجفاف واألعاصير.

المتضررين  األشخاص  حصول  الدولي  االتحاد  وضمن 
يتالءم  ما  على  اإلنسانية  واألزمات  الطوارئ  حاالت  من 
الوقت  في  الشرائية  والقسائم  النقدية  المساعدة  من 
الحتياجاتهم  االستجابة  من  يتمكنوا  حتى  المناسب 
والحصول على المساعدة في الوقت المناسب وبطريقة 

مرنة تعزيز وكالتهم.

المئة من عمليات صندوق االستجابة  51 في   وشملت 
لحاالت الطوارئ و80 في المئة من نداءات الطوارئ في 
منطقة أفريقيا بواسطة النقد أو القسائم الشرائية في 
نفذها  التي  الصندوق  عملية  ذلك  ويشمل   .2021 عام 
الصليب األحمر البوروندي والتي استندت بالكامل تقريبا 
الدعم  الدولي  االتحاد  وقدم  النقدية.  التحويالت  إلى 
لحوالي 1 آالف أسرة مساعدات نقدية وقسائم استجابة 
ألف   16 حوالي  إلى  قدم  وبالمثل،  الهائلة.  للفيضانات 
من  كجزء  ائية  شر وقسائم  نقدية  مساعدات  شخص 
الجوع في الصومال.  بالقضاء على  المتعلقة  المبادرات 
في  الوطنية  الجمعيات  الدولي مع  االتحاد  تعاون  ووفر 
نقدية  أمواال  شخص  ألف   135 من  يقرب  لما  أفريقيا 
متعددة األغراض عن طريق عمليات الطوارئ و657.6 ألف 
شخص مساعدات نقدية وقسائم عن طريق عملياتهم 

المتعلقة بكوفيد-19.

الثغرات المتزايدة في مجالي الصحة وُحسن الحال
نسق الصليب األحمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية 
إلى  للوصول  الدولي  االتحاد  من  بدعم  المنزلية  الزيارات 
الصحية.  والمشورة  بالمعلومات  شخص  ماليين   4
إلى  الوصول  من  الوطنية  الجمعية  الدعم  هذا  ومكن 
مليون شخص إضافي في عام 2021 عن طريق برنامجها 
متطوع  ألف   4.1 وتدريب  والتأهب،  لألوبئة  المجتمعي 
على مبادرات التطعيم والتغذية والمشاركة المجتمعية 
والمساءلة في أثناء تنفيذ أنشطة حصر المخاطر الصحية.

وصلت  الذين  األشخاص  عدد  في  كبيرة  زيادة  وحدثت   
الوصول  تم   ،2021 عام  الوطنية. ففي  الجمعيات  إليهم 
إلى أكثر من 21.7 مليون شخص عن طريق برامج صحية 
طويلة األجل مقابل 2.9 مليون شخص في عام 2020. وقد 
3.9 مليون  بلغ عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم 
شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية و3.4 مليون 

شخص في نيجيريا.
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وساعد االتحاد الدولي ثماني جمعيات وطنية في أفريقيا 
لزيادة فرص الحصول على  التقنية  بالتمويل والمشورة 
مياه الشرب المأمونة، مما أدى إلى تمكن حوالي 37 ألف 
المياه  من  دائمة  إمدادات  على  الحصول  من  شخص 

المأمونة في جميع أنحاء القارة.

و944  الصحي  للصرف  مرفقا   120 الدولي  االتحاد  ودعم 
تلميذ  آالف   4 نحو  منها  استفاد  اليدين،  لغسل  مرفقا 
في مالوي ورواندا، من بين بلدان أخرى كثيرة. وساهمت 
هذه المبادرات في الحد من األمراض المنقولة عن طريق 

المياه وتحسين النتائج الصحية والتعليمية.

الهجرة والهوية
التي  التحديات  من  الرغم  وعلى   2021 عام  مدى  على 
نجح  التمويل،  وتخفيضات  كوفيد-19  جائحة  فرضتها 
إلى  الوصول  في  الوطنية  والجمعيات  الدولي  االتحاد 
يقيا.  أفر أنحاء  جميع  في  المستضعفين  ين  المهاجر
وقدما المساعدة الوجيهة والمناسبة أثناء العمل على 
الحفاظ على كرامة األشخاص المرتحلين. وقدم االتحاد 
والنيجر  إثيوبيا  في  الوطنيتين  للجمعيتين  الدعم  الدولي 
األحمر  الصليب  وجمعية  للنزوح،  استراتيجيات  لوضع 
في  بالتشرد  المتعلقة  اتيجيتها  استر إلدماج  الغيني 

استراتيجيتها الوطنية.

وأطلق االتحاد الدولي بحثا جديدا بالتعاون مع مختبر هجرة 
العمل  في  الثقة  بناء   – الهجرة  “آفاق  بعنوان  الحركة 

اإلنساني المتعلق بالهجرة”. 

الغامبي،  األحمر  الصليب  جمعية  من  كل  أكدت  وقد 
وجمعية الصليب األحمر لجنوب أفريقيا، وجمعية الصليب 
األحمر الزامبي والهالل األحمر السوداني وجمعية الصليب 
األحمر النيجري اهتمامها باالنضمام. وسوف تحصل على 
ما مجموعه 30 ألف فرنك سويسري للجمعيات الوطنية 
الخمس من مختبر الهجرة التابع لالتحاد الدولي والصليب 

األحمر الدانمركي لدعم جهودها.

بدأ   ،2021 مايو  في  نيراغونغو  جبل  بركان  ثوران  وقبل 
الصليب األحمر لجمهورية الكونغو الديمقراطية في تعزيز 
قدراته التطوعية وقدرته على إجراء تقييمات لالحتياجات 
ثار  أنه عندما  الدولي. وقد ضمن ذلك  االتحاد  بدعم من 
المساعدة  تقدم  أن  الوطنية  للجمعية  يمكن  البركان، 
ألف   55.5 إلى  المناسب  الوقت  المناسبة في  اإلنسانية 

شخص نزحوا بسبب تدفقات الحمم البركانية.

القيم والسلطة واالحتواء
في عام 2021، عقد االتحاد الدولي جلسات تعليمية شهرية 
واإلدماج  االجتماعي  والنوع  الحماية  حول  اإلنترنت  عبر 
لزيادة القدرات في أفريقيا عن طريق التعلم من أفضل 
الحماية  إدماج  الجلسات على  الممارسات. وركزت هذه 
لحاالت  االستجابات  في  واالحتواء  االجتماعي  والنوع 
الطوارئ وتدابير الحماية، ومنع العنف الجنسي والعنف 

القائم على النوع االجتماعي، ومنع االستغالل واالعتداء 
الجنسيين والتصدي لهما. 

االستغالل  منع  بشأن  دليال  الدولي  االتحاد  وأصدر 
واالعتداء الجنسيين في أفريقيا والتصدي لهما. ويقدم 
لالستغالل  المسبق  اإلعداد  بشأن  إرشادات  الدليل 

أدت التطورات األخيرة في تيغراي إلى تفاقم مواطن الضعف األخرى 
القائمة في إثيوبيا وفي السودان وجيبوتي المجاورين. وحتى قبل 
الصراع، كانت المنطقة تعاني من انعدام األمن الغذائي الحاد، وغزو 

الجراد الصحراوي، والجفاف، وجائحة كوفيد-19.
محمد مخير، المدير اإلقليمي ألفريقيا في االتحاد الدولي
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أن  يضمن  وهو  لهما.  والتصدي  الجنسيين  واالعتداء 
جميع الموظفين والمتطوعين في جميع أنحاء الجمعيات 
الوطنية واالتحاد الدولي على دراية بالمبادئ واإلجراءات 
التقني  الدعم  الدولي  االتحاد  وقدم  الحاسمة.  الوقائية 
الصليب  وجمعية  ي  النيجير األحمر  الصليب  لجمعية 

األحمر األوغندي في إعداد سياساتها وخطط عملها.

تمكن  الوعي،  يادة  وز الدولي  االتحاد  دعم  طريق  وعن 
من  الديمقراطية  الكونغو  ية  لجمهور األحمر  الصليب 
مساعدة الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على 
النوع االجتماعي عن طريق المراكز الصحية المتخصصة، 
بينما وصل أيضا إلى 8.6 ألف شخص بأنشطة ورسائل 

تتعلق بالحماية والنوع االجتماعي واالحتواء.

االلتزام
في عام 2021، ركزت جهود االتحاد الدولي في مجال تطوير 
سالمة  ضمان  على  يقيا  أفر في  الوطنية  الجمعيات 
الحوكمة والقيادة مع تحسين االستدامة المالية وإدارة 
المخاطر وتنسيق الحركة. وسعى االتحاد الدولي إلى تعزيز 
التوطين والمشاركة في التحول الرقمي ودمج المزيد من 
الشباب والمتطوعين في الحركة في جميع أنحاء أفريقيا.

وكجزء من ذلك، أنشأت 11 جمعية وطنية أفريقية )مالوي، 
وناميبيا، وبوتسوانا، وليسوتو، وأوغندا، وكينيا، ومدغشقر، 

وغانا، ونيجيريا، وإسواتيني، وبنن( أطرا إلدارة المخاطر. 

وقدم االتحاد الدولي تدريبا على القيادة الرشيدة والحكم 
ومالوي  )ناميبيا  وطنية  جمعية  عشرة  الثنتي  الرشيد 
وموريشيوس  ومدغشقر  وإسواتيني  وزامبيا  وزمبابوي 
انيا  وتنز الديمقراطية  الكونغو  ية  وجمهور القمر  ر  وجز

نيجيريا وليسوتو(.
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الخضوع للمساءلة
قام االتحاد الدولي بتطوير وتنشيط العديد من الشراكات الهامة في عام 2021 
الوطنية  التمويل المستدام والمتعدد السنوات لصالح الجمعيات  لضمان 
األمراض  لمكافحة  األفريقي  المركز  مع  شراكة  ذلك  ويشمل  أفريقيا.  في 
ومؤسسة ماستركارد، والتي ستشجع نمو القوى العاملة في مجال الرعاية 
الصحية المجتمعية في جميع أنحاء القارة، وشراكة مع مؤسسة إيكوبانك 
لدعم المبادرات األفريقية. كما يواصل االتحاد الدولي تلقي دعم قيم لعمله في 
أفريقيا من حكومات أيسلندا واليابان وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية.

وقد مكن تأمين هذه الشراكات وغيرها من األموال االتحاد الدولي من دعم 
تضرر  الذي  التنسيقي  مكتبها  بناء  إلعادة  الصومالي  األحمر  الهالل  جمعية 

بشدة جراء انفجار قنبلة في عام 2017.

على  التدريب  بتوفير  البوروندي  األحمر  الصليب  الدولي  االتحاد  دعم  كما 
المحاسبة للموظفين الماليين. وبالمثل، وفر االتحاد الدولي التدريب لمديري 
المشاريع بشأن الميزنة والممارسات المالية واللوجستية على نطاق الحركة. 
وتظهر هذه االستثمارات المحلية لبناء القدرات مجتمعة مساءلة متزايدة 

أمام المانحين والمستفيدين.

الثقة
يساعد االتحاد الدولي وشركاؤه في الحركة الهالل األحمر السوداني في تحوله 
التنظيمي عن طريق إصالحات في نظم الحوكمة، والموارد البشرية، وتطوير 
الفروع، وإدارة المعلومات والبيانات. وبذل الهالل األحمر السوداني جهودا 
إدارة  تعزيز  مع  اللوجستية  والقدرات  والتحقيق  التدقيق  قدرات  لتحسين 

المشتريات وسلسلة التوريد.

350 ألف فرنك سويسري لهذا  وباإلضافة إلى تعهد االتحاد الدولي بتقديم 
التحول، تبرعت المنظمة العربية للصليب األحمر والهالل األحمر بمعدات و40 
ألف فرنك سويسري إلنشاء مركز عمليات جمعية الهالل األحمر السوداني. 
وقدم الصليب األحمر الهولندي الدعم التقني لتعزيز نظام إدارة البيانات التابع 

.ment system.لجمعية الهالل األحمر السوداني

اإلحصاءات

4 ماليين شجرة  
في أفريقيا كجزء من مبادرة زراعة األشجار 

ورعايتها في أفريقيا في عام 2021.

55.5 ألف شخص
في  إليهم  اإلنسانية  المساعدة  قدمت 
في  نيراغونغو  جبل  بركان  ثوران  أعقاب 

جمهورية الكونغو الديمقراطية.

4 ماليين شخص
والمشورة  المعلومات  على  حصلوا 
المنزلية  ات  يار الز طريق  عن  الصحية 
التي ينسقها الصليب األحمر لجمهورية 

الكونغو الديمقراطية.

37.0 ألف شخص 
آمنة  مياه  إمدادات  على  يحصلون  كانوا 

دائمة في جميع أنحاء القارة.
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األمريكتان

السياق
التابعة لالتحاد الدولي ثاني أكثر  تعد منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
المناطق عرضة للكوارث في العالم. فقد تأثر ما يقدر بنحو 152 مليون شخص 
بكوارث 1.2 ألف شخص بين عامي 2000 و2019، منهم 26.4 مليون شخص 
2021. وعلى الرغم من أن العديد منها دوري بطبيعته، إال  محتاجين في عام 
أن الكوارث التي من المرجح أن تتطلب استجابة إنسانية كبيرة في المنطقة 
األثر  أن  كما  والفيضانات.  واألعاصير  الزالزل  مثل  المفاجئة  الكوارث  هي 
الجماعي ألزمات المناخ المتكررة، وال سيما فترات الجفاف المطولة التي تليها 

الفيضانات الموسمية، يؤدي أيضا إلى احتياجات إنسانية معقدة.

الكوارث  وشدة  وتيرة  ارتفاع  إلى  جزئيا  المحتاجين  عدد  في  الزيادة  وترجع 
المفاجئة والصدمات المناخية المتكررة، والظروف االجتماعية واالقتصادية 
الصعبة. تأثر 800 ألف شخص بالزلزال الذي ضرب هايتي في أغسطس 2021 
2021. وعلى الرغم  7.5 مليون شخص باألعاصير في المنطقة في عام  وتأثر 
المنطقة، فإن  العالم يعيشون في  المئة فقط من سكان  8.4 في  أن  من 
18.5 في المئة من حاالت اإلصابة بكوفيد-19 في العالم و30.3 في المئة من 
جميع الوفيات حدثت في المنطقة مما يجعلها األكثر تضررا في العالم. وقد 
تركت هذه العوامل مجتمعة 287 مليون شخص في فقر أو فقر مدقع وأثر 
انعدام األمن الغذائي المعتدل إلى الشديد على 267 مليون شخص. وشملت 
المرأة،  تجاه  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  األخرى  الهامة  التحديات 

وحماية الطفل، وتزايد تدفقات النزوح الداخلي، والهجرة.

التقدم المحرز في عام 2021
األزمات المناخية والبيئية

المنطقة. وأطلقت  الجزرية في  المجتمعات  أكبر خطر على  األعاصير  تجلب 
القادرة على الصمود  الجزر  البهاما مشروع  جمعية الصليب األحمر في جزر 
بالتعاون مع منظمة الحفاظ على الطبيعة للمجتمعات المحلية المتضررة 
تنفيذ  الدولي  المقدم من االتحاد  العالمي  الدعم  من إعصار دوريان. وشهد 
ويستخدم  وجامايكا.  غرينادا  ذلك  في  بما  الجزر،  من  العديد  في  البرنامج 
المشروع التكيف مع تغير المناخ والنهج القائمة على النظم اإليكولوجية في 

المجتمعات المستهدفة لفهم مواطن الضعف وبناء القدرة على الصمود.

 

تستجيب شبكة االتحاد الدولي 
لالحتياجات اإلنسانية المعقدة منذ 

بداية الصدمات المفاجئة وحدوث 
الكوارث الدورية مع التركيز على تغير 
المناخ بوصفه محركا رئيسيا لألزمات 

الحالية والمستقبلية.



58.8
مليون

64.5
مليون

45.2
مليون

77.9
مليون

30.1
22.7مليون

مليون

%28%22%12%11%9%18

أمريكا كولومبيافنزويال
الوسطى

البرامج 
اإلقليمية

منطقة البحر 
الكاريبي الناطقة 
باللغة اإلنجليزية 

وسورينام

آخر

6.5 ألف 
األزمات 

المناخية والبيئية

1.1 مليون
تطور 

األزمات والكوارث

3.6 مليون
صحة وُحسن الحال

1.4 مليون 
الهجرة والهوية

186.0 ألف 
القيم 

والسلطة واالحتواء

يرجى مالحظة أن الرسم البياني لتمويل حاالت الطوارئ يغطي جميع نداءات الطوارئ النشطة. وبالنسبة إلى األشخاص الذين يتم الوصول إليهم، فإن احتمال تكرار عد بعضهم 
في األولويات االستراتيجية قائم على الرغم من بذل االتحاد الدولي قصارى جهده لتفادي ذلك. وأخيرا، تعتمد وجهات التمويل بحسب الموقع على التمويل المتسلم في عام 2021.

التمويل  
حاالت الطوارئ  

البرامج المواضيعية  

نداء الطوارئ صندوق الطوارئ لالستجابة لحاالت الكوارث

أكبر وجهات التمويل بحسب الموقع  

األشخاص الذين تم الوصول إليهم بحسب المجال المواضيعي  

هايتي
زلزال 

سانت فنسنت 
وجزر غرينادين 
ثوران بركان 

أكبر وجهات التمويل بحسب الموقع  

النفقاتالتمويلمتطلبات التمويل

النفقاتالتمويلمتطلبات التمويل
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وفي كولومبيا، دعم االتحاد الدولي الجمعية الوطنية لمساعدة 1300 شخص 
والوصول إليهم بمواد مرجعية لتعزيز تكيف البرامج الزراعية مع تغير المناخ، 

مثل حدائق إنتاج األغذية في المناطق الحضرية.

 تطور األزمات والكوارث
دعم االتحاد الدولي جمعية الصليب األحمر الفنزويلي إلنشاء وتدريب 12 كتيبة 
مجتمعية لالستجابة للكوارث في مجال الحد من مخاطر الكوارث واإلسعافات 
األولية وسبل العيش. وتمت صياغة خطة عمل في كل لواء استجابة خاص 

بالمخاطر التي يواجهها المجتمع.

وباإلضافة إلى ذلك، بدأ االتحاد الدولي العملية االنتقالية لعمليات الطوارئ 
الصحية وحركة السكان اإلقليمية في فنزويال.

الثغرات المتزايدة في مجالي الصحة وُحسن 
الحال

حصل الناجون من االتجار بالبشر على خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي 
واالجتماعي في كولومبيا في إطار برنامج الرعاية الشاملة التابع لالتحاد الدولي. 
مع  بالشراكة  ومتخصصة  أسرية  طبية  خدمات  أيضا  الدولي  االتحاد  وقدم 

حكومة كولومبيا.

آالف خدمة طبية عن طريق   5 يقرب من  ما  الدولي  االتحاد  بيرو، قدم  وفي 
خدمات الرعاية الصحية األولية في خمس مدن مضيفة ومدن عبور عن طريق 

نقاط الخدمة اإلنسانية.

الهجرة والهوية
التابع  الملكية  الفراشة  برنامج  وقدم  المنطقة.  في  مهمة  قضية  الهجرة 
بلدان وشجع  الخدمة اإلنسانية في عدة  لتنفيذ نقاط  الدعم  الدولي  لالتحاد 

األنشطة المجتمعية في مجتمعات العبور والمجتمعات المضيفة.

والفحص  األولية  الصحية  المساعدة  طفل  ألف   3.4 إلى  قدم  بنما،  وفي 
الوطنية على  للجمعية  التابعة  اإلنسانية  الخدمة  نقاط  التغذوي عن طريق 

الحدود مع كولومبيا.

الواليات  في  للمهاجرين  المخصصة  المشاريع  وصلت   ،2021 عام  وفي 
الحدودية لفنزويال إلى 28 ألف مشروع مع الرعاية الصحية األولية والخدمات 
النفسية واالجتماعية والوقاية من عدم السهولة وتعزيز الصحة وأنشطة 

الصحة الجنسية واإلنجابية وخدمات الحماية.

القيم والسلطة واالحتواء
نفذ االتحاد الدولي مشاريع صغيرة ألكثر من 1.1 ألف شخص في بيرو لتعزيز 
اإلدماج االجتماعي للمهاجرين والالجئين. وركزت المشاريع على اإلسعافات 

األولية وتعزيز الصحة واألكل الصحي.

ومنذ عام 2020، دعم االتحاد الدولي جمعية الصليب األحمر الكولومبي لتنفيذ 
مشروع مساعدة متكامل للناجين من االتجار بالبشر وليصبح مرجعا إقليميا 

اإلحصاءات

7.1 ألف بطاقة فيزا 
مسبقة الدفع

 1.5 تبلغ  إعادة شحن  بقيمة  تعبئتها  تم 
مليون فرنك سويسري.

14 مليون 
فرنك سويسري

أدير عن طريق وحدة المشتريات لمنطقة 
األمريكتين.

918 طنا من البضائع
أرسلت لدعم عمليات وبرامج الطوارئ.

DREF
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في النهج اإلنساني لالتجار بالبشر.   وقد ساعد المشروع 
مكافحة  على  الوطنية  الجمعية  قدرة  ز  وعز ناجيا   48
االتجار بالبشر والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع 
529 شخصا بحلول ديسمبر  االجتماعي، حيث وصل إلى 
الوطنية  الجمعيات  مع  التعلم  مساحات  وعزز   2021

األخرى في األمريكتين. 

غير  طرق  استخدام  على  الفنزويليون  المهاجرون  أجبر 
ايدة  المتز الضعف  ونقاط  المخاطر  بسبب  رسمية 
االتحاد  دعم  والبرازيل.  كولومبيا  في  المغلقة  والحدود 
الدولي جمعية الصليب األحمر الفنزويلي لتكييف مجموعة 
للمتطوعين  واإلدماج  االجتماعي  والنوع  الحماية  أدوات 

وفرق المشاريع الستخدامها في حاالت الطوارئ. 

االلتزام
البيروفي  األحمر  الصليب  جمعية  الدولي  االتحاد  دعم 
لتطوير مشاريع للهجرة الصغيرة في خمس مناطق في 
البالد بعد التفاعل الناجح مع ممثلي الحكومة المحلية.

الخط  الوطنية خدمة  والجمعية  الدولي  االتحاد  نفذ  كما 
الساخن للصليب األحمر لنشر الرسائل المتعلقة بالوقاية 

والحماية من األمراض.

الخضوع للمساءلة
قدمت وحدة الخدمات اإلنسانية العالمية وإدارة سلسلة 
التوريد في األمريكتين الدعم لالستجابة لعشرين عملية 
في 34 بلدا. وتم إرسال ما مجموعه 918 طنا من السلع 

لدعم عمليات وبرامج الطوارئ.

وتم إرسال 7.1 ألف بطاقة فيزا مسبقة الدفع إلى عمليات 
وبرامج الطوارئ في جميع أنحاء المنطقة.

الثقة
اإلكوادوري  األحمر  الصليب  جمعية  الدولي  االتحاد  دعم 
المجتمعية  المشاركة  التزامات  من  األدنى  الحد  لتنفيذ 
من  االستفادة  إلى  امية  الر امج  البر في  والمساءلة 

زيادة  أجل  من  االتصاالت  مجال  في  الفعالة  المشاركة 
المشاركة والتعقيب.

في عام 2021، لم تستجب فرق الصليب األحمر لجائحة 
كوفيد-19 وتحركات السكان المعقدة فحسب، وإنما 

أيضا للتحدي األكبر الذي يواجهه جيلنا وهو أزمة 
المناخ. وإننا فخورون بخاصة بالعمل الذي قام به 

عدد كبير تاريخيا من النساء اللواتي يقدن االستجابة 
للكوارث في المنطقة. وإن الحجم الهائل والنطاق 

الواسع للعمل الذي يقمن به وينفذنه رائع حقا. 
ا كايس، المديرة اإلقليمية لالتحاد الدولي لألمريكتين مارث
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آسيا والمحيط 
الهادئ

السياق
يمثلون  شخص،  مليار   4.6 من  أكثر  الهادئ  والمحيط  آسيا  منطقة  تضم 
نحو 60 في المئة من سكان العالم. ويعيش 77 في المئة من سكان العالم 
تكيف  ومع  الهادئ.  والمحيط  آسيا  منطقة  في  الكوارث  من  المتضررين 
المنطقة مع اآلثار الطويلة األجل لجائحة كوفيد-19 وتأثيرها على االقتصادات 
والخدمات الصحية في العام الماضي، ظل العمل اإلنساني لالتحاد الدولي 

حيويا وفعاال كما كان دائما.

واستضافت المنطقة 3.7 مليون نازح داخليا و4.4 مليون الجئ في عام 2021 
بسبب استمرار األزمات في أفغانستان وميانمار. وقد تأثر العديد من بلدان 
من  أكثر  متطرفة  جوية  وظواهر  كثافة  وأكثر  أكبر  مناخية  بكوارث  المنطقة 

أي وقت مضى.

وساهم الخوف والوصم والمعلومات المضللة في انتشار المفاهيم الخاطئة 
واستجابة  كوفيد-19.  ضد  التطعيم  برامج  نجاح  وهدد  واسع  نطاق  على 
في  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  جمعيات  الدولي  االتحاد  دعم  لذلك، 
التطعيم  لطرح  االستعداد  على  الحكومات  لمساعدة  المساعدة  أدوارها 

وإشراكهم فيه.

والمحيط  آسيا  منطقة  في  طوارئ  عملية   51 الدولي  االتحاد  دعم  وإجماال، 
الهادئ في عام 2021، ليصل إلى 3.9 مليون شخص في 16 بلدا.

التقدم المحرز في عام 2021
األزمات المناخية والبيئية

في ملديف، قدم االتحاد الدولي لجمعية الهالل األحمر المالديفي منحة لتعزيز 
الصحية عن طريق  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  أنشطتها في مجال 
وضع نموذج تدريبي للموظفين والمتطوعين لزيادة القدرات والمعارف ودعم 
الجمعية الوطنية لالضطالع بأنشطة تعزيز النظافة الصحية في مجتمعات 

المهاجرين.

األحمر في جمهورية كوريا  الصليب  إلى جمعية  الدعم  الدولي  االتحاد  وقدم 
تجهيز  المغلقة ومعدات  الدورة  إنتاج  دفيئات  لبناء  الديمقراطية  الشعبية 
الغذائي  النظام  للمساعدة في تحسين  األغذية في ثالثة مجتمعات محلية 

للسكان المحليين.

آسيا والمحيط الهادئ هي المنطقة 
األكثر عرضة للكوارث في العالم. 

وتضمن شبكة االتحاد الدولي وصول 
المساعدة المناسبة إلى المحتاجين 

مع الحد من المخاطر في أثناء 
األزمات المستقبلية.
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يرجى مالحظة أن الرسم البياني لتمويل حاالت الطوارئ يغطي جميع نداءات الطوارئ النشطة. وبالنسبة إلى األشخاص الذين يتم الوصول إليهم، فإن احتمال تكرار عد بعضهم في 

األولويات االستراتيجية قائم على الرغم من بذل االتحاد الدولي قصارى جهده لتفادي ذلك. وأخيرا، تعتمد وجهات التمويل بحسب الموقع على التمويل المتسلم في عام 2021.

التمويل  
حاالت الطوارئ  

البرامج المواضيعية  

نداء الطوارئ صندوق الطوارئ لالستجابة لحاالت الكوارث

األشخاص الذين تم الوصول إليهم بحسب المجال المواضيعي  

أكبر وجهات التمويل بحسب الموقع  

أكبر وجهات التمويل بحسب الموقع  

الفلبين
عاصفة

أفغانستان
طوارئ معقدة

ميانمار
اضطرابات مدنية

النفقاتالتمويلمتطلبات التمويل

النفقاتالتمويلمتطلبات التمويل
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ولتقييم مخاطر المناخ والكوارث الناجمة عن البنى التحتية 
لمياه الشرب، طور االتحاد الدولي واختبر أداة جديدة مع 
المناخ  جوانب  لتقييم  النيبالي  األحمر  الصليب  جمعية 

والكوارث في أنشطة المياه والصرف الصحي والنظافة 
2021. وسيستمر تنقيح األداة في عام  الصحية في عام 

2022 بدعم من االتحاد الدولي.

تطور األزمات والكوارث
عمل  المتطرفة،  الجوية  للظواهر  البلد  لتعرض  ا  نظر
االتحاد الدولي مع جمعية الهالل األحمر البنغالي لتنفيذ 
المبكر  التنبؤ وبروتوكوالت العمل  آلية عمل قائمة على 
ألف   700 قدره  بتمويل  واألعاصير،  الفيضانات  بشأن 
لالستجابة  ئ  الطوار صندوق  من  ي  سويسر فرنك 
لحاالت الكوارث. وتوفر هذه اآللية إجراءات حيوية مبكرة 
استخدامها  المحلية  للمجتمعات  يمكن  واستباقية 
لمكافحة آثار الظواهر الجوية المتطرفة، حيث تصل إلى 

90 ألف شخص.

وتعاون االتحاد الدولي وجمعية الهالل األحمر البنغالي مع 
غوغل لوضع خطة للتنبؤ بالفيضانات في عام 2021.

الهاتف  رسائل  طريق  عن  تنبيهات   Google وستوفر   
المحمول واالتصاالت عبر اإلنترنت. كما ساعدت الجمعية 

الوطنية أكثر من 58 ألف أسرة بمساعدات نقدية.

الصليب  جمعيات  الدولي  االتحاد  دعم  إندونيسيا،  وفي 
األحمر والهالل األحمر جمعية الصليب األحمر اإلندونيسي 
 370 عدده  لما  األنابيب  وخطوط  المياه  مرافق  لتوفير 
الزالزل.  من  التعافي  على  لمساعدتها  معيشية  أسرة 
وقد مكنت المبادرة هذه األسر المعيشية من الوصول 
إلى مرافق المياه النظيفة والصرف الصحي الحيوية والحد 

من االنتشار المحتمل لألمراض.

الثغرات المتزايدة في مجالي الصحة وُحسن الحال
في الو، زود االتحاد الدولي جمعية الصليب األحمر الالوي 
عشر  من  تتألف  التي  األولية،  اإلسعافات  بمعدات 
مجموعات من دمى اإلسعافات األولية. وقد مكن ذلك 
1 ألف شخص من تلقي التدريب على اإلسعافات األولية 
المنقذة للحياة. كما وفر االتحاد الدولي وسيلة لحمالت 
قدرة خدمات  ودعم  البالد،  أنحاء  بالدم في جميع  التبرع 

الرعاية الصحية على توفير عالج كفء وفعال للمرضى.

ودعم االتحاد الدولي جمعية الهالل األحمر البنغالي لتنفيذ 
أنشطة تعزيز النظافة الصحية، بما في ذلك اإلبالغ عن 

مخاطر كوفيد-19 والمشاركة المجتمعية.

  ووصلت هذه المبادرات إلى ما يقرب من 80 ألف شخص 
المجتمعات  في  الجيدة  النظافة  عن  حيوية  بمعلومات 
الضعيفة، والحد من انتشار األمراض، ومخاطر اإلصابة 

بمرض كوفيد-19.

جمعية  الدولي  االتحاد  دعم  ياس،  إعصار  أعقاب  وفي 
سريع  مرحاض   100 تركيب  في  البنغالي  األحمر  الهالل 
المبادرة  ووفرت  رة.  المتضر المحلية  للمجتمعات 
للمتضررين وصوال فوريا نظيفا وآمنا ومنصفا إلى مرافق 

الصرف الصحي.

الهجرة والهوية
لتعزيز الرفاه العقلي والبدني لمجتمعات المهاجرين في 
خطا  المالديفي  األحمر  الهالل  جمعية  أنشأت  ملديف، 
للمهاجرين.  والخدمات  الدعم  لتوفير  للمساعدة  هاتفيا 
وهذه الخدمة المجانية على الصعيد الوطني هي األولى 
من نوعها في البالد.ودعم االتحاد الدولي جمعية الصليب 
األحمر الفلبيني للمشاركة في البحوث التي يسرها مختبر 

الهجرة العالمي.

المباشرة  وغير  المباشرة  اآلثار  على  أدلة  البحث  وقدم 
الخدمات  إلى  المهاجرين  وصول  على  كوفيد-19  لجائحة 
اليا  أستر في  الوطنية  الجمعيات  وأجرته  األساسية، 
وكولومبيا ومصر وإثيوبيا والفلبين والسودان والسويد 

والمملكة المتحدة.
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القيم والسلطة واالحتواء
المخاطر  عن  اإلبالغ  أنشطة  اإلندونيسي  األحمر  الصليب  جمعية  أدمجت 
 80 مستهدفة  كوفيد-19،  لجائحة  استجابتها  في  المجتمعية  والمشاركة 
ألف مسن عن طريق الرسائل القصيرة. كما وضع االتحاد الدولي والجمعية 

الوطنية خطة عمل للحماية والنوع االجتماعي واالحتواء للفترة 2021-2024.

األحمر  الصليب  جمعيات  الدولي  االتحاد  دعم  اإلصالح،  عملية  من  وكجزء 
والهالل األحمر النيبالية لضمان أن يكون حكمها وإدارتها متنوعين وشاملين.

االلتزام
دعم االتحاد الدولي جمعية الصليب األحمر اإلندونيسية للمشاركة في مشروع 
الرياضة من أجل اإلدماج وتعزيز الصحة والحد من مخاطر الكوارث، الذي تم 
الدولي، بدعم من وزارة  اإلندونيسي، واالتحاد  الخاص  تنفيذه مع األولمبياد 

الشباب والرياضة اإلندونيسية من أجل استمرارية المستقبل.

وفي نيبال، دعم االتحاد الدولي الجمعية الوطنية لتعزيز تنسيقها وتعاونها 
بشأن الحد من مخاطر الكوارث المجتمعية والقدرة على الصمود، والجمع 
بين الوزارات والسلطات ومنظومة األمم المتحدة والمؤسسات األكاديمية 

والقطاع الخاص.

الخضوع للمساءلة
ساند االتحاد الدولي جمعية الصليب األحمر النيبالي العتماد منصة iRaiser من 
أجل االستدامة المالية. وفي عام 2021، جمعت منصة التبرع عبر اإلنترنت 39 

ألف دوالر أمريكي.

األحمر  الصليب  جمعيات  الدولي  االتحاد  دعم  التنظيمي،  تحوله  من  وكجزء 
المركز  داخل  المعارف  تبادل  في  للمشاركة  اإلندونيسية  األحمر  والهالل 

.iRaiser االفتراضي لجمع التبرعات واعتماد منصة

الثقة
دعم االتحاد الدولي جمعية الصليب األحمر اإلندونيسي لضمان تأمين 6.4 ألف 

متطوع، بحيث يتم حماية العاملين في الخطوط األمامية وأسرهم.

التأمين  تكاليف  لتغطية  إنشاء صندوق تضامن  أيضا  الدولي  االتحاد  ودعم 
عدة  ساهمت  كما   . البنغالي  األحمر  الصليب  جمعية  ومتطوعي  لموظفي 

جمعيات وطنية في الصندوق، بلغ مجموعها 62 ألف فرنك سويسري.

البنغالي  وتم اختيار خمسة عشر متطوعا شابا من جمعية الصليب األحمر 
تنفيذ  من  الشباب  تمكن  التي  حدود  بال  لمسابقة  الدولي  االتحاد  لجائزة 

المبادرات التي تدعم مجتمعاتهم للتعافي من تأثير كوفيد-19.

اإلحصاءات

30 عملية طوارئ جديدة
الهادئ  والمحيط  آسيا  في  ُأطلقت 
تابعة   26 ذلك  في  بما   ،2021 عام  في 

للصندوق وأربعة نداءات طوارئ.

DREF

7 ماليين شخص
متطوع في الجمعيات الوطنية في آسيا 

والمحيط الهادئ.

38 جمعية وطنية
ساهمت في بنك البيانات ونظام اإلبالغ 

على مستوى االتحاد.
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أوروبا

السياق
باإلضافة إلى أزمة الهجرة المستمرة، الناجمة عن تدفق المهاجرين بشكل 
رئيسي من أفريقيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذين يخاطرون 
بحياتهم للقدوم إلى أوروبا، كان الصراع في أوروبا الشرقية عامال مهيمنا آخر 
اليوم مع استمرار  الوضع  ويتفاقم هذا  أوروبا.  الناس في منطقة  يؤثر في 
الصراع في أوكرانيا. وتدعم دول مثل اليونان وأرمينيا وبولندا أعدادا كبيرة من 
المهاجرين الذين يدخلون البالد في حاجة إلى رعاية وسالمة عاجلة. وباإلضافة 
الغذاء  تشمل  قد  والتي  أنفسهم،  للمهاجرين  اإلنسانية  االحتياجات  إلى 
والرعاية الصحية والدعم النفسي واالجتماعي والدعم للوصول إلى الخدمات، 

فإن العديد من المجتمعات المضيفة قد غمرتها الحاجة إلى الدعم أيضا.

وشهد النصف الثاني من عام 2021 استمرار الهجرة في أوضاع شديدة التقلب. 
كبيرا من  دعما  أفغانستان  في  الحالة  تطور  تطلب  أغسطس،  نهاية  وفي 
االتحاد الدولي والجمعيات الوطنية، في حين ازدادت أيضا االحتياجات اإلنسانية 

في بيالروس والبلدان المجاورة.

أوروبا تواجه تحديات شيخوخة السكان وارتفاع  تزال  الوقت نفسه، ال  وفي 
األمراض غير المعدية.

التقدم المحرز في عام 2021
األزمات المناخية والبيئية

يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في ظروف خطيرة في جميع أنحاء المنطقة. 
بمبادراتها  األذربيجاني  األحمر  الهالل  لجمعية  الدعم  الدولي  االتحاد  وقدم 
ووزعت  الطلق.  الهواء  في  اآلمن  السلوك  تعزيز  إلى  الرامية  المجتمعية 

ملصقات وكتيبات عن المخاطر المرتبطة بالحرارة في 28 منطقة.

واختبرت جمعية الهالل األحمر القيرغيزي وجمعية الهالل األحمر الطاجيكي 
البقاء  على  القدرة  لزيادة  والبرد  الحر  موجات  لمواجهة  المبكرة  اإلجراءات 

وحماية سبل العيش، ال سيما خالل موجة البرد في طاجيكستان.

تواصل شبكة االتحاد الدولي في 
أوروبا االستجابة ألزمة هجرة تاريخية، 

مع التركيز على قدرة الجمعيات 
الوطنية على تقديم خدمات منقذة 

للحياة ومغيرة للحياة.
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البرامج 
اإلقليمية

شبكة األمان 
االجتماعي في حاالت 

الطوارئ في تركيا

جنوب 
القوقاز

آسيا اليونان
الوسطى

آخر

60.2
مليون

88.1
مليون

64.8
مليون

68.7
مليون

38.4
36.2مليون

مليون

58.0 ألف 
األزمات 

المناخية والبيئية

2.1 مليون 
تطور 

األزمات والكوارث

2.5 مليون 
صحة وُحسن الحال

408.3 ألف 
الهجرة والهوية

157.0 ألف 
القيم 

والسلطة واالحتواء

التمويل  
حاالت الطوارئ  

البرامج المواضيعية  

نداء الطوارئ صندوق الطوارئ لالستجابة لحاالت الكوارث

األشخاص الذين تم الوصول إليهم بحسب المجال المواضيعي  

أكبر وجهات التمويل بحسب الموقع  

أكبر وجهات التمويل بحسب الموقع  

كرواتيا
زلزال 

أوروبا
طوارئ معقدة

أوروبا وآسيا الوسطى
حركة السكان

يرجى مالحظة أن الرسم البياني لتمويل حاالت الطوارئ يغطي جميع نداءات الطوارئ النشطة. وبالنسبة إلى األشخاص الذين يتم الوصول إليهم، فإن احتمال تكرار عد بعضهم في 

األولويات االستراتيجية قائم على الرغم من بذل االتحاد الدولي قصارى جهده لتفادي ذلك. وأخيرا، تعتمد وجهات التمويل بحسب الموقع على التمويل المتسلم في عام 2021.

النفقاتالتمويلمتطلبات التمويل

النفقاتالتمويلمتطلبات التمويل
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تطور األزمات والكوارث
يواصل االتحاد الدولي تيسير أكبر استجابة نقدية في العالم. وقامت شبكة 
األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ، التي نفذت بالتعاون مع جمعية الهالل 
1.5 مليون شخص.  األحمر التركي، بإيصال المساعدات اإلنسانية إلى حوالي 
وستبدأ المشاريع التجريبية الجديدة مع جمعية الهالل األحمر في قيرغيزستان.

السامية  المفوضية  الدولي مع  االتحاد  2021 استكمال شراكة  عام  وشهد 
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لتوفير برنامج التحويالت النقدية في اليونان. 
االستفسارات  ألف شخص في   14.3 إلى  الدعم  الدولي  االتحاد  فريق  وقدم 
المتعلقة بالالجئين وأصدر بطاقات نقدية للوافدين الجدد في 19 موقعا. وقد 

تولت حكومة اليونان اآلن البرنامج الناجح.

الثغرات المتزايدة في مجالي الصحة وُحسن 
الحال

قدم االتحاد الدولي الدعم لجمعية الصليب األحمر الجورجي كجزء من مشروع 
الصحة في حاالت الطوارئ، بدعم مالي من مكتب المساعدة اإلنسانية التابع 
من  يقرب  ما  الوطنية  الجمعية  ودربت  الدولية.  للتنمية  األمريكية  للوكالة 
ألف متطوع على اإلسعافات األولية، وإدارة الكوارث، والمراقبة المجتمعية، 
والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وتم تزويد 35 ألف من السكان 
هذه  وجاءت  الطوارئ.  حاالت  في  الصحة  عن  حيوية  بمعلومات  المحليين 
المبادرة في أعقاب مشاورة على نطاق البلد بشأن التغطية الصحية الشاملة 

مع المجتمعات المحلية الضعيفة.

وتلقى أكثر من 10 آالف شخص في أذربيجان خدمات نفسية اجتماعية وإحاالت 
إلى المستشفيات والخدمات المتخصصة.

الهجرة والهوية
عقد االتحاد الدولي شراكة مع جمعية الصليب األحمر األرمني واللجنة الدولية 
للصليب األحمر والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وغيرها 
للمهاجرين  اإلنسانية  المساعدة  لتقديم  الشريكة  الوطنية  الجمعيات  من 
الفارين من تصعيد النزاع في ناغورني كاراباخ عام 2020. وشمل الدعم توفير 
على  والتدريب  الشتوية،  والمالبس  الغذائية،  غير  والمواد  الطارئة،  األغذية 

اإلسعافات األولية، والمساعدة النقدية.

القيم والسلطة واالحتواء
م الدعم إلى 12.5 ألف طفل متأثر بالنزاع في أرمينيا من قبل برنامج االتحاد  ُقدِّ
اللجنة  تدعمها  التي  الحملة  أرمينيا. واستهدفت  الطفل في  لمرونة  الدولي 

الدولية أيضا التعليم الشامل والجيد لألطفال من ناغورنو-كاراباخ.

وفي اليونان، وضع دليل جيب عن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع 
اليوناني ووزع  األحمر  للصليب  األول  الخط  لممارسي ومتطوعي  االجتماعي 
على نطاق واسع في جميع العمليات والفروع. وسيساعد ذلك المتطوعين 
الحماية  تدابير  وتنفيذ  أفضل  بشكل  المخاطر  تحديد  على  والموظفين 

في البرمجة.

اإلحصاءات

1.2 مليار يورو
للحماية  العامة  المديرية  به  ساهمت 
نية  نسا إل ا ة  عد لمسا ا و نية  لمد ا
في  االجتماعي  األمان  شبكة  لبرنامج 

حاالت الطوارئ

28 منطقة
في أذربيجان تم توعيتها بمخاطر الحرارة.

7 نداءات الطوارئ
كانت نشطة في أوروبا في عام 2021 و15 

عملية تابعة للصندوق.

DREF

12.5 ألف طفل
من  بدعم  أرمينيا  في  النزاع  من  تضرروا 
برنامج تعزيز قدرة األطفال على الصمود.
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االلتزام
أعطى  تركيا  في  ا  مبتكر مشروعا  الدولي  االتحاد  دعم 
تجاربهم  لتوصيل  الالزمة  والموارد  المهارات  الالجئين 
الطريقة،  رواية القصص. وبهذه  الهجرة عن طريق  في 
التي  والقضايا  واقعهم  بفعالية  ينقلوا  أن  يمكنهم 
لتبادل  بإعالميين  مشاركين  عشرة  إقران  وتم  تهمهم. 
االتحاد  حسابات  عبر  العالمية  الجماهير  مع  خبراتهم 

الدولي على وسائل التواصل االجتماعي.

 وبدعم من االتحاد الدولي، يجمع الصليب األحمر الجورجي 
بيانات قيمة للدعوة القائمة على األدلة عن طريق دراسة 
تأثير كوفيد-19 على كبار السن ومقدمي الرعاية في جورجيا، 
السن  كبار  وصول  في  كبيرة  فجوات  عن  يكشف  مما 
العزلة  زيادة مستويات  الهامة، فضال عن  إلى الخدمات 

والقلق لديهم.

الخضوع للمساءلة الخضوع للمساءلة
األرميني  األحمر  الصليب  جمعية  الدولي  االتحاد  منح 
الوطنية  الجمعيات  في  االستثمار  تحالف  مسرع  منحة 
لتطوير اإلسعافات األولية التجارية في البالد. وسيستمر 
للجمعية  جديدا  دخال  ويوفر  سنوات،  خمس  المشروع 
الوطنية، وسيدعم األعداد المتزايدة من المهاجرين في 
البالد. وتضمنت عمليات التدقيق والضمان لشبكة األمان 

مكونات  ثالثة  تركيا  في  الطوارئ  حاالت  في  االجتماعي 
رئيسية يلي بيانها:

خطة تدقيق داخلية سنوية )تشمل  	
7-6 عمليات تدقيق سنويا(

تدقيق مالي فصلي 	
عمليات تحقق فصلية لألسر المعيشية. 	

الثقة
مشاركتها  بيجاني  األذر األحمر  الهالل  جمعية  حسنت 
الدولية  اللجنة  من  مالي  بدعم  ومساءلتها  المجتمعية 
األحمر  الهالل  جمعية  دعما  وقد  الدولي.  واالتحاد 

الطاجيكي لزيادة قدرتها على اإلدارة المالية.

 وقدم االتحاد الدولي أجهزة حاسوبية، وبرمجيات مالية، 
وتدريبا ماليا لموظفي تمويل الفروع لبناء قدرة جمعية  

الهالل األحمر في طاجيكستان على اإلدارة المالية.
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الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

السياق
إنسانية  أزمات  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الناس  واجه 
معقدة وطويلة األمد ال هوادة فيها في عام 2021. ويتأثر 400 مليون شخص 
يعيشون في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا باألزمات اإلنسانية، 
وتشير التقديرات إلى أن 79 مليون شخص قد احتاجوا إلى المساعدة اإلنسانية، 
وتمثل األمراض غير السارية 74 في المئة من جميع الوفيات. وتعد منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا واحدة من أكبر مناطق عبور الهجرة في العالم 
مع أكثر من 40 مليون مهاجر وأكثر من 11 مليون نازح داخليا. وفي العراق وليبيا 
وفلسطين وسوريا واليمن، تسبب عدم االستقرار السياسي واالقتصادي في 
تدهور الخدمات األساسية وترك األشخاص الضعفاء دون حماية. وفي لبنان، 
كانت آثار انفجار بيروت عام 2020 مسرعا لألزمة االقتصادية في البالد، وزيادة 
الفقر وانعدام األمن الغذائي. وفضال عن ذلك، فإن العقوبات المفروضة على 
العديد من البلدان تؤثر بشكل غير مقصود، ولكنها تؤثر بشكل مباشر على 
األطفال والنساء واألسر، وتؤثر في نطاق وفعالية استجابتنا اإلنسانية، ال 
سيما من حيث خطوط األنابيب اللوجستية الحيوية والقنوات المالية. وهذا 

واضح من تجربتنا في العمل في المجتمعات.

وعلى الرغم من أن عدد الكوارث المرتبطة بالمناخ في جميع أنحاء العالم قد 
تضاعف تقريبا منذ ثمانينيات القرن العشرين، فقد تضاعف ثالث مرات تقريبا 
مليون   40 أكثر من  تأثر  وقد  أفريقيا.  األوسط وشمال  الشرق  في منطقة 
إلى  تأثير جائحة كوفيد-19  أدى  الماضية. كما   25 ال  شخص خالل السنوات 
أوضاع  في  بالفعل  يعيشون  الذين  األشخاص  إلى  بالنسبة  الوضع  تفاقم 
هشة. وتعد ندرة المياه قضية رئيسية بالنسبة إلى الناس في المنطقة، حيث 
17 بلدا تعاني من اإلجهاد المائي في منطقة الشرق  11 بلدا من أصل  يوجد 

األوسط وشمال أفريقيا.

ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هي أيضا المنطقة األقل سالما في 
العالم. ونتيجة للصراعات المستمرة، يعاني الناس في سوريا واليمن والعراق 
وفلسطين من استنزاف موارد النظم الصحية ونقص المهنيين الصحيين 

ذوي الخبرة والمتعلمين.

الأزمات التي طال أمدها تعصف 
بمنطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا. وتقدم شبكة الاتحاد الدولي 
الخدمات للناس في المناطق التي 
لا يستطيع أي شخص آخر الوصول 

إليها، مما ينقذ الأرواح ويجلب الأمل.
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والسلطة واالحتواء

الجزائر
حرائق

متطلبات التمويل التمويل النفقات

النفقاتالتمويلمتطلبات التمويل

التمويل  حاالت الطوارئ  
حاالت الطوارئ  

البرامج المواضيعية  

نداء الطوارئ صندوق الطوارئ لالستجابة لحاالت الكوارث

األشخاص الذين تم الوصول إليهم بحسب المجال المواضيعي  

أكبر وجهات التمويل بحسب الموقع  

يرجى مالحظة أن الرسم البياني لتمويل حاالت الطوارئ يغطي جميع نداءات الطوارئ النشطة. وبالنسبة إلى األشخاص الذين يتم الوصول إليهم، فإن احتمال تكرار عد بعضهم في 

األولويات االستراتيجية قائم على الرغم من بذل االتحاد الدولي قصارى جهده لتفادي ذلك. وأخيرا، تعتمد وجهات التمويل بحسب الموقع على التمويل المتسلم في عام 2021.
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التقدم المحرز في عام 2021
األزمات المناخية والبيئية

أصبحت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني أول جمعية 
تتعهد  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 
بالتزامها باالستجابة ألزمة المناخ العالمية عندما وقعت 
ميثاق المناخ والبيئة للمنظمات اإلنسانية في عام 2021.

وفي اليمن، دعم االتحاد الدولي الجمعية الوطنية لوضع 
العالمية  االستجابة  من  كجزء  مسبقا  اإلغاثة  إمدادات 
أسرة  و300   200 بين  ما  إلى  ووصال  كوفيد19-.  لجائحة 
3.1 ألف  15 موقعا في جميع أنحاء البالد، مع توزيع  في 

مجموعة مواد غير غذائية و4.7 ألف مجموعة مستلزمات 
نظافة شخصية، و5.6 ألف طرد غذائي.

 وعندما ضربت الفيضانات المدمرة اليمن في أغسطس 
يع  لتوز الوطنية  الجمعية  الدولي  االتحاد  دعم   ،2021
بما في  ألف أسرة متضررة،   2.7 الطوارئ على  إمدادات 
ألف مجموعة مستلزمات  و2.7  بطانية  آالف   10.8 ذلك 
مطبخية و2.7 ألف مجموعة مستلزمات نظافة شخصية. 
في  البدء  على  شخص  ألف   18.9 االستجابة  وساعدت 

إعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم.

تطور األزمات والكوارث
إنسانية  مساعدات  ي  ائر الجز األحمر  الهالل  قدم 
للمتضررين من الزالزل والفيضانات، بما في ذلك تجديد 
إمدادات اإلغاثة. وأتاحت االستجابة أيضا فرصة للجمعية 
احتياجات  وتحليل  مسبقا،  المخزون  لوضع  الوطنية 
لألزمات  توقعاتها  وتحسين  ين،  ر المتضر األشخاص 
المحتملة في المستقبل. وقد قدم االتحاد الدولي الدعم 
للجمعية الوطنية عن طريق الوصول إلى صندوق التنمية 
المخزون  وتجديد  باالستجابة  لها  سمح  مما  البشرية، 
الطوارئ.  لحاالت  االستجابة  عمليات  أثناء  المستخدم 
م الدعم إلى كل من الفيضانات وعمليات الزالزل من  وُقدِّ

قبل الصندوق.

األوسط  الشرق  لمنطقة  النقدي  التميز  مركز  وُأطلق 
 ،2021 أكتوبر  في  الدولي  لالتحاد  التابع  أفريقيا  وشمال 
وسيسهل  اللبناني.  األحمر  الصليب  استضافه  والذي 

المركز تبادل المعارف في المنطقة ويساهم في تحقيق 
النقدية  للمساعدة  أفضل  واستخدام  أفضل  فهم 

والقسائم الشرائية.

النقدي  المركز  مع  بالتعاون  الدولي  االتحاد  ويواصل 
خطة  باتباع  كثب  عن  العمل  اللبناني  األحمر  والصليب 
عمل واضحة وضعت لتحقيق المعالم المتفق عليها في 
المركز  الدولي تعزيز دور  االختصاصات. ويواصل االتحاد 

كجزء من تطلعات جدول األعمال النقدي في المنطقة.

االتحاد  مع  الفلسطيني  األحمر  الهالل  جمعية  وعملت 
الدولي لمساعدة أكثر من 3 آالف شخص متضررين من 
حاالت الطوارئ الصغيرة والكبيرة النطاق في عام 2021. 
التي تحدث  كما تمكنت من االستجابة لحاالت الطوارئ 
في وقت واحد عبر غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية 

بدعم مالي من االتحاد الدولي لنداء الطوارئ لعام 2021.

الثغرات المتزايدة في مجالي الصحة وُحسن الحال
غطى االتحاد الدولي تكاليف العاملين الصحيين واألدوية 
صحيين  مرفقين  في  األولية  الصحية  الرعاية  وخدمات 
تديرهما الجمعية الوطنية في اليمن في عام 2021. وساهم 
استثمار االتحاد الدولي في تحسين فرص حصول 6.6 ألف 
شخص على الخدمات الصحية. كما دعم االتحاد الدولي 
الصحية  للرعاية  مراكز  لسبعة  الطبية  اإلمدادات  توفير 
ألف   40.4 إلى  لتصل  الوطنية،  الجمعية  تقودها  األولية 
شخص بخدمات الرعاية الصحية الحيوية والمواد الطبية.

وفي اليمن، دعم االتحاد الدولي جمعيات الصليب األحمر 
والهالل األحمر جمعية الهالل األحمر اليمني إلعادة تأهيل 

وبناء مرافق المياه والصرف الصحي وغسل اليدين في 
أربع مدارس في محافظتي عمران وذمار، وقام بتدريب 
المعلمين والمتطوعين والطالب في هذه المدارس على 
النظافة األساسية. واستفاد من هذا التدخل ما مجموعه 

10.2 ألف فرد.

وبتمويل من حكومة اليابان، وصل الهالل األحمر األردني 
10 آالف شخص بخدمات حيوية في مجال  أكثر من  إلى 
الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي بالتنسيق 
الكامل والدعم التقني من االتحاد الدولي. وشملت هذه 
القلق  على  والتغلب  اإلجهاد،  مع  التعامل  األنشطة 
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الوصم  وأشكال  النفسية  الصدمات  وإدارة  والخوف، 
المجتمعية.

وفي لبنان، أطلق االتحاد الدولي، بدعم من البنك الدولي، 
مشروعا ينفذ مباشرة لرصد لقاحات فايزر من طرف ثالث 
في لبنان.  وتم إجراء ما مجموعه 2.8 ألف زيارة مراقبة إلى 
54 موقعا للتطعيم، وأجريت 3.5 ألف مقابلة مع مقدمي 
اللقاح،  متلقي  مع  مقابلة  ألف  و8.0  الصحية  الرعاية 

باإلضافة إلى 1.4 ألف زيارة إلى مواقع التطعيم قام بها 
األخصائي البيئي واالجتماعي.

يموله  الذي  المجتمعي  الصحي  المشروع  من  وكجزء 
الهالل  جمعية  وزعت  ي،  السويسر األحمر  الصليب 
تم  نظافة  حقيبة  ألف   2.5 مجموعه  ما  الليبي  األحمر 
في  واألطفال  والنساء  الرجال  من  للمهاجرين  شراؤها 
يستهدفها  التي  الخمس  المناطق  في  االحتجاز  مراكز 

المشروع أو حولها.

الهجرة والهوية
الدولي  لالتحاد  اإلقليمي  المكتب  شجع   ،2021 عام  في 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على إنشاء 
أفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق  في  الهجرة  شبكة 
التي  أفريقيا،  األوسط وشمال  الشرق  وتهدف منطقة 
والهالل  األحمر  للصليب  وطنية  جمعية   15 من  تتألف 
األحمر، واالتحاد الدولي، واللجنة الدولية للصليب األحمر، 
إلى تعزيز وتبادل الخبرات والتجارب للعمل مع المهاجرين 
والالجئين وأسرهم والمجتمعات المضيفة ومن أجلهم. 
وتعد شبكة الهجرة في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا فضاء إقليميا لتحسين التنسيق والتفاعل بشأن 
ذات  ى  األخر والمنظمات  الحركة  شركاء  مع  الهجرة 
الصلة ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية 

المحلية والدولية.

وعقب اإلنشاء الرسمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، أجري أول تقييم إقليمي ألنشطة الصليب األحمر 
االتحاد  بقيادة  والنزوح،  الهجرة  بشأن  األحمر  والهالل 
إلى فهم  التوصل  التقييم هو  الهدف من  وكان  الدولي. 
في  الوطنية  للجمعيات  الحقيقية  للمساهمة  أفضل 

يخص  فيما  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
الهجرة والنزوح. وتم نشر التقييم رسميا في نوفمبر 2021. 
وشاركت اثنتا عشرة جمعية وطنية من أصل 15 جمعية 
وطنية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في 
عملية رسم الخرائط – أي %80 من الجمعيات الوطنية في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

اإلقليمي  المكتب  2021، طور  عام  الثاني من  الربع  وفي 
لالتحاد الدولي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
المرتحلين في  لدعم األطفال  السنوات  مبادرة متعددة 
المنطقة. والهدف العام من “المبادرة الحمراء لألطفال” 
اإلنسانية  والمساعدة  الحماية  إلى  الوصول  هو ضمان 
وضعهم  عن  النظر  بغض  المرتحلين،  األطفال  لجميع 
القانوني أو سنهم أو جنسهم أو وضعهم الصحي. وقد 
أطلق مشروع تجريبي في مصر حيث قدم الهالل األحمر 
المصري الدعم في الفترة بين أكتوبر وديسمبر ألكثر من 

50 أسرة و300 طفل.

 ليس عليك أن تشرح ما تفعله هنا، أنا أثق في سترتك. 
 وأشعر باألمان وأن أحدا يعتني بي بمجرد أن أرى شخصا 

يرتدي هذه السترة.
 مقابلة مع متلقية لقاح عن طريق مشروع المراقبة الخارجية 

لتوزيع اللقاحات ضد مرض كوفيد-19 في لبنان
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القيم والسلطة واالحتواء
الصحي  والصرف  المياه  فريق  من  تقني  بدعم  اليمني،  األحمر  الهالل  قام 
والصرف  المياه  مشروع  بتنفيذ  الدولي،  لالتحاد  التابع  الصحية  والنظافة 
بناء  من  مما مكن   ،2021 عام  في  المدارس  في  الصحية  والنظافة  الصحي 
مراحيض يمكن الوصول إليها في المدارس لألشخاص ذوي اإلعاقة. وقللت 
األنشطة من خطر العنف ضد الفتيات والفتيات ذوات اإلعاقة عن طريق توفير 
إمكانية الوصول اآلمن والمنصف إلى مرافق الصرف الصحي داخل المدرسة.

ناجيا من عمل األطفال   52 إلى  الدعم  الوطنية  الجمعية  وفي مصر، قدمت 
اإلنسانية عن  والمساعدة  األساسية  الحماية  خدمات  وأسرهم عن طريق 
طريق مبادرة األطفال األحمر التابعة لالتحاد الدولي. وأجرت تحليال لألسباب 
األخرى، مثل  المحتملة  الخدمات  الجذرية لعمل األطفال في مصر وحددت 

توفير مساحات مالئمة لألطفال.

االلتزام
دعم االتحاد الدولي الجمعية الوطنية في ليبيا للتواصل مع السلطات العامة 
وتعزيز دورها كجهة مساعدة للحكومة. وساعد االتحاد الدولي أيضا في شراء 
البيانات  جمع  من  انتقالها  أجل  من  الوطنية  للجمعية  رقمية  لوحية  أجهزة 

الورقية إلى الرقمية.

الصليب  جمعية  من  دعما  الفلسطيني  األحمر  الهالل  جمعية  وتلقت 
لتطوير  الدولي  لالتحاد  التابعة  والقطرية  اإلقليمية  واألفرقة  الياباني  األحمر 
التحتية للمستشفيات في  البنية  لتحسين  الصحية  اإلدارة  نظام معلومات 
ألخصائيي  المرضى  معلومات  إلى  الوصول  تحسين  وسيؤدي  غزة.  قطاع 
الرعاية الصحية إلى تقصير أوقات التشخيص والعالج، مما يؤدي إلى نتائج 

أفضل للمرضى.

الخضوع للمساءلة
قدم االتحاد الدولي إلى الجمعيات الوطنية إرشادات تقنية لتحسين احتمالية 
نجاح طلبات التمويل. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلبات المقدمة من الجمعيات 
الوطنية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وفهم أفضل ألدوات 
التمويل المختلفة. وبناء على ذلك، تم تمكين العديد من الجمعيات الوطنية 
من التقدم بطلب للحصول على المزيد من فرص التمويل إقليميا وعالميا. 
وقام االتحاد الدولي أيضا بالدعوة إلى الجهات المانحة الجديدة، بما في ذلك 

البنك الدولي والبنك اإلسالمي للتنمية والعديد من وكاالت األمم المتحدة.

الثقة
دعم االتحاد الدولي الجمعية الوطنية في اليمن لتأمين 4514 متطوعا بموجب 
بوليصة التأمين العالمية ضد الحوادث التابعة لالتحاد الدولي، لتوفير الطمأنينة 

والحماية للمتطوعين وأسرهم.

اإلحصاءات

19 ألف شخص
اليمن وتلقوا  الفيضانات في  تضرروا من 

مساعدات إنسانية.

10 آالف شخص
ونفسيا  عقليا  دعما  تلقوا  األردن  في 

واجتماعيا.

4.5 ألف متطوع في 
الجمعية الوطنية

العالمية  السياسة  بموجب  محميون 
للتأمين ضد الحوادث لالتحاد الدولي.
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األثر العالمي 
للجمعيات الوطنية 

وأمثلة على عملها

الشبكة
منظور الشبكةمنظور



 بيانات 
“نعتّد بالجميع”
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نعتّد بالجميع 2022
إن تقرير “نعتّد بالجميع” منشور لالتحاد الدولي. ويستند في المقام األول 
إلى البيانات التي نجمعها من شبكتنا المكونة من 192 جمعية وطنية، وهي 
2012. وعلى مدى السنوات التسع الماضية،  عملية سنوية تتم منذ عام 
مكننا ذلك من إنشاء قاعدة بيانات فريدة عن القدرات والموارد واألنشطة 
اإلنسانية لالتحاد الدولي في جميع أنحاء العالم. وإننا نعتمد على جهود 
الجمعيات الوطنية لإلبالغ عن بياناتها بشأن المؤشرات الرئيسية األكثر 
قدرة على نقل النظرة العامة العالمية لشبكة االتحاد الدولي، مما يسمح لنا بإجراء التحليل وإبالغ قراراتنا 

بشكل أفضل كمنظمة.

ويحلل تقرير “نعتّد بالجميع” هذا العام الصورة األكبر لشبكتنا، وسُتكرَّس طبعة إضافية، من المتوقع نشرها 
في وقت الحق من عام 2022، الستجابة جمعياتنا الوطنية لجائحة كوفيد-19.

وتماشيا مع جمع البيانات لتقرير “نعتّد بالجميع”، يرجى مالحظة أن البيانات الواردة في الرسوم البيانية من 
الصفحة 150 إلى 159 تعود إلى عام 2020.

مالحظة بشأن المنظور على 
مستوى الشبكة

الدولي  االتحاد  تعتمد على  والدولي. وهي  المحلي  الصعيدين  الوطنية بعمل مذهل كل عام، على  الجمعيات  تقوم 

والجمعيات الوطنية األخرى عندما تحتاج إلى دعم إضافي لبرمجتها أو تطويرها، أو للتعلم من تجارب اآلخرين في الشبكة.

ويسلط هذا القسم الضوء على عملها وإنجازاتها والطريقة التي تعمل بها معا.

والكثير من المعلومات الواردة في بداية هذا القسم تأتي من تقرير االتحاد الدولي “نعتّد بالجميع”.

وفي قسم الجمعيات الوطنية العاملة دوليا، تأتي المعلومات من البيانات الطوعية التي قدمتها 17 جمعية وطنية وتركز 
على الدعم الذي قدمته في عام 2021 إلى 124 بلدا حول العالم.

وتركز األقسام األخيرة من المنظور على نطاق الشبكة على عمل المراكز المرجعية للصليب األحمر والهالل األحمر 
وتقدمها في عام 2021، وأخيرا، ترد أمثلة على عمل الجمعيات الوطنية قدمتها الجمعيات الوطنية طوعا من جميع 

أنحاء العالم.
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650.2 مليون
األشخاص الذين يتم الوصول إليهم 
مباشرة عن طريق خدمات مواجهة 

الكوارث والتعافي السريع 

131.5 مليون 
األشخاص الذين تم الوصول إليهم 

مباشرة عن طريق الخدمات 
والبرامج اإلنمائية الطويلة األجل

األنشطة

الصحة
271.9 مليون
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12.4 مليون
األشخاص المدربون على اإلسعافات األولية 

22.8 مليون
األشخاص الذين يتبرعون بالدم 

الحد من 
مخاطر الكوارث

42.8 مليون

المياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية

80.6 مليون

االحتواء 
االجتماعي

7.9 مليون

سبل العيش
31.3 مليون

الهجرة
8.9 مليون

النقد
7.9 مليون

المأوى
6 ماليين
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14.9 مليونالمتطوعون
طواعية  وقتهم  أعطوا  الذين  األشخاص 
عام  خالل  األقل  على  ساعات  أربع  لمدة 
2020. وتضم حوالي 20 جمعية وطنية أكثر 
من 100 ألف متطوع وتمثل مج تمعة  86 % 
من إجمالي عدد المتطوعين )أكثر من 14.9 

مليون متطوع(.

الجمعيات الوطنية المقدمة للتقارير: 171 

مصنفة بحسب الجنس: 116

مصنفة بحسب السن: 90
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عدد المتطوعين بحسب السنة

1

%1 %2

1 1
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%4 %5
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%9 %8
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السن
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المتطوعون بحسب السن والجنس

20132014201520162017201820192020
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عدد الموظفون بحسب السنة

السن
79–70

69–60

59–50

49–40

39–30

29–18

17–13

12–6

ذكرأنثى

الموظفون بحسب السن والجنس

516 ألفالموظفون
معهم  ت  قد تعا ين  لذ ا ص  شخا أل ا
الوطنية لمدة ثالثة أشهر على  الجمعيات 
األقل في عام 2019 ويتقاضون أجرا. وأفاد 
37 بلدا باالستعانة بأكثر من 1000 موظف 
المئة  في   94 يمثل  ما  وهو  األجر،  مدفوع 

من المجموع.

الجمعيات الوطنية المقدمة للتقارير:  165  

مصنفة بحسب الجنس: : 141

مصنفة بحسب السن: : 112 
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النسبة المئوية للموظفات

%0.2 %0.4

%2 %3

%12

%15

%17

%15

%7

%10

%11

%8

 ينبو 2اةشبكل     141



الشبكة
الدعم، مما يساعدنا على رسم  تلقى  الدعم ومن  بينها، أي من قدم  الروابط فيما  الوطنية  الجمعيات  تقارير  تدعم 
خريطة للتعاون داخل شبكة االتحاد الدولي، سواء كانت مالية أو بشرية أو تقنية. ويوضح الرسم البياني التالي تجميع 
هذه المعلومات بحسب المناطق. ويحتوي الجانب األيمن من الرسم البياني على “منشأ” الدعم والجانب األيسر على 
2019 )35 رابطا( إلى  “مقصد” الدعم. فعلى سبيل المثال، تم توجيه معظم الدعم الذي قدمته األمريكتان في عام 
المنطقة نفسها، ومع ذلك، فإن غالبية الدعم الذي تلقته المنطقة )89 رابطا( جاء من أوروبا. ويوفر الجدول الموجود 

أسفل الصفحة تفاصيل إضافية.

دعم الروابط بين الجمعيات الوطنية

أوروبا وآسيا الوسطى أوروبا وآسيا الوسطى

آسيا والمحيط الهادئ

أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

األمريكتان

أفريقيا

األمريكتان

الشرق األوسط وشمال 
افريقيا

الشرق األوسط 
وشمال افريقيا

المنشأ المقصد

عدد روابط الدعم بين الجمعيات الوطنية
المقصد

أوروبا 
أفريقياآسيا الوسطى

الشرق األوسط 
األمريكتانوشمال أفريقيا

آسيا 
والمحيط الهادئ

شأ
من

ال

أوروبا 
2091957177103وآسيا الوسطى

1626003أفريقيا

الشرق األوسط 
202519520وشمال أفريقيا

14945617األمريكتان
آسيا 

23191910134والمحيط الهادئ
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الحوكمة
الوطنية.  للجمعيات  القيادي  الهيكل  عن  بيانات   )FDRS( الدولي  االتحاد  على مستوى  واإلبالغ  البيانات  بنك  يجمع 
قيادات  بين  واإلناث  الذكور  عامة عن نسب  لمحة  بتقديم  لنا  الجنس، مما يسمح  البيانات مصنفة بحسب  وهذه 

الجمعيات الوطنية.

الرئيس

األمين العام

مجلس اإلدارة

%80%78

%20%22%23

%77

%65%69

%35%31%29

%71

%67%66

%33%34%35

%65

201820192020

ذكرأنثى
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96.08 ألف 900 1

الوحدات المحلية

 هذه الصورة عبارة عن خريطة مقطعة وملونة يتناسب فيها  
حجم كل مربع مع عدد سكان البلد المعني. وتمثل األلوان عدد 
16 جمعية وطنية  المحلية لكل جمعية وطنية. ولدى  الوحدات 
فقط أكثر من 1000 وحدة محلية - بما يعادل %89 من المجموع. 180.9 ألف

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

8.5 ألف

18.1 ألف
الصين

الهند

إندونيسيا 

الفلبين

فييت نام 

بنغالديش

باكستان

ميانمار 
نيبال 

تايلند

أوروبا وآسيا 
الوسطى
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96.08 ألف 900 1

نيجيريا 

إثيوبيا

كينيا 

كولومبيا

البرازيل

شيلي

أوغندا 

األرجنتين
جنوب 
أفريقيا

النيجر

مصر

تركيا

إيطاليا 

الجزائر

مالي

المكسيك

السنغال

هايتي

غانا

روسيا

فرنسا 

ألمانيا 

أوكرانيا

سورياالعراق

المملكة 
العربية 

السعودية

اليمن

أفريقيا األمريكتان آسيا والمحيط الهادئ

11.6 ألف4 آالف138.8 ألف
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النفقات

اإليرادات

38.2
مليار

فرنك سويسري

الوثائق
بجمع  يضا  أ نات  لبيا ا بنك  يقوم 
لجمعيات  ا من  لرئيسية  ا ئق  لوثا ا
والخطط  السنوية  ير  )التقار الوطنية 
االستراتيجية والبيانات المالية المدققة( 
على أساس سنوي. وقد يتوقف توافر 
الداخلية  العمليات  على  البيانات  هذه 
تتزامن  ال  قد  التي  الوطنية،  للجمعيات 
بها  يقوم  التي  البيانات  جمع  دورة  مع 
بنك البيانات، ومن ثم يمكن اإلبالغ عنها 
 ،2020 عام  وفي  التالية.  السنوات  في 

تلقى بنك البيانات ما يلي:

110 تقارير سنوية

137 خطة استراتيجية

98 بيانا ماليا )خضع 74 منها للتدقيق(

يحتوي تقرير “نعتّد بالجميع” على بيانات تم جمعها من شبكتنا المكونة من 192 جمعية وطنية، وهي عملية سنوية تتم 
منذ عام 2012. وعلى مدى السنوات التسع الماضية، مكننا ذلك من إنشاء قاعدة بيانات فريدة عن القدرات والموارد 

واألنشطة اإلنسانية لالتحاد الدولي في جميع أنحاء العالم.

ويمكن االطالع على تقرير “نعتّد بالجميع” عبر هذا الرابط.

40.3
مليار

فرنك سويسري
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الجمعيات الوطنية العاملة دوليا
عدة.  بطرائق  بعضا  بعضها  الوطنية  الجمعيات  تدعم 
ويمكن أن يشمل ذلك الموارد المالية أو السلع، فضال 
وتقدم  التقنية.  واإلرشادات  والخبرات  الموظفين  عن 
بعض الجمعيات الوطنية هذا الدعم عن بعد، في حين أن 
بعضها لديه مكاتب في بلدان أخرى حيث يلزم دعمها على 

أساس منتظم ودائم.

وقد قدمت بعض الجمعيات الوطنية في شبكة االتحاد 
الدولي المعلومات الواردة أدناه على أساس طوعي. وعلى 
الرغم من أن تلك المعلومات ليست شاملة، فإنها تظهر 
العثور  يمكنكم  لما  عينة  الدعم. وهي  اتساع نطاق هذا 
عليه في نظام بنك البيانات واإلبالغ على مستوى االتحاد 
الدولي )FDRS(. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة هذه 
المعلومات  االطالع على  يمكن  التفاعلية حيث  المنصة 

المقدمة أدناه بطرق متنوعة، بما في ذلك بحسب البلد.

وسُتنشر طبعة خاصة من تقرير “نعتّد بالجميع” في وقت 
الحق من عام 2022 ستكرَّس الستجابة جمعياتنا الوطنية 

لجائحة كوفيد-19.

50.5 مليون
األشخاص الذين تم الوصول إليهم 

فرنك سويسري 360.2 مليون 
مجموع النفقات

18
الجمعيات الوطنية التي تقدم تقارير  

124
بلدان التنفيذ

معلومات البلدان المنفذة
 هناك أكثر من 120 بلدا منفذا. وفيما يلي عينة صغيرة فقط من البيانات التفاعلية المتاحة على موقع االتحاد الدولي

.https://data.ifrc.org/fdrs/ على شبكة اإلنترنت والمتاحة على 

كولومبيابنغالديشسوريا

إجمالي عدد األشخاص الذين 
تم الوصول إليهم

683 ألف2.6 مليون5.8 مليون

168 ألف1.0 مليون3.4 مليونالصحة

153 ألف715 ألف615 ألفاالستجابة للكوارث والتعافي السريع

29 ألف43 ألف791 ألفالقيم والسلطة واالحتواء

198 ألف99 ألف-المناخ والبيئة

المياه وخدمات الصرف الصحي 
والنظافة الصحية

116 ألف116 ألف707.1 ألف

19 ألف401 ألف380 ألفالهجرة
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الجمعيات الوطنية التي تقدم الدعم 
المستفيدون )الماليين(النفقات )بالماليين(الجمعية الوطنية

77.63.5الصليب األحمر الدانمركي

53.82.5الصليب األحمر األلماني

39.16.1جمعية الهالل األحمر القطري

35.15.5الصليب األحمر النرويجي

23.46.6الصليب األحمر اإلسباني

.20.43الصليب األحمر الكوري

18.62.3الصليب األحمر الهولندي

17.38.5جمعية الهالل األحمر التركي

-11.5الصليب األحمر النمساوي

17.87.3الصليب األحمر البلجيكي

.10.27الصليب األحمر الفنلندي

9.34.5جمعية الصليب األحمر الكندي

.9.38الصليب األحمر البريطاني

6.31.1الصليب األحمر السويدي

.4.77الصليب األحمر اإليطالي

-2.3الصليب األحمر األسترالي

2.40.4جمعية الصليب األحمر الياباني

1.00.05الصليب األحمر لموناكو

األشخاص الذين تم الوصول إليهم بحسب المجال المواضيعي

2.2 مليون

2.7 مليون

5 ماليين

1.8 مليون

9 ماليين

25.6 مليون

القيم والسلطة واالحتواء - األولوية االستراتيجية 5

الهجرة والهوية - األولوية االستراتيجية 4

المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة 
الصحية - األولوية االستراتيجية 3

الصحة - األولوية االستراتيجية 3

المناخ والبيئة - األولوية االستراتيجية 1

تطور الكوارث واألزمات - األولوية 
االستراتيجية 2

األشخاص الذين تم الوصول إليهم بحسب المنطقة

أفريقيا

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

آسيا والمحيط الهادئ

األمريكتان

أوروبا

12.1 مليون

10.0 ماليين

3.3 مليون

1.0 ماليين

24.3 مليون
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المراكز المرجعية للصليب األحمر 
والهالل األحمر

المراكز المرجعية العالمية التابعة لالتحاد الدولي
مراكز المناخ

استضافة الصليب األحمر الهولندي

رحب مركز المناخ بإدماج طموحات الحركة بشأن تغير المناخ وميثاق البيئة والمناخ في الخطط والمشاريع والمقترحات 
السنوية في جميع أنحاء العالم.

2021 ،أجرينا العديد من دراسات اإلسناد المهمة للدور الذي أداه تغير المناخ في الظواهر القصوى، مثل  وفي عام 
2021 في أمريكا الشمالية كانت ستكون  اإلسناد العالمي للطقس الذي أظهر أن موجة الحر غير المسبوقة لعام 
“مستحيلة تقريبا” بدون تغير المناخ الذي سببه اإلنسان. وهذا البحث يقدم مدخالت قوية للحوار حول السياسات 

والعمل المناخي.

وإلى جانب الزخم القوي في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر األطراف الذي اكتسبته شراكة العمل المبكر المستنير 
بالمخاطر وطموحها لجعل مليار شخص أكثر قدرة على الصمود، ساهمت دعوتنا المستمرة في زيادة عدد المانحين 
اإلنسانيين المستعدين لتقديم المساعدات المالية قبل وقوع الكوارث. وأكد تقرير مركز المناخ الذي تم تجميعه عن 
تحالف أبحاث التكيف، الذي تم إطالقه رسميا في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر األطراف، الدعوات لتعزيز قدرة 

النظم الصحية على الصمود أمام تغير المناخ.

وتواصل الجمعيات الوطنية في جميع أنحاء العالم وضع بروتوكوالت العمل المبكر للظواهر المتطرفة. فعلى سبيل 
المثال، وضعت جمعية الصليب األحمر اإلثيوبي - بدعم من االتحاد الدولي، والصليب األحمر الهولندي وفريق البيانات 
510 التابع له، ومركز المناخ - اللمسات األخيرة على خطة عمل جديدة لالستجابة للطوارئ باستخدام تخصيص قدره 

350 ألف فرنك سويسري من صندوق االستجابة للكوارث واعتبار الفيضانات خطرا ذا أولوية.

وتم تطوير العديد من األدوات الجديدة في عام 2021، بالتعاون مع االتحاد الدولي واللجنة الدولية للصليب األحمر، مثل 
الحماية االجتماعية والنزاع والمناخ والصحة والحرارة الشديدة وغيرها، وكلها جزء من ُعدة التدريب في مجال المناخ 
عبر اإلنترنت. وهذه األدوات هي ثمار مشاريع بحثية وتعاون مع شركاء البحوث والجمعيات الوطنية وتساعد مكونات 
الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر على االنتقال من البحث إلى الممارسة. ويمكن االطالع على رسوم بيانية 

إضافية عبر هذا الرابط.

المركز المرجعي العالمي لإلسعافات األولية
استضافة الصليب األحمر الفرنسي

عمل المركز المرجعي العالمي لإلسعافات األولية بشكل وثيق مع الجمعيات الوطنية لتسهيل تبادل المعرفة وتعزيز 
تعليم اإلسعافات األولية الجيد عن طريق حزمة المواءمة التي أطلقها في عام 2021 والتي تشمل ما يلي:

المبادئ التوجيهية الدولية لإلسعافات األولية واإلنعاش والتعليم، ومرجع أدلة اإلسعافات األولية والتدريب  	

شهادة اإلسعافات األولية الدولية   	

	 www.globalfirstaidcentre.org منصة
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https://www.ifrc.org/document/movement-ambitions-address-climate-crisis
http://climatecentre.org/5331/north-american-heatwave-150-times-more-likely-with-climate-change-say-attribution-scientists/
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https://www.early-action-reap.org/
https://www.early-action-reap.org/
https://www.climatecentre.org/7257/cop-26-health-systems-must-detect-plan-for-and-adapt-to-climate-stresses-report/
https://www.climatecentre.org/3962/optimizing-protocols-for-early-action-in-ethiopia/
https://ctk.climatecentre.org/training
http://www.globalfirstaidcentre.org/


جائحة  التدريبات خالل  بشأن  والملصقات  األولية،  لإلسعافات  التجاري  الدليل  مثل  األدوات  من  العديد  نشر  وتم 
كوفيد-19، وحزمة اليوم العالمي لإلسعافات األولية بشأن اإلسعافات األولية في المدارس.

وقد بدأ “إعادة وضع اإلسعافات األولية في صميم استراتيجية االتحاد الدولي للعقد 2030” بإنشاء أفرقة عمل تضم 
50 جمعية وطنية بهدف تحديث سياسة اإلسعافات األولية لالتحاد ورسم رؤيته لإلسعافات األولية للعقد 2030، 

وكالهما سيتم اعتمادهما في الجمعية العامة لعام 2022.

المركز العالمي للتأهب للكوارث
بدعم من الصليب األحمر األمريكي

في عام 2021، واصل المركز العالمي للتأهب للكوارث )GDPC( دعم شبكة االتحاد الدولي بإدارة المعارف والمساعدة 
التقنية واالبتكار. وتم توسيع نطاق تطوير المواقع المصغرة ومجموعات األدوات على PrepareCentre.org لتشمل 
تطبيق  ودعم  الحرارة.  بشأن  األدوات  ومجموعة  اإلنسانية،  الخدمة  نقاط  أدوات  ومجموعة  اإلنذار،  مركز  مبادرة 
اإلسعافات األولية العالمي 108 جمعيات وطنية في مجاالت التعلم المختلط وتعليمات اإلسعافات األولية في حاالت 
الطوارئ لمستخدمي تطبيقات الهاتف المحمول. وعن طريق مبادرة االستعداد لألعمال التجارية، أنشأ المركز جهدا 
مشتركا مع PIRAC من أجل برنامج READY Together في منطقة البحر الكاريبي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة 
في المنطقة. والمركز ملتزم، بوصفه عضوا في ائتالف البحوث للصليب األحمر والهالل األحمر، بتوسيع قاعدة األدلة 
اإلنذارات  نطاق وفعالية  توسيع  إلى  الذي يسعى  مبادرة مركز،  تطوير  رئيسيا في  المركز مساهما  وكان  للشبكة. 
الحكومية بالمخاطر باستخدام بروتوكول اإلنذار المشترك ورسائل الصليب األحمر والهالل األحمر القابلة للتنفيذ. 
وأقيمت شراكات مع مركز المناخ وتحالف زيوريخ وغوغل لدعم التنفيذ. والعمل جار في 18 جمعية وطنية في مناطق 

البحر الكاريبي وأفريقيا وأوروبا.

مركز موارد سبل كسب العيش 

بدعم من الصليب األحمر اإلسباني

في عام 2021، تم استئناف خدمات مركز موارد سبل كسب العيش في الميدان جزئيا )التدريب والمساعدة التقنية(، 
واستمر الدعم عن بعد في الزيادة كما يلي:

وقدمت 54 حالة من المساعدة التقنية إلى 25 جمعية وطنية واالتحاد الدولي. فعلى سبيل المثال، أجري في سوريا 
تحليل لسوق العمل في أربع مناطق مع الصليب األحمر الدانمركي؛ وفي موريتانيا مجموعة مختارة من األنشطة 
المدرة للدخل لعشرة أندية لألمهات؛ فوي النيجر، مجموعة أدوات األمن الغذائي وسبل العيش مع الصليب األحمر 

البريطاني.

وقدمت 27 دورة شارك فيها 702 مشارك من أكثر من 20 جمعية وطنية واالتحاد الدولي. ومن بين هؤالء، تم تقديم 
لثالث  المهاجرين  توظيف  إمكانية  بشأن  تدريب محدد  وتشاد. وضع  والنيجر  تدريبات شخصية في سوريا  سبعة 

جمعيات وطنية في أمريكا الوسطى.

وتم تطوير موارد مواضيعية لالستجابة للجائحة، مثل عمل األطفال في سياق كوفيد-19 وأدوات التقييم.

وشارك المركز في عملية صياغة اإلطار االستراتيجي لألمن الغذائي وسبل العيش التابع لالتحاد الدولي، المتوقع 
إطالقه في عام 2022.
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https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpreparecenter.org%2Ftoolkit%2Fheat%2F&data=04%7C01%7Cjessica.robbins%40redcross.org%7C7a0e44c5128546a89e5e08da18af6338%7Cdd5b5d42c0d34ad2b5f160edb3af2771%7C0%7C0%7C637849439696465465%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=7j1wStR4KGnLJcdngA3iVd1%2FFf7Q%2BJldFAAWcv3raWU%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpreparecenter.org%2Ftoolkit%2Fhumanitarian-service-points-toolkit%2F&data=04%7C01%7Cjessica.robbins%40redcross.org%7C7a0e44c5128546a89e5e08da18af6338%7Cdd5b5d42c0d34ad2b5f160edb3af2771%7C0%7C0%7C637849439696465465%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=mm%2BOkQaprOAj2GfWtefZNlZ4%2BAM3l6hHLB0s%2FsAGTJY%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpreparecenter.org%2Fsite%2Fifrcalerthubinitiative%2F&data=04%7C01%7Cjessica.robbins%40redcross.org%7C7a0e44c5128546a89e5e08da18af6338%7Cdd5b5d42c0d34ad2b5f160edb3af2771%7C0%7C0%7C637849439696465465%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=n%2BYSD1K87tk21DGj5lDvz2x7eMmjP8JagGFJYH0yb10%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpreparecenter.org%2Factivity%2Fbusiness-preparedness-initiative%2F&data=04%7C01%7Cjessica.robbins%40redcross.org%7C7a0e44c5128546a89e5e08da18af6338%7Cdd5b5d42c0d34ad2b5f160edb3af2771%7C0%7C0%7C637849439696465465%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=oVUsL%2FSV2QrEOlbih9TJ1V1KMlmoK%2FsDJphzjhcnJ3s%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpirac.croix-rouge.fr%2Fproject%2Fready-together%2F&data=04%7C01%7Cjessica.robbins%40redcross.org%7C7a0e44c5128546a89e5e08da18af6338%7Cdd5b5d42c0d34ad2b5f160edb3af2771%7C0%7C0%7C637849439696465465%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=KJYq8EYeuk84jzqdXpbG09bbMQ9LkQEL7253YDU9qV8%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpirac.croix-rouge.fr%2F&data=04%7C01%7Cjessica.robbins%40redcross.org%7C7a0e44c5128546a89e5e08da18af6338%7Cdd5b5d42c0d34ad2b5f160edb3af2771%7C0%7C0%7C637849439696465465%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=bTkJKkjFYDAVCu%2F1MP1gpPIVGbT41nVG9WsLWsKaBVg%3D&reserved=0
https://www.ifrc.org/red-cross-and-red-crescent-research-consortium-rc3


وحدة بحوث المأوى التابعة لالتحاد الدولي

بدعم من الصليب األحمر اللكسمبرغي

تعمل وحدة بحوث المأوى التابعة لالتحاد الدولي على تحسين قدرات الجمعيات الوطنية في مجال االستجابة للمأوى. 
بناء شبه مستدام  يوفر  الذي  الترابط،  نهج  للمأوى عن طريق  جديد  لمناقشة حل  نيامي  في  حلقة عمل  ونظمت 
لألشخاص الضعفاء المتضررين من الكوارث )30 مشاركا من خمسة بلدان و12 منظمة مختلفة(. وأجري تدريب على 
بناء المأوى في واغادوغو لتوفير مستوى موحد من الكفاءة لضمان الجودة الشاملة في مشاريع المأوى. وتم تقييم 
المشاركين وتصنيفهم وفقا للمهارات التي اكتسبوها لوضع قائمة بخبراء المأوى في أفريقيا )25 مشاركا في الحركة 
من ستة بلدان أفريقية(. وأجري تدريب على كوبو في نجامينا لتحسين قدرات موظفي الجمعيات الوطنية على جمع 

البيانات وتقييمها وتحليلها )25 مشاركا من ستة بلدان(.

ويعد إدماج تدابير التخفيف من األثر البيئي في استجابات المأوى من األولويات، وقد أجريت في النيجر دراسة مقارنة 
لمختلف نماذج المأوى التي نفذتها منظمة المساعدة الدولية للصليب األحمر اللكسمبرغي، بهدف توسيع نطاق 

التقييم ليشمل بلدانا أخرى في المستقبل وإدماج الدراسة البيئية في جميع تدخالت المأوى.

المراكز المرجعية اإلقليمية لالتحاد الدولي

مركز القدرة على مواجهة الكوارث في آسيا والمحيط الهادئ 

استضافة الصليب األحمر الكوري

باعتبار المركز المرجعي الوحيد لالتحاد الدولي في آسيا والمحيط الهادئ، يركز المركز على تطوير وإدخال أدوات مبتكرة 
للتدريب على الحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك إدخال ألعاب الواقع االفتراضي. وفي عام 2021، طور المركز لعبة 
لوحية “رحلة استكشافية لحل المشكالت” تطبق عملية التفكير التصميمي. وهي مصممة لبناء القدرة على الصمود 
بين المجتمع إليجاد حل عن طريق تحديد السبب الجذري للمشكلة. وطور المركز لعبة لوحية أخرى تسمى “البقاء على 
قيد الحياة على األرض”. وهو يدمج االستجابة للكوارث وتغير المناخ والدعم النفسي واالجتماعي. واستضافت مسابقة 
الرسوم المتحركة بشأن القدرة على الصمود في وجه الكوارث مع مهرجان بوشيون الدولي الشهير للرسوم المتحركة.

ونظم المركز جهات اتصال للصمود في 24 جمعية وطنية من أصل 38 جمعية في المنطقة، إلزكاء الوعي العام بشأن 
الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

 )CADRIM( الصليب األحمر الكاريبي إلدارة مخاطر الكوارث
استضافة وفد االتحاد الدولي ترينيداد وتوباغو لمنطقة البحر الكاريبي الهولندية والناطقة باإلنكليزية

ويعمل المركز على بناء القدرة على الصمود في وجه الكوارث وحاالت الطوارئ المتعلقة بتغير المناخ وتقلبه مع ابتكار 
المشهد الرقمي عن طريق توفير التدريب العالمي االفتراضي وتنسيق األحداث.

وشملت األنشطة في عام 2021 ما يلي:

تم تدريب 65 فردا في جميع أنحاء سانت فنسنت وجزر غرينادين وسانت لوسيا وأنتيغوا وبربودا ودومينيكا وجزر  	
فيرجن البريطانية في 15 مجاال مواضيعيا بما في ذلك المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وإدارة المعلومات 

في حاالت الطوارئ، والصحة العقلية والخدمات النفسية واالجتماعية، وسبل العيش

3900 فرد في مجال  	 5 دراسات استقصائية وطنية للمعارف والمواقف والممارسات ألخذ عينات من أكثر من 
المعرفة المتعلقة بتغير المناخ في جميع أنحاء جزر البهاما، وترينيداد وتوباغو، والجمهورية الدومينيكية، وسانت 

كيتس ونيفيس، وبليز. وبذلك، تم تدريب 120 موظفا ومتطوعا على منهجيات جمع البيانات الكمية والنوعية 

عبر  	 الميسر  يقودها  إلى طريقة  التشريعية  الدعوة  أدوات  لوجه مثل مجموعة  التدريبية وجها  الدورات  تحويل 
اإلنترنت، ودعم تنسيق الحدث العالمي األول لتطوير الجمعيات الوطنية عبر اإلنترنت وسلسلة قانون مواجهة 

الكوارث في منطقة أفريقيا. 
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المركز المرجعي للتأهب للكوارث
يركز المركز المرجعي على إدارة المعارف ودعم تطوير الجمعيات الوطنية، وتنسيق اإلجراءات في مجاالت التعليم، 
وإدارة  التعلم،  وتنويع  اإلنترنت،  عبر  والتعليم  التعليمية،  الهياكل  وتطوير  المستفادة،  الدروس  وتنظيم  والبحوث، 

المنصات، والتعلم الشامل، والحد من مخاطر الكوارث.

ويرتبط نطاقنا باستراتيجية االتحاد الدولي للعقد 2030 والتحديات العالمية الخمسة: تغير المناخ، والكوارث واألزمات، 
9001؛ ويتم تناولها في إطار  والهجرة، والقيم والسلطة واالحتواء. ضمن نظام الجودة الحاصل على شهادة األيزو 

محاور العمل: التدريب، وتوليد المعرفة، وتطوير األدوات واألدوات، والمساعدة التقنية، والتعليم االفتراضي.

وخالل عام 2021، عملنا مع 22 جمعية وطنية، ودربنا 2.5 ألف شخص، ووضعنا 7 دورات تدريبية ودراسات جديدة تتعلق 
باستراتيجية العقد 2030. وحصلنا على دعم 42 ميسرا من الجمعية الوطنية واعتمدنا 28 ميسرا جديدا، ووصلنا إلى 

2.9 ألف شخص عن طريق منصة الندوات عبر اإلنترنت في 43 بلدا.

مركز البلدان األمريكية لتنمية العمل التطوعي
يرتكز المؤتمر على فكرة إقامة عالم آمن وإنساني عن طريق العمل التطوعي. وهو يركز على التعلم التطوعي واالبتكار 
أنحاء  جميع  في  المتطوعين  لصالح  التطوعي  العمل  تطوير  وإطار  الحركة  تركيز  حول مجاالت  ويتمحور  والبحوث، 
األمريكتين. وتشمل إنجازاتها تطوير واستخدام منصة تطوير العمل التطوعي، وهي موقع إلكتروني مخصص لدعم 
تنمية المجتمع الوطني عن طريق ثالثة محاور هي: إدارة المعرفة، والعمل التطوعي والمشاريع، وخريطة تفاعلية 

للتطوع تعرض األعمال اإلنسانية للمتطوعين.

الوطنية وفقا لمجاالت خبرتهم. وفي  للجمعيات  الذين يقدمون دعما خاصا  الخبراء  المركز شبكة من  ويستضيف 
التي يقدمها الصليب األحمر  الفرص  تنويع  لتعزيز  التطوعي  العمل  بتنويع  2021، تم إطالق فرقة عمل معنية  عام 
للمتطوعين في منطقة األمريكتين. وإضافة إلى ذلك، في عام 2021، أطلق المركز أيضا مختبر المتطوعين: اإلبداعات 
الموجه للعمل اإلنساني. وقد  المتعددة  الكتابات السردية ومحتوى الوسائط  التفكير في  التركيز على  الرقمية، مع 

وضعت استراتيجيات تعزز المشاركة والتواصل العام، وشارك في تصميمها المتطوعون أنفسهم.

المراكز المرجعية للجمعيات الوطنية
مركز الممارسة القائمة على األدلة 

استضافة الصليب األحمر البلجيكي

يقدم مركز الممارسة القائمة على األدلة )CEBaP( الدعم العلمي لتحديد األنشطة اإلنسانية الفعالة )من حيث التكلفة( 
وتحقيق أقصى قدر من التأثير.

وفي عام 2021، تم نشر دليل اإلسعافات األولية المحدث القائم على األدلة لفالندرز وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. 
كما تم االنتهاء من دراسة حول فعالية إشراك المرضى المحاكيين في التدريب على اإلسعافات األولية في البيئة 
المهنية. وقام المركز أيضا بتحديث اإلرشادات القائمة على األدلة للمتطوعين بشأن اختيار النهج التعليمي الصحيح 
لدعم األطفال الضعفاء في المدارس. وفيما يتعلق بجائحة كوفيد-19، قمنا بتطوير مراجعة سريعة حول تأثير تعزيز 

نظافة اليدين أثناء تفشي التهابات الجهاز التنفسي.

ونحن نقدم دعما نشطا في خدمة الدم. واستعرضنا فعالية )تكلفة( استخدام عوامل تحفيز اإلريثرو و/ أو العالج 
بالحديد في المرضى الذين يعانون من فقر الدم قبل الجراحة الذين يخضعون لجراحة اختيارية. كما أجرينا مراجعة 

منهجية حول تأثير الكوارث على معدالت التبرع بالدم ونقل العدوى المنقولة في الدم المتبرع به.

 ويمكن االطالع على مزيد من التفاصيل عن إنجازات المركز لعام 2021 على:
https://www.cebap.org/ projects-completed/2021/ 
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مؤسسة الصليب األحمر البلجيكي
الصليب األحمر البلجيكي

تتمثل مهمة المؤسسة العلمية للصليب األحمر البلجيكي في توليد أدلة موثوقة على فعالية العمل اإلنساني )من 
حيث التكلفة(.

وكنا في البداية نشطين أساسا في البحوث في مجال الصحة العامة والرعاية قبل دخول المستشفى ولكننا اآلن 
نوسع نطاقنا ليشمل أيضا العناصر االقتصادية واالجتماعية واألخالقية. والسبب هو أنه بالنسبة إلى العديد من 
القضايا الصحية الهامة، ال يمكن إقناع الناس بمجرد تزويدهم بمزيد من البيانات العلمية )التطعيم هو مثال حديث، 

ولكن الشيء نفسه ينطبق على استبعاد الرجال المثليين كمتبرعين بالدم، وما إلى ذلك(.

ونظرا لندرة البحوث التجريبية بشأن هذه المواضيع، فإننا بصدد إنشاء مركز أبحاث جديد يعالج هذه المسألة. على 
سبيل المثال، شرعنا في إجراء دراسة لتحديد العالقة بين حجم العمل التطوعي المجتمعي وتأثير كوفيد-19 في ذلك 
المجتمع. وكانت البلدان التي لديها المزيد من العمل التطوعي أقل تأثرا بجائحة كوفيد-19، حتى بعد حساب االختالفات 
في التركيبة السكانية والناتج المحلي اإلجمالي واستثمارات الرعاية الصحية ومعدالت التطعيم. وفضال عن ذلك، تم 
تمويل دراسة أجرتها جامعة لوفين، تتناول أثر التبرع المدفوع مقابل غير المدفوع ليس فقط على السالمة، ولكن أيضا 

من الناحية األخالقية وعلى استعداد المانحين.

مركز بحوث نقل الدم
الصليب األحمر البلجيكي

مركز أبحاث نقل الدم )TReC( هو مختبر أبحاث طبية حيوية يعمل في مجال طب نقل الدم. أحد منتجات خطوط األنابيب 
الرئيسية هو طريقة جديدة لصنع الصفائح الدموية. وتستخدم الليزات بشكل متزايد كمكمل غذائي للنمو في وسائط 
زراعة األنسجة لتغذية الخاليا المزروعة في المختبر والتي بدورها يتم استخدامها كعالجات خلوية. ويتم تحضيرها من 
مركزات الصفائح الدموية منتهية الصالحية لنقل الدم، ومن ثم ُيتجنب إهدار المواد الممنوحة الثمينة. وطريقتنا سريعة 
بشكل خاص وغير مكلفة ومتوافقة مع التطبيقات السريرية. وفي عام 2021، اتخذت الطريقة خطواتها األولى من 
النموذج األولي إلى االستخدام الروتيني، حيث يتم اختبارها من قبل العديد من مطوري التكنولوجيا الحيوية في مجال 
العالج الخلوي. كما ساهم المركز في مكافحة كوفيد-19 في عام 2021 عن طريق تطوير طريقة جديدة لقياس األجسام 
المضادة المثبطة في بالزما المانحين. وباإلضافة إلى ذلك، يعد المركز مساهما نشطا في اتحاد SUPPORT-E الذي 
يجمع البيانات األوروبية حول جمع البالزما للمتبرعين المتعافين من كوفيد-19. وأخيرا، أطلق المركز مشروعا جديدا 

لتطوير تدخل سريري مبتكر لمنع انتقال الفيروسات المحمولة جوا، مع التركيز على فيروس كورونا-سارس-2.

شراكة الصليب األحمر والهالل األحمر بشأن إساءة استعمال المواد المخدرة
استضافة الصليب األحمر اإليطالي

األنشطة الرئيسية التي نفذتها شراكة الصليب األحمر والهالل األحمر بشأن تعاطي المخدرات في عام 2021:

المنشورات: التدخالت المتعلقة بتعاطي المخدرات في سياقات الطوارئ؛ وتدخالت الحد من الضرر بين المهاجرين، 
الزائدة في  الجرعات  للمهاجرين؛ ووحدة عن  الصحية  الرعاية  الدولي بشأن  لالتحاد  التوجيهية  المبادئ  المدرجة في 

التدخالت بالتعاون مع المركز المرجعي العالمي لإلسعافات األولية.

التدريب: وضع وترجمة الدورة التدريبية على اإلنترنت بشأن تعاطي المخدرات، على منصة التعلم اإللكتروني لالتحاد 
اإلنترنت  ندوة عبر  الوطنية؛ وتنظيم  للجمعيات  المخدرات  لوجه بشأن تعاطي  تدريبية وجها  الدولي؛ وتنظيم دورة 

بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات.

المناصرة: خالل الدورة الرابعة والستين للجنة المخدرات التابعة لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 
م حدث جانبي يشارك في رعايته المكتب وتمت المشاركة في حدث جانبي مشترك بين المكتب ومنظمة الصحة  ُنظِّ
جرائم  لمرتكبي  بديلة  تدابير  توفير  في  القانون  إنفاذ  أجهزة  بدور  المعني  المكتب  اجتماع  في  والمشاركة  العالمية؛ 
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المخدرات؛ والمشاركة في مؤتمر االتحاد الدولي للصحة والرعاية؛ والمشاركة في المؤتمر األوروبي الخامس للحد من 
ذ مشروع “الحد من الضرر والعالج والرعاية لمتعاطي المخدرات في إيران” بالتعاون مع الهالل األحمر  الضرر. وُنفِّ
ذ مشروع “الحد من أضرار تعاطي المخدرات في المو” بالتعاون مع  اإليراني، وبتمويل من المفوضية األوروبية. وُنفِّ

الصليب األحمر الكيني وبتمويل من الصليب األحمر اإليطالي.

مركز PIROI التابع لمنصة التدخل اإلقليمي في المحيط الهندي
استضافة الصليب األحمر الفرنسي

تعد جزر جنوب غرب المحيط الهندي والمناطق الساحلية من بين أكثر الجزر تعرضا لخطر آثار تغير المناخ، وتشهد 
خسائر مادية كبيرة وتأثير كبير على التنمية السكانية.

وأجرى مركز PIROI، بصفته مركزا إقليميا للخبرة يشجع المعرفة ويجمعها وينشرها، ثالث دراسات إقليمية في عام 
2021 يلي بيانها:

استشارة بشأن المساعدة بواسطة النقد والقسائم الشرائية توفر خطة عمل واضحة لتنفيذ برامج المساعدة  	
بواسطة النقد والقسائم الشرائية من حيث بناء القدرات

تأثير أزمة فيروس كورونا من حيث الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي على متطوعي الهالل األحمر القمري 	

دراسة عن الحماية والنوع االجتماعي واالحتواء: حصر الحلول والبرامج القائمة، وتوصيات لتحسين البرامج القائمة. 	

الوطنية  واألفرقة  الوطنية  الجمعيات  يز  لتعز متخصصة  يبية  تدر وأدوات  مجموعات  أيضا   PIROI مركز  ووضع 
لالستجابة للكوارث:

	 PIROI كتالوج تدريب مركز

مجموعة أدوات للحد من المخاطر للدول الجزرية الصغيرة النامية. 	

وأخيرا وللسنة الثانية، وضع مركز PIROI درجة الماجستير في »المخاطر والبيئة« بالشراكة مع جامعة ريونيون.
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510 )مبادرة البيانات والرقمية للصليب األحمر الهولندي(

استضافة الصليب األحمر الهولندي

التكلفة  وفعالية  وجودة  سرعة  تحسين  إلى  وتهدف  الهولندي  األحمر  للصليب  والرقمية  البيانات  مبادرة  هي   510
للمساعدات اإلنسانية باستخدام البيانات واألدوات الرقمية. وهذا يمكن العاملين في المجال اإلنساني وصناع القرار 
من اتخاذ قرارات مستنيرة لالستعداد للكوارث واألزمات واالستجابة لها. وقدمت 510 الدعم إلى 35 جمعية وطنية 
في عام 2021 عن طريق توفير البيانات والخدمات الرقمية للعمل االستباقي والمساعدات النقدية والتحول الرقمي 
والدعم في حاالت الطوارئ عن طريق منهجيات التصميم المتمحور حول اإلنسان، ومشاركة المجتمعات المحلية 
ومساءلتها الرقمية، والبيانات والمسؤولية الرقمية. ويمكن االطالع على المزيد من المعلومات عما تقوم به مبادرة 

510 عبر هذا الرابط.

وبعد جهد جماعي بذلته شبكة االتحاد الدولي، وصل نموذج مسببات اإلعصار الذي طورته 510 إلى المرحلة التالية من 
النضج. ومنذ عام 2021، ال يؤدي النموذج إلى تشغيل صندوق الطوارئ لالستجابة لحاالت الكوارث )DREF( فحسب، 
للمنظمات  االستباقي  العمل  الطوارئ وصناديق  لحاالت  لالستجابة  المركزي  المتحدة  األمم  أيضا صندوق  وإنما 
غير الحكومية األخرى في الفلبين. و121 هي منصة إلدارة المعلومات النقدية شاركنا في تصميمها مع األشخاص 
المتضررين وعمال اإلغاثة. ويهدف إلى دعم الجمعيات الوطنية لتوسيع نطاق برامجها النقدية. وتم إطالق المنصة 

في عام 2021 لدعم المهاجرين غير الشرعيين في هولندا ويتم اآلن توسيع نطاقها دوليا.

المحاور والمختبرات والمبادرات األخرى
الشراكة العالمية للسالمة على الطرق

وعلى مدى عام 2021، واصلت الشراكة العالمية للسالمة على الطرق )GRSP( توسيع دورها في إنشاء ودعم شراكات 
متعددة القطاعات للسالمة على الطرق مع الجمعيات الوطنية وغيرها من أصحاب المصلحة الرئيسيين في جميع 

أنحاء العالم.

واحتفل  برنامجنا لمنح السالمة على الطرق بعامه العاشر حتى اآلن بعد أن دعم 120 مستفيدا من المنح في 18  	
بلدا بما عدده 172 منحة بلغت قيمتها 15 مليون دوالر أمريكي

 وقام فريقنا لشرطة الطرق بتدريب أكثر من 12 ألف موظف إنفاذ عن طريق أكثر من 350 حلقة عمل في جميع  	
أنحاء آسيا وأفريقيا حول مواضيع تتراوح من اإلنفاذ االستراتيجي إلى القيادة في شرطة الطرق

13 مدينة في  	 10 ماليين دوالر أمريكي في   وقدم تحدي بوتنار لسالمة األطفال على الطرق منحا بلغ مجموعها 
سبعة بلدان تهدف إلى تحسين السالمة على الطرق لألطفال على مستوى المدن

	  12 25 بلدا بما في ذلك إقامة شراكة مع  VIA لتعليم السالمة على الطرق لألطفال ليشمل  وتوسع  مشروع 
جمعية وطنية للوصول إلى أكثر من 90 ألف طالب عن طريق تعليم منظم للسالمة على الطرق

وانتقلت دورتنا العالمية لقيادة السالمة على الطرق  إلى الرقمية في عام 2021 لمواصلة توفير التدريب الحيوي  	
الحكومات في جميع  الحكومية وممثلي  الوطنية والمنظمات غير  للجمعيات  الطرق  السالمة على  على قيادة 

أنحاء العالم.
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المركز النقدي

استضافة الصليب األحمر البريطاني

يهدف المركز النقدي إلى تسريع استخدام وزيادة توسيع نطاق المساعدة بواسطة النقد والقسائم الشرائية في 
الحركة لتحسين فعالية وكفاءة العمل اإلنساني، مع مساعدة الناس على التغلب على األزمات بكرامة والحفاظ على 

حقهم في االختيار.

ويدعم المركز برنامج من األنشطة، بالتعاون مع شركاء الحركة، يركز على األولويات االستراتيجية الثالثة التالية:

الجمعيات الوطنية الجاهزة بالنقد: دعم الجمعيات الوطنية لتكون هيئات رائدة قوية ومعترف بها في مجال  	
المساعدة بواسطة النقد والقسائم الشرائية عن طريق االستثمار في أنشطة االستعداد النقدي، وإنشاء أدوات 
وموارد وبحوث في مجال المساعدة بواسطة النقد والقسائم الشرائية، وتوفير الدعم الفني في مجال المساعدة 

بواسطة النقد والقسائم الشرائية.

المدرسة النقدية: تنمية القدرة النقدية على نطاق واسع عن طريق االستثمار في خبرة الجمعية الوطنية والتطوير  	
المهني وأفضل الممارسات عن طريق تقديم برنامج تطوير يوفر للممارسين خطط تعليمية مصممة خصيصا 

للتوجيه والتدريب والنشر.

لتبادل المعرفة والتعلم، وتمكين الشبكات ومجتمعات  	 اللغات  توفير منصة متعددة  منصة المركز النقدي: 
الممارسين العاملة في مجال المساعدة بواسطة النقد والقسائم الشرائية، وتعزيز دور الصليب األحمر والهالل 

األحمر في ذلك المجال.

شراكة العمل المبكر المبني على معرفة المخاطر

المناخية  المجتمعات  عبر  الفاعلة  الجهات  بين   )REAP( المخاطر  معرفة  على  المبني  المبكر  العمل  شراكة  تجمع 
واإلنسانية واإلنمائية لجعل مليار شخص أكثر أمانا من الكوارث بحلول عام 2025. وقد تم إطالق الشراكة في قمة 
األمم المتحدة للعمل المناخي في عام 2019 من قبل 38 شريكا )15 بلدا عضوا و23 منظمة غير حكومية(، وارتفع ذلك 
العدد إلى 61 شريكا في عام 2021. وعن طريق توجيه التكامل بين النهوج لمعالجة آثار تغير المناخ، نشرت الشراكة 

رؤيتها االستراتيجية وإطار عملها في عام 2021.

جنيه  مليون   120( المتحدة  المملكة   2021 عام  في  المبكر  العمل  نطاق  توسيع  لدعم  المالية  االلتزامات  وشملت 
إسترليني( وألمانيا )125 مليون يورو( اللتين التزمتا بتمويل تحقيق أهداف الشراكة )وشراكة InsuResilience العالمية( 
في قمة الدول السبع. وفي الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر األطراف، تعهدت المملكة المتحدة )33 مليون جنيه 
إسترليني( وفنلندا )30 مليون يورو( والواليات المتحدة )100 مليون دوالر أمريكي( وكندا بتمويل العمل المبكر. وأعلنت 
البلدان المساهمة في مبادرة نظم اإلنذار المبكر بالمخاطر المناخية، وهي شريك رئيسي في برنامج الشراكة، عن 
التزامات باستثمارات جديدة بقيمة 20 مليون دوالر أمريكي ألنظمة اإلنذار المبكر في أفريقيا، وتمويل إضافي لمنطقة 

البحر الكاريبي. وأطلقت شبكة START صندوق START Ready، مع التزامات تصل إلى 3 ماليين جنيه إسترليني.

وفي عام 2021، نشرت الشراكة عشر دراسات حالة قطرية تدرس العوامل التي تقيم بيئة مؤاتية للعمل االستباقي / 
المبكر. وقد ربطت الشراكة الهيئات اإلقليمية في أفريقيا ذات الخبرة في التعامل مع الجفاف، بالمنظمات في منطقة 
البحر الكاريبي التي تواجه مؤخرا تحديات مماثلة. وعن طريق البحوث والمشاركة النشطة للشركاء، يسرت الشراكة 

بشكل فعال الدعم التقني وبناء القدرات واالستثمار لتوسيع نطاق العمل المبكر.
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المختبر العالمي لدراسة الهجرة للصليب األحمر والهالل األحمر

استضافة الصليب األحمر األسترالي

الحركة يشارك فيها  التابع للصليب األحمر والهالل األحمر هو مبادرة على نطاق  الهجرة  العالمي لدراسة  المختبر 
االتحاد الدولي واللجنة الدولية للصليب األحمر والجمعيات الوطنية. ويعمل المختبر، الذي يستضيفه الصليب األحمر 
األسترالي، جنبا إلى جنب مع الفريق القيادي المكلف بالهجرة وفرقة العمل العالمية المعنية بالهجرة، ويقدم للشركاء 
والحكومات والحركة توصيات للتأثير على العوامل الهيكلية التي تؤدي إلى مواطن الضعف التي يعاني منها المهاجرون 
في جميع أنحاء العالم. ويضع المختبر رؤى حول اتجاهات الهجرة والسياسات واستجابات الممارسات الجيدة مع 
بناء قدرات الجمعيات الوطنية على إجراء البحوث المتعلقة بالهجرة واستخدامها. ويهدف إلى ضمان إعالء أصوات 
المهاجرين وإبراز خبراتهم وتجاربهم والمجتمعات التي يعيشون فيها ويعملون فيها لتوجيه السياسات وإرشادها. 
وقد أثرت التقارير الرئيسية للمختبر بشأن جائحة كوفيد-19 ووصول المهاجرين إلى الخدمات األساسية، بما في ذلك 
اللقاحات، على مناقشات السياسات والدبلوماسية اإلنسانية على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي. ويشمل 
المشروع البحثي الحالي للمختبر بشأن ثقة المهاجرين في العمل اإلنساني أكثر من 15 جمعية وطنية في جميع أنحاء 

.globalmigrationlabe@redcross.org.au العالم. وللمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع

الفريق االستشاري العالمي

استضافة الصليب األحمر األسترالي

يكفل الفريق االستشاري العالمي المعني بإدارة الشركات وإدارة مخاطر خدمات الدم حصول الجمعيات الوطنية على 
المشورة المتخصصة والدعم إلدارة مخاطر برامج الدم وحوكمتها. وقد ساعدت برامجنا على ربط برامج الدم التابعة 
لتعزيز استجابات  الخبرات  للصليب األحمر والهالل األحمر على مدى جائحة كوفيد-19، وتسهيل االتصاالت وتبادل 

الجمعيات الوطنية.

بالدم واالحتفاظ بهم. وقدم  المتبرعين  بالدم، خاصة في استقطاب  التبرع  أمام  رأينا حواجز جديدة   ،2021 وفي عام 
البرنامج دعما افتراضيا في الوقت المناسب للتصدي لهذه التحديات وغيرها من التحديات المتصلة بالجائحة. وقمنا 
بتحليل إرشادات الصناعة من حيث مالءمتها لبرامج الدم التابعة للجمعية الوطنية وأنشأنا مستودعا شامال لألدوات 

والموارد - وكلها مصممة إلرشاد وتمكين خدمات الدم.

كما قدم الفريق تدريبا مستهدفا على توظيف المتبرعين بالدم في تنزانيا ورواندا وبنغالديش ونيبال للمساعدة في 
مواجهة تحديات الكفاية.

واستمر أيضا تقديم الدعم للبلدان المتضررة من الكوارث. وأنجز البرنامج بنجاح برامج في نيبال وإندونيسيا في أعقاب 
الكوارث الطبيعية في هذين البلدين. وساعدت هذه البرامج على إعادة بناء مراكز الدم المتضررة وتعزيز قدرات برامج 

الدم، فضال عن توفير التخطيط للتأهب للكوارث من أجل الصمود في المستقبل.
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مركز العمل االستباقي

استضافة الصليب األحمر األلماني

في شهر يونيو، أطلق مركز العمل االستباقي استراتيجيته للفترة 2021-2024 التي وضعها الصليب األحمر األلماني 
واالتحاد الدولي ومركز المناخ بوصفها الهيئات المؤسسة للمركز بالتشاور مع شركائنا. وتعرض االستراتيجية رؤيتنا 
المشتركة وأهدافنا وقيمنا وأولوياتنا االستراتيجية ألول ثالث سنوات من عمل المركز. وتهدف إلى دعم الممارسين 
والعلميين وواضعي السياسات، والقيام بمزيد من اإلجراءات االستباقية، والقيام بذلك بشكل أفضل والقيام بذلك 
معا، لترسيخ ثقافة العمل االستباقي داخل القطاع اإلنساني وخارجه. وبحلول نهاية العام، جمع المركز  81 منظمة 
األكاديمية  واألوساط  التفكر  وأفرقة  والحكومات  الحكومية  غير  والمنظمات  المتحدة  واألمم  الحركة  من  شريكة 

ومبادرات الشبكات.

وانطالقا من التجارب والخبرات المتنامية لشبكة االتحاد الدولي بشأن التمويل القائم على التنبؤ التي يجري تطويرها 
حاليا في 35 بلدا، جمع المركز أكثر من 2500 مشارك من أكثر من 130 بلدا للتعلم والتبادل بشأن علوم وسياسات 
وممارسات التوقع عن طريق نسخته االفتراضية من منصة الحوار العالمي واإلقليمي بشأن العمل االستباقي في 
عام 2021. كما أطلقت منصتنا عبر اإلنترنت قواعد بيانات حول مسببات العمل االستباقي واألدلة. ولتعزيز المجتمع 

المتنامي من الخبراء والممارسين، أنشأ المركز دليال مجتمعيا.

واستجابة للطلب بالمضي قدما في مختلف المجاالت المواضيعية، نظم المركز أفرقة عمل معنية برصد األرض، 
وتمويل المخاطر، والنزاعات، والصحة، والنوع االجتماعي، وحماية الطفل، شارك في قيادتها خبراء من شبكة االتحاد 
الدولي والمنظمات الشريكة مثل وكالة ناسا، ومنظمة األغذية والزراعة، وصندوق األمم المتحدة للسكان، وشراكة 

.)REAP( العالمية، وشراكة العمل المبكر المبني على معرفة المخاطر InsuResilience

 ينبو 2اةشبكل     159

https://www.anticipation-hub.org/anticipation-hub-strategy-2021-2024
https://www.anticipation-hub.org/about/our-partners
https://www.anticipation-hub.org/about/our-partners
https://www.anticipation-hub.org/about/our-partners
https://www.anticipation-hub.org/exchange/dialogue-platforms
https://www.anticipation-hub.org/experience/evidence-database/evidence-list
https://www.anticipation-hub.org/experience/triggers/trigger-database/trigger-list
https://www.anticipation-hub.org/exchange/dialogue-platforms
https://www.anticipation-hub.org/exchange/dialogue-platforms
https://www.anticipation-hub.org/exchange/community-exchange/community-directory/expert-list
https://www.anticipation-hub.org/exchange/working-groups


الوطنيةأمثلة على عمل الجمعيات 
كثيرا ما يعمم االتحاد الدولي معلومات بشأن قوة الشبكة والعمل الهام الذي تقوم به الجمعيات الوطنية على أرض 
التالي أمثلة من عدد قليل من الجمعيات الوطنية  إنقاذ األرواح وتغيير العقول. ويقدم القسم  الواقع - وال سيما 
األعضاء لدينا. وتبين هذه األمثلة بوضوح شديد الفرق الذي تحدثه تلك الجهود محليا وعالميا. وتعمل كل جمعية 
وطنية ضمن سياق مختلف، وتواجه تحديات مختلفة، وتستجيب الحتياجات مختلفة. ويود االتحاد الدولي أن يشكر 
الجمعيات الوطنية المذكورة في هذا القسم والتي وافقت على تقديم هذه الرؤية الثاقبة لعملها. ومن الجدير بالذكر 
أن هذه األمثلة قد تغطي عامي 2020 و2021. وللحصول على أمثلة على استجابات الجمعية الوطنية لكوفيد-19، يرجى 

زيارة القسم المتعلق بجائحة كوفيد-19 في الجزء األول من التقرير الذي يبدأ في الصفحة 51.

أفريقيا
مدغشقر

في عام 2021، تم الوصول إلى 538 ألف شخص بإنفاق قدره 1.1 مليون فرنك سويسري.

شهد عام 2021 انعدام األمن الغذائي في الجنوب بسبب الجفاف. وتمكنت الجمعية الوطنية، بدعم من العديد من 
الشركاء، من تقديم استجابات في منطقة أنوسي وتحديدا في بلديات أمباتوابو وأنليليفالو وبيهارا، بما في ذلك دعم 
1.2 ألف طفل بالدعم الغذائي، و14.9 ألف شخص بمساعدات نقدية وقسائم شرائية، و8.2 ألف شخص بالغذاء، و2.3 
ألف نازح بخدمات المساعدة والحماية، و1.9 ألف أسرة بمجموعات برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

جنوب السودان
تم الوصول إلى 1.5 مليون شخص في عام 2021.

يدعم الصليب األحمر لجنوب السودان باستمرار المجتمعات الضعيفة للحد من المخاطر التي تتعرض لها بسبب 
تغير المناخ والصراعات المدنية والتخفيف من حدتها. وفي عام 2021، عملت الجمعية الوطنية مع ثمانية مجتمعات 
في المناطق المنخفضة لزراعة ألفي شجرة فاكهة. وال توفر هذه األشجار الحماية من رياح العواصف فحسب، وإنما 

تدعم أيضا تحسين سبل العيش.

وفي الوقت نفسه، تعمل اللجنة عن كثب مع الحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين العتماد سياسات وممارسات 
صديقة للبيئة تقلل من المخاطر وتحمي األشخاص األكثر ضعفا، مثل االستثمار في نظام اإلنذار المبكر، بدعم من 

الصليب األحمر الدانمركي بتمويل من االتحاد األوروبي وزيادة التواصل والتنسيق مع المجتمعات المحلية.
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األمريكتان
األرجنتين

الحدودية  المناطق  في  باالستجابة  األولى  الهجرة،  ألزمة  االستجابة  من  مرحلتين  على  الوطنية  الجمعية  عملت 
)ميسيونس وخوخوي( بالمساعدة الغذائية والمأوى والنقل اإلنساني؛ والثانية باستقبال المهاجرين في المدن الكبيرة 
عن طريق شبكة الفروع في البالد مع أنشطة االندماج المجتمعي والدعم النفسي واالجتماعي واإلقامة المؤقتة. 

وشملت األنشطة ما يلي:

النقل اإلنساني: نظرا لمخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي أو االتجار بالبشر أو تهريب البشر، تدعم الجمعية  	
الوطنية نقل المهاجرين والالجئين من المناطق الحدودية إلى المراكز الحضرية. الهدف: 160 شخصا

ر المعلومات الرئيسية إلدراج  	 المساعدة عن بُعد: عن طريق تطبيق للهاتف المحمول والمساعدة عن بعد، وفِّ
ردود فعل  وتعزيز جمع  االستفسارات  لتوجيه  واتساب  وُفتح خط  المضيف،  البلد  الالجئين في  أو  المهاجرين 

المجتمع المحلي. الهدف: 963 شخصا

مساعدة المهاجرين المتحولين جنسيا والعاملين بتجارة الجنس: الهدف: توفير 1700 مجموعة  أدوات:  	
ُقدمت خدمات في مجال الحصول على وثائق الهوية، والحصول على خدمات الصحة والتعليم، وتوعية العاملين 
الصحيين للحد من اإلقصاء، ومجموعات النظافة الصحية، وحلقات العمل المتعلقة باألمراض التي تنتقل عن 

طريق االتصال الجنسي، وإعادة الروابط األسرية.

شيلي
في عام 2021، تم الوصول إلى 58 ألف شخص بإنفاق قدره 1.5 مليون فرنك سويسري.

يقود الصليب األحمر الشيلي االستجابة اإلنسانية لألشخاص المرتحلين، مع التركيز على المهاجرين والالجئين من 
فنزويال. وركزت الجمعية الوطنية استجابتها اإلنسانية المحلية على توفير الخدمات األساسية للمهاجرين والمجتمعات 
المضيفة في المناطق العابرة للحدود والعاصمة سانتياغو. واعتبارا من عام 2020، تم دمج المزيد من الخدمات حيث 
أدى الوباء إلى تفاقم ضعف الناس. ومن بين الخدمات الجديدة، الدعم الصحي والنفسي واالجتماعي، وبرامج التحويالت 
النقدية الصحية والمتعددة األغراض والرامية إلى دعم سبل العيش، وأنشطة إشراك المجتمع المحلي ومساءلته، 

وقنوات التعقيب الثنائية، وإعادة الروابط العائلية.

وكان تنفيذ نقاط الخدمات اإلنسانية، الثابتة والمتنقلة على حد سواء، مفيدا جدا للوصول إلى أشد الفئات ضعفا في 
م الدعم إلى التدخل بنهج متعدد الشركاء )مفوضية األمم المتحدة لشؤون  المناطق التي يتعذر الوصول إليها. وقد ُقدِّ
الالجئين - المديرية العامة للحماية المدنية والمساعدة اإلنسانية - مكتب وزارة الخارجية األمريكية لشؤون الالجئين 
والهجرة(. ومن بين الخدمات المقدمة ما يلي: الدعم الصحي والنفسي واالجتماعي، والتدريب حول الوقاية من مرض 
كوفيد-19 واألمراض األخرى، والمياه والغذاء والشتاء ومستلزمات النظافة، والمعلومات المتعلقة بالطريق والظروف 
الجغرافية في شيلي، وإعادة الروابط العائلية، والمواد الالزمة ألولياء األمور للمساعدة في إدارة اإلجهاد والقلق لدى 

األطفال، وأنشطة المشاركة المجتمعية والمساءلة وغيرها.

الصليب األحمر الكولومبي وفنزويال
تم الوصول إلى 40 ألف شخص )30 ألف شخص في كولومبيا و10 آالف شخص في فنزويال( بإنفاق قدره 892 

ألف فرنك سويسري.

ال تزال الهجرة من فنزويال ثاني أكبر أزمة هجرة دولية في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 2021، نفذ الصليب األحمر الكولومبي والصليب األحمر الفنزويلي برنامج الفراشة الملكية في سبع واليات 
لمعالجة مخاطر الحماية واالحتياجات الصحية للمهاجرين الذين يسافرون سيرا على األقدام. وأكثر من 39 ألف من 
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الرحالة واألشخاص الضعفاء من مجتمعات المقصد والعبور والمنشأ تلقوا الدعم عن طريق نقاط الخدمات اإلنسانية 
واألنشطة المجتمعية.

  وتم تقديم ما مجموعه 70.4 ألف خدمة على النحو التالي:

38.4 ألف خدمة صحية )اإلسعافات األولية، واالستشارات الطبية، وتعزيز الصحة، ومجموعات كوفيد-19 والدعم  	
النفسي واالجتماعي(

المياه  	 وحاويات  النظافة  )مستلزمات  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  خدمات  خدمة من  ألف   5.4
والمرشحات(

26.6 ألف خدمة حماية )إعادة الروابط العائلية والرسائل الرئيسية بشأن الرعاية الذاتية والطريق اآلمن(. 	

هايتي
تم الوصول إلى 15.9 أل ف أسرة في عام 2021.

وصلت جمعية الصليب األحمر لهايتي إلى ما يقرب من 16 ألف أسرة في غضون ستة أشهر بعد الزلزال الذي بلغت 
2021، عن طريق توزيع المواد غير الغذائية وتوفير الخدمات المتعلقة بالمياه. ونشر  7.2 درجة في أغسطس  قوته 
االتحاد الدولي 77 موظفا لالستجابة السريعة وخمس وحدات لالستجابة لحاالت الطوارئ في مجاالت اللوجستيات 
واإلغاثة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وتم تفعيل المخيم األساسي ومستشفى الطوارئ التابع للصليب األحمر 

لهذه العملية.

وتهدف المساعدة بواسطة النقد والقسائم الشرائية إلى الوصول إلى 1770 أسرة لترميم المنازل المتضررة وإصالحها 
بشكل معقول وتوفير منحة نقدية متعددة األغراض لكسب العيش وتلبية االحتياجات األساسية. ومن بين موظفي 

االستجابة السريعة، انُتدب عضو من برنامج المرأة والقيادة لتعزيز اإلنصاف في عمليات الطوارئ.

أوروغواي
عملت الجمعية الوطنية على االستجابة ألزمة الهجرة في البالد في المدن الكبرى وعند المعابر الحدودية مع البرازيل، 
مع تفاقم الضعف بسبب الجائحة. وشملت األنشطة توفير الغذاء والملبس والمأوى والمشورة للبحث عن عمل 

والمشورة القانونية إلجراءات التوثيق.

بيرو
تم الوصول إلى أكثر من 6 آالف شخص بإنفاق قدره 915 ألف فرنك سويسري.

بحلول ديسمبر 2021، تم تسجيل أكثر من 1.2 مليون مهاجر فنزويلي في بيرو، وهو ثاني أكبر بلد من حيث عدد المهاجرين 
الفنزويليين في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن عدم االستقرار السياسي بعد انسحاب الرئيس الوطني في عام 
2018 وآثار جائحة كوفيد-19 منذ عام 2020 جعلت من الصعب على المهاجرين الوصول إلى الخدمات االجتماعية العامة.

وفي عام 2021، نفذ الصليب األحمر البيروفي مشروع التنقل البشري بدعم من مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
المتحدة واالتحاد الدولي.

وتعمل الجمعية الوطنية في خمس مناطق، وتقدم الخدمات الصحية والنفسية - االجتماعية وتعزز اإلدماج االجتماعي 
للمهاجرين في المجتمعات المضيفة عن طريق مشاريع صغرى. ونتيجة لذلك، وصل المشروع إلى:

6.1 ألف شخص باستشارات طبية   	
1.6 ألف شخص بالدعم النفسي واالجتماعي 	
1.5 ألف شخص بالمساعدات النقدية لألسر التي يعاني أفرادها من أمراض مزمنة أو مشكالت حماية 	
تلقى 3.5 ألف شخص رسائل رئيسية حول تعزيز الصحة والوقاية والتطعيم ضد مرض كوفيد-19. 	
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آسيا والمحيط الهادئ

بنغالديش
تم الوصول إلى أكثر من 812 ألف شخص في المخيمات والمجتمعات المضيفة )674 ألف شخص في المخيمات 
و139 ألف شخص في المجتمعات المضيفة( بإنفاق قدره 24 مليون فرنك سويسري )بما في ذلك 14 مليون 

فرنك سويسري عن طريق نداء الطوارئ الذي وجهه االتحاد الدولي(.

فّر حوالي 670 ألف نازح من والية راخين في ميانمار إلى كوكس بازار في بنغالديش وتم تزويدهم بالمأوى األساسي 
والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وسبل العيش وإدارة الحقوق الرقمية والحماية وخدمة المشاركة 
اإلنسانية  الفاعلة  الجهات  البلد، من  وأعضائه في  الدولي  االتحاد  بدعم من  الوطنية،  الجمعية  وكانت  المجتمعية. 

الرئيسية التي تدعم هؤالء النازحين.

وفي عام 2021، واصلت الجمعية الوطنية إدارة المخيمين 11 و12 للمأوى وتدخالت المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية والمخيمين 13 و19 لدعم الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي. وفيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية، 
يوجد لدى الجمعية الوطنية 14 مرفقا صحيا، تقع في 14 مخيما تضم سبعة مراكز صحية وستة مراكز للرعاية الصحية 
األولية ومستشفى ميدانيا واحدا. وتواصل الجمعية الوطنية، بدعم من االتحاد الدولي، االضطالع بدور رائد في إنشاء 
ألف متطوع في   3.4 تعبئة  33 مخيما عن طريق  البالغ عددها  المخيمات  الكوارث في جميع  هياكل إلدارة مخاطر 
المخيمات من السكان النازحين، بما في ذلك التخفيف على نطاق صغير كجزء من االستجابة للمخاطر المتعددة في 

مخيم المخيمات.

وفي هذه البرمجة المتعددة القطاعات، اتبعت جمعية الهالل األحمر البحريني نهج الحماية والنوع االجتماعي واالحتواء 
المخيمات و27 نقطة لجمع  )PGI( والمشاركة المجتمعية والمساءلة )CEA( عن طريق ثالثة مراكز مجتمعية في 
الجمعية  تواصل  التدفق،  من  المتضرر  المضيف  بالمجتمع  يتعلق  وفيما  لها.  واالستجابة  والشكاوى  التعليقات 
الوطنية، بدعم من االتحاد الدولي، تقديم منح نقدية غير مشروطة لألسر المعيشية األكثر ضعفا وتعزيز آلية إدارة 

مخاطر الكوارث القائمة.

ميانمار
في عام 2021، تم الوصول إلى 32 ألف شخص بإنفاق قدره 4.5 مليون فرنك سويسري.

منذ التدخل العسكري لميانمار في 1 فبراير 2021، ظلت البالد في حالة أزمة.

وعلى الرغم من تحديات الظروف القطرية، تواصل الجمعية الوطنية تقديم اإلسعافات األولية الطارئة والمساعدة 
الطبية، ومعالجة الفجوات في الحصول على الرعاية الصحية األولية، وتقديم مساعدات اإلغاثة الفورية، ودعم التعافي 

المبكر للحد من الضعف االجتماعي واالقتصادي.

وحتى 31 ديسمبر 2021، تلقى ما مجموعه 14348 شخصا - منهم 45 في المئة إناثا و55 في المئة ذكورا - إسعافات أولية 
الطارئة من الجمعية الوطنية. وعن طريق خدمات اإلسعاف في حاالت الطوارئ، أحيل ما مجموعه 8060 حالة، وتمت 
مساعدة 156 مريضة حاملة للحصول على مساعدة طبية عاجلة باستخدام 173 سيارة إسعاف عادية وما يقرب من 
170 ترتيب نقل محلي على مستوى البلدة، بما في ذلك القوارب والدراجات النارية. وتم تزويد ما مجموعه 5672 مريضا 
بالرعاية الصحية السريرية عن طريق العيادة الصحية المتنقلة للجمعية. وقدمت الجمعية مساعدات نقدية متعددة 
األغراض إلى 158 أسرة، ومواد غير غذائية )مالبس دافئة، وبطانية، وناموسيات، ومستلزمات مطبخية، ومستلزمات 

النظافة( إلى 802 أسرة معيشية.
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الشرق األوسط وشمال أفريقيا
مصر

استجاب الهالل األحمر المصري بسرعة لجميع الكوارث التي وقعت في عام 2021 بنهج مرن وشفاف وخاضع للمساءلة، 
وأدى دوره المساعد للحكومة المصرية. وشملت االستجابة السريعة والفعالة من فريق الطوارئ في الهالل األحمر 
المصري تنفيذ طرق مبتكرة للوصول إلى السكان المتضررين في ظل جائحة كوفيد-19 وال سيما عن طريق توسيع 
البشرية، وتصميم منصتين  والمعدات  والقدرات  للجمعية،  التابع  للطوارئ  االستجابة  لمركز  التحتية  البنية  نطاق 
إلكترونيتين، وهما عيادة كوفيد-19 ووحدة الدعم النفسي واالجتماعي، لتقييم وتقديم الدعم عن بعد للمجتمعات األكثر 
تضررا. وعزز الهالل األحمر المصري قاعدة بياناته للمتطوعين عن طريق مبادرة “متطوع في كل شارع” التي مكنت 

مركز االستجابة للطوارئ من تتبع الكوارث في الوقت الحقيقي، ونشر المتطوعين القريبين على الفور.

سوريا

في عام 2021، تم الوصول إلى 5.9 مليون شخص.

في سوريا، يحتاج عدد من الناس أكبر من أي وقت مضى إلى المساعدة اإلنسانية في واحدة من أكبر األزمات وأكثرها 
المساعدات  تقديم  أداء دور محوري في  السوري  العربي  األحمر  الهالل  2021، واصل  العالم. وفي عام  تعقيدا في 

اإلنسانية المنقذة للحياة في بيئة مليئة بالتحديات والقيود على الوصول إلى الخدمات واألمن.

ووصل الهالل األحمر العربي السوري إلى أكثر من 5.9 مليون شخص، حيث وفر لهم الضروريات المعيشية األساسية 
ومواد اإلغاثة والمواد الغذائية، ودعم مبادراتهم االقتصادية عن طريق برامج سبل العيش حتى يتمكنوا من تأمين 
مصدر دخل مستدام وتحقيق االكتفاء الذاتي، سواء كان عينيا أو عن طريق المساعدات النقدية والقسائم الشرائية. 
وقدمت الجمعية الوطنية، عن طيق مستشفياتها وعياداتها ونقاطها الصحية ومراكز اإلسعافات األولية وخدمات 
العالج الطبيعي وخدمات األطراف االصطناعية والفرق الطبية المتنقلة، إلى 1.8 مليون شخص خدمات طبية وأدوية 
مجانية، وواصلت العمل على تعزيز استقرار العائدين إلى مناطقهم، عن طريق إعادة تأهيل البنية التحتية، وخاصة تلك 

المتعلقة بالمياه والكهرباء، وتجديد المنازل والمدارس والمراكز الصحية.

11.7 ألف متطوع نشط و5.8 ألف موظف، متحدين إيمانا بالواجب اإلنساني، جهودا جبارة وبذلوا قصارى  وقد بذل 
جهدهم لالستجابة الحتياجات األشخاص األكثر ضعفا في جميع أنحاء سوريا ودعمهم الستعادة حياتهم.

اليمن

في عام 2021، تم الوصول إلى 14.3 ألف شخص.

في عام 2021، أنشأت جمعية الهالل األحمر اليمني صندوق االستجابة لحاالت الطوارئ لدعم التعبئة السريعة للموارد 
خالل المرحلة المبكرة من االستجابة لحاالت الطوارئ. ويدعم الصندوق أيضا التقييمات الحاسمة وأنشطة اإلنذار 
المبكر لألزمات الوشيكة، فضال عن إجراء اإلسعافات األولية األساسية، والنقل الطبي للمصابين، وعمليات البحث 

واإلنقاذ، وتوزيع مواد اإلغاثة على األشخاص المتضررين من الكوارث.

وبدعم من شركاء الحركة وإدارة مركز عمليات الطوارئ التابع للهالل األحمر اليمني، بدأ الصندوق في صرف األموال 
المهرة؛ وأعقب  132 أسرة في محافظة  لما عدده  الصحية  والنظافة  المأوى  2021، استجابة الحتياجات  في فبراير 
ذلك عمليات االستجابة للفيضانات في الضالع وحضرموت وعمران ومدينة صنعاء ومحافظة صنعاء وغيرها من 

المحافظات في جميع أنحاء البالد من مايو إلى أغسطس 2021.
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وعلى مدى عام 2021، تمكنت الجمعية الوطنية بدعم من الصندوق من االستجابة بسرعة لتسع عشرة حالة طوارئ 
14300 شخص، بمن فيهم  البالد، ودعم حوالي  أنحاء  بما في ذلك فيضانات وانهيارات صخرية في جميع  مختلفة 
المقيمون في المخيمات، بمواد اإلغاثة واإلسعافات األولية وغيرها من إجراءات االستجابة السريعة األساسية. وفي 
أعقاب هذه اإلجراءات، أجريت مناقشات لرصد ما بعد التوزيع وتعليقات المجتمع، وجرى تبادل النتائج مع المانحين 

والشركاء واإلدارة وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين.
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البيانات المالية

المرفق



بماليين الفرنكات السويسريةالتمويل مقارنة بمتطلبات التمويل

التمويلمتطلبات التمويل

687.0423.7حاالت الطوارئ

533.0314.5البرامج المواضيعية

70.054.6األموال

110.0109.7الموارد العادية

359.8359.8شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ

262.3 759.81 1المجموع

بماليين الفرنكات السويسريةالنفقات مقابل الميزانية التشغيلية

النفقاتالميزانية التشغيليةالنفقات بحسب المنطقة الجغرافية

104.092.5أفريقيا

82.373.8األمريكتان

100.589.0آسيا والمحيط الهادئ

127.7104.8أوروبا

49.646.3الشرق األوسط وشمال أفريقيا

114.198.8العالم

578.2505.2المجموع

اإلنفاق بحسب األولويات االستراتيجية والعوامل التمكينية

5.34.2األزمات المناخية والبيئية

163.3141.7تطور األزمات والكوارث

215.2195.0الثغرات المتزايدة في مجالي الصحة وُحسن الحال

16.613.5الهجرة والهوية

9.77.9القيم والسلطة واالحتواء

18.715.3االلتزام

84.177.3الخضوع للمساءلة

65.350.4الثقة

578.2505.2المجموع
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بماليين الفرنكات السويسريةأكبر 20 جهة مانحة تعهدت بتقديم مساهمات نقدية

التمويلاسم الجهة المانحة

 83.5 حكومة الواليات المتحدة

 26.0 المفوضية األوروبية

 21.7 الحكومة السويسرية

 15.3 الصليب األحمر البريطاني

 15.1 الصليب األحمر الهولندي

 13.6 جمعية الصليب األحمر الكندي

 12.0 الصليب األحمر األسترالي

 11.2 الحكومة اليابانية

 11.0 الحكومة البريطانية

 9.7 الحكومة اإليطالية

 9.3 الصليب األحمر السويدي

 9.3 الصليب األحمر الفنلندي

 9.2 حكومة بلجيكا

 8.7 الصليب األحمر النرويجي

 7.6 الحكومة السويدية

 7.5 الصليب األحمر األمريكي

 6.7 األمم المتحدة

 6.3 الحكومة األلمانية

 5.5 مؤسسة بلومبرغ فاميلي

 4.7 جمعية الصليب األحمر الياباني

 64.5 جهات مانحة أخرى

 359.6 المجموع

بماليين الفرنكات السويسريةالنفقات من الموارد العادية

النفقاتنفقات الموارد العادية في عام 2021

 60.2 العالم

 4.6 المكتب اإلقليمي ألفريقيا

 4.1 المكتب اإلقليمي لألمريكتين

 3.9 المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ

 4.3 المكتب اإلقليمي ألوروبا

 3.6 المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا

 12.6 الوفود

 93.3 المجموع
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بماليين الفرنكات السويسريةالصناديق

)FBA( والمساعدة القائمة على التوقعات )DREF( صندوق الطوارئ لالستجابة لحاالت الكوارث

50.0متطلبات التمويل

19.3الرصيد االفتتاحي

33.1اإليرادات

52.4إجمالي التمويل

- 41.8المخصصات )المنح والقروض(

- 1.2إدارة الصندوق

8.6سداد القروض

18.0الرصيد الختامي

المخصصات

15.1أفريقيا

4.2األمريكتان

10.5آسيا والمحيط الهادئ

5.7أوروبا

6.3الشرق األوسط وشمال أفريقيا

41.8المجموع

)NSIA( تحالف االستثمار في الجمعيات الوطنية

10.0متطلبات التمويل

1.3الرصيد االفتتاحي

2.7اإليرادات

4.0إجمالي التمويل

2.0المخصصات )المنح والقروض(

0.3إدارة الصندوق

1.7الرصيد الختامي

المخصصات 

1.3أفريقيا

-األمريكتان

0.1آسيا والمحيط الهادئ

0.6أوروبا

0.03الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 2.0 المجموع
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)CBF( صندوق بناء القدرات

10.0متطلبات التمويل

0.3الرصيد االفتتاحي

14.4اإليرادات

14.7إجمالي التمويل

- 2.2المخصصات )المنح والقروض(

12.5الرصيد الختامي

المخصصات

 0.3 أفريقيا

 0.3 األمريكتان

 - آسيا والمحيط الهادئ

 0.2 أوروبا

 - الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 1.5 المبادرات العالمية

2.2 المجموع

)ESF( صندوق اإلمبراطورة شوكن

المخصصات

0.1أفريقيا

0.1األمريكتان

0.1آسيا والمحيط الهادئ

0.09أوروبا

0.03الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 0.4 المجموع
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كى بي إم جي – إس إیھ جنیف 
جنیف، 15 أغسطس2022  

لجمعيات الدولي  االتحاد
جني ف  ،األحمر والهالل األحمر الصليب

المستقلي ن الحسابات  مدققي  تقرير

دال المالية البيانات 2021 ةُموحَّ
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  ببششأأأأنن  االلببييااانانتت  ااململااللييةة      مجلمجلععييااتت  االلصصللييبب  االلأأمحمحرر  ووااللههالاللل  االلأأمحمحرر،،  ججننييففااململققددمم  اا  ىلىل  ررئئييسس  الاالاحتحتاادد  اادلدلوويليل      ااململسس  تتققلليي    ااحلحلسسااابابتت      ممددقق  ققيي    تتققرريي  رر

  ،،  ججننييفف  2021للسس  ننةة      الالحتحتاادد    اادلدلوويليللل ااململُُووححََّّددةة  
  

  االلببييااانانتت  ااململااللييةة  ااململُُووححََّّددةة  تتددققييقق        ححوو  للتتققرر  ييرر  

  االلررأأأأيي  
اليت  لالحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )"الاحتاد"(،  املرفقةاملُوحَّدة البياانت املالية   مكدققي حساابت مس تقلي بتدقيقلقد مقنا 

 31للس نة املنهتية يف  فضاًل عن ال يضاحات الاحتياطيات والتدفقات النقديةوبيان    املُوحَّد، ملركز املايلابيان ،  ودلخل الشامل املُوحَّدابيان  تضمنت 

 . 2021ديسمرب 

نتاجئ معلياته  و  عن املركز املايل املُوحَّد لالحتاد "صادقة ومنصفة"تعرب بصورة  2021ديسمرب  31للس نة املنهتية يف  أأن البياانت املالية املُوحَّدةبرأأينا 

 . التقارير املالية ادلولية ل عداد معايريل ل اً النقدية املُوحَّدة وفق وتدفقاتهاملُوحَّدة 

ببددااءء    االلررأأأأيي  أأأأسسااسس  اا  
املعايري يف فقرة "مسؤولية مدققي احلساابت عن تدقيق  الأحاكم و لقد مقنا بتنفيذ تدقيقنا وفقًا للمعايري ادلولية للتدقيق. مقنا بتوضيح مسؤوليتنا مبوجب هذه 

ننا نمتتع ابس تقاللية عن   للمحاس بي القانونيي الصادرة عن جملس املعايري  وفقًا لقواعد السلوك املهينالاحتاد البياانت املالية املُوحَّدة" من هذا التقرير. ا 

صلنا علهيا اكفية الأخالقية ادلولية للمحاس بي، وقد اس توفينا مسؤولياتنا الأخالقية الأخرى وفقًا لهذه املتطلبات. هذا ونعتقد أأن أأدةل التدقيق اليت ح 

 ومناس بة لزتويدان بأأساس ل بداء رأأينا.  

  جتجتااهه  االلببييااانانتت  ااململااللييةة  ااململُُووححََّّددةة    مكمكةة    ااحلحلوو  ممسسؤؤووللييةة  االل  ددااررةة  ووممسسؤؤوويليل  

عداد ا ن ال دارة مسؤوةل  اليت تراها  وعن الرقابة ادلاخلية  التقارير املاليةوفقًا للمعايري ادلولية ل عداد وعرضها بصورة عادةل البياانت املالية املُوحَّدة هذه عن ا 
 طأأ.اخلحتيال أأو عن اجلوهرية، الناجتة عن الاخطاء الأ خالية من ل عداد البياانت املالية املُوحَّدة حبيث تكون  ةال دارة رضوري

عداد البياانت املالية املُوحَّدة،   بًا  عن تقيمي قدرة ا�موعة عىل مواصةل أأعاملها وفقًا ملبدأأ الاس مترارية، وال فصاح حيامث يكون مناس   ةلال دارة مسؤوتكون عند ا 
ذا اكنت ال دارة تعزتم تصفية ا�موعة أأو ا   يقاف معلياهتا أأو مل يكن عن الأمور املتعلقة مببدأأ الاس مترارية واس تخدام مبدأأ الاس مترارية كأساس للمحاس بة، ا ل ا 

 دلهيا بديل فعيل غري ذكل.

عداد التقارير املالية احلومكة   ولويتحمل مسؤ   .لالحتادمسؤولية ال رشاف عىل معلية ا 



 

 ، شرك ةكي بي إم جي هولدنج ايه جي، شركة سويسرية، شركة تابعة لشركة كي بي إم جي ايه جي 2022© 
 كي بي إم جيالعالمية للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة  كي بي إم جيعضو في منظمة 
 شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمان. كل الحقوق محفوظة . ،انترناشيونال ليمتد

 
 

 مجلمجلععييااتت  االلصصللييبب  االلأأمحمحرر  ووااللههالاللل  االلأأمحمحرر،،  ججننييفف  الاالاحتحتاادد    اادلدلوويليل  
 الحتاد ادلويل ل املقدم ا ىل رئيس املس تقلي احلساابت مدققي تقرير

 للس نة املُوحَّدة املاليةبشأأن البياانت  

 2021 ديسمرب 31املنهتية 
  

  ااململُُووححََّّددةة  ااحلحلسسااابابتت  ععنن  تتددققييقق  االلببييااانانتت  ااململااللييةة      ممددقق  ققييممسسؤؤووللييةة    

ذا اكنت البياانت املالية املُوحَّدة، بشلك مجمل، خالية من الأخطاء املادية،   اليت تنتج عن الاحتيال  تمتثل أأهدافنا يف احلصول عىل تأأكيدات معقوةل حول ما ا 
صدار تقرير مدققي احلساابت اذلي يتضمن رأأينا. ا ن  التأأكيد املعقول هو عبارة عن درجة عالية من التأأكيد، لكنه ليس ضاماًن بأأن أأعامل التدقيق أأو اخلطأأ، وا 

خلطأأ وتُعترب هذه اليت مت القيام هبا وفقًا للمعايري ادلولية للتدقيق سوف تكتشف دامئًا أأي خطأأ مادي عند وجوده. قد تنشأأ الأخطاء نتيجة الاحتيال أأو ا
ذا اكن من املت وقع أأن تؤثر بصورة فردية أأو جامعية وبشلك معقول عىل القرارات الاقتصادية اليت يتخذها املس تخدمون بناًء عىل هذه الأخطاء مادية ا 

 البياانت املالية املُوحَّدة. 

 خالل معلية التدقيق. مقنا القيام هبا وفقًا للمعايري ادلولية للتدقيق، نقوم بوضع أأحاكم همنية مع اتباع مبدأأ الشك املهينمت  كجزء من أأعامل التدقيق اليت ي
 أأيضًا مبا ييل: 

الأخطاء اجلوهرية يف البياانت املالية املُوحَّدة سواء اكنت انجتة عن الاحتيال أأو اخلطأأ، وتصممي وتنفيذ ا جراءات التدقيق  حتديد وتقيمي خماطر −
الناجتة عن   املناس بة لتكل اجملاطر واحلصول عىل أأدةل تدقيقية اكفية ومناس بة لزتويدان بأأساس ل بداء رأأينا. ا ن خماطر عدم اكتشاف الأخطاء املادية

يف أأو  حتيال تكون أأعىل مقارنًة ابلأخطاء املادية الناجتة عن اخلطأأ نظراً لأن الاحتيال قد ينطوي عىل تواطؤ أأو تزوير أأو حذف متعمد أأو حتر الا
 .جتاوز الرقابة ادلاخلية

بداء الرأأي حول   فهم نظام الرقابة ادلاخلية املتعلق بأأعامل التدقيق وذكل بغرض تصممي ا جراءات تدقيق مناس بة للظروف الراهنة،  − وليس بغرض ا 
 .فعالية الرقابة ادلاخلية للمجموعة

 تقيمي مدى مالءمة الس ياسات احملاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات احملاسبية وال فصاحات ذات الصةل املوضوعة هبذا الصدد.  −

ذا اكن هناك عدم يقي جوهري، بناًء عىل  التحقق من مدى مالءمة اس تخدام فريق ال دارة للأسس احملاسبية املتعلقة مببدأأ الا − س مترارية وحتديد ما ا 

لها وفقًا ملبدأأ  أأدةل التدقيق اليت مت احلصول علهيا، فامي يتعلق ابلأحداث أأو الظروف اليت قد تُثري شكواكً جوهرية حول قدرة ا�موعة عىل مواصةل أأعام

لزامًا علينا أأن نسرتعي الانتباه يف تقرير مدققي احلساابت ا ىل ال فصاحات ذات   الاس مترارية. يف حال خلُصنا ا ىل وجود عدم يقي جوهري، يكون

ذا اكنت هذه ال فصاحات غري اكفية. تعمتد اس تنتاجاتنا عىل أأدةل التدق  يق اليت مت احلصول  الصةل يف البياانت املالية املُوحَّدة، أأو نقوم بتعديل رأأينا ا 
اابت. ا ل أأن الأحداث أأو الظروف املس تقبلية قد تتسبب يف توقف ا�موعة عن مواصةل أأعاملها وفقًا ملبدأأ  علهيا حىت اترخي ا صدار تقرير مدققي احلس

 الاس مترارية.

ذا اكنت البياانت املالية املُوحَّ  − دة متثل املعامالت  تقيمي عرض البياانت املالية املُوحَّدة وهيلكها وحمتواها بشلك عام، مبا يف ذكل ال فصاحات، وما ا 
 لأحداث ذات الصةل بطريقة تضمن عرض البياانت املالية املُوحَّدة بصورة منصفة. وا

الية املُوحَّدة.  احلصول عىل أأدةل تدقيق اكفية ومالمئة بشأأن املعلومات املالية للمنشأ ت أأو أأنشطة الأعامل داخل ا�موعة ل بداء رأأي حول البياانت امل −
 دقيق للمجموعة وال رشاف علهيا. نظل وحدان مسؤولي عن رأأينا التدقيقي.حنن نتحمل مسؤولية توجيه وتنفيذ أأعامل الت

   



 

 ، شرك ةكي بي إم جي هولدنج ايه جي، شركة سويسرية، شركة تابعة لشركة كي بي إم جي ايه جي 2022© 
 كي بي إم جيالعالمية للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة  كي بي إم جيعضو في منظمة 
 شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمان. كل الحقوق محفوظة . ،انترناشيونال ليمتد

 
 

 مجلمجلععييااتت  االلصصللييبب  االلأأمحمحرر  ووااللههالاللل  االلأأمحمحرر،،  ججننييفف  الاالاحتحتاادد    اادلدلوويليل  
 الحتاد ادلويل لاملقدم ا ىل رئيس  املس تقلي احلساابت مدققي تقرير

 املُوحَّدة للس نة بشأأن البياانت املالية 

 2021ديسمرب  31املنهتية 

 

خبصوص عدة أأمور من مضهنا نطاق أأعامل التدقيق وال طار الزمين احملدد لها والنتاجئ اجلوهرية املرتتبة عىل أأعامل  احلومكة مسؤويل  ال دارة و نتواصل مع  حنن 
 يف نظام الرقابة ادلاخلية خالل أأعامل التدقيق.يُكتشف  التدقيق مبا يف ذكل أأي قصور جوهري

 

م  يه  يج ا سىك يب ا   ا 

 
 ستيفي جراس                                             بينجيون يليينه 

                                        خبري تدقيق معمتد

 

 

 2022مايو  30جنيف، 

  

 املرفقات: 

 الاحتياطيات وبيان التدفقات النقدية وال يضاحات(البياانت املالية املُوحَّدة )بيان ادلخل الشامل املُوحَّد وبيان املركز املايل وبيان   -
  

  

 

 

 

 

 



 االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر، جنیف
دةالبیانات المالیة   2021لعام  الُموحَّ
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 ، جنیفاالتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر
د بیان  الدخل الشامل الُموحَّ

 دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 

Public 

 إجمالي  إجمالي  غیر مقید  مقید

2021 2021 2021 2020 
بآالف الفرنكات     اإلیضاحات 

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 

 إیرادات التشغیل 

 36,432 34,582 34,582 - االشتراكات الدستوریة

 105,420 87,348 118 87,230 مساھمات طوعیة 

 113,975 35,652 - 35,652 5 19-مساھمات طوعیة من أجل نداء كوفید

 219,395 123,000 118 122,882 6 مجموع المساھمات الطوعیة

 126,691 170,054 28,768 141,286 تبرعات

 90,954 90,471 - 90,471 5 19-تبرعات من أجل نداء كوفید

 217,645 260,525 28,768 231,757 6 مجموع التبرعات 

 65,258 62,891 56 62,835 7 إیرادات خدمات

 2,681 2,336 592 1,744 إیرادات أخرى 

 541,411 483,334 64,117 419,217 إجمالي إیرادات التشغیل 

 التشغیل نفقات 

 149,450 119,472 - 119,472 إنسانیة   استجابة

 135,826 140,298-140,298 5 19-إنسانیة لجائحة كوفید استجابة

 285,276 259,770 - 259,770 اإلنسانیة  االستجاباتمجموع 

 121,847 153,311 - 153,311 أنشطة مواضیعیة

 407,123 413,081-413,081 8 موارد أخرى (برامج) 

 25,952 20,102 - 20,102 8 خدمات تكمیلیة 

 29,261 52,436 52,436 - 8 موارد اعتیادیة 

 462,336 485,619 52,436 433,184 إجمالي نفقات التشغیل 

 79,075 ) 2,285( 11,681 ) 13,966( الناتج عن أنشطة التشغیل صافي الفائض 

 اإلیرادات والنفقات التمویلیة 

 5,875 11,021 11,021 - 9 اإلیرادات التمویلیة 

 ) 655( ) 5,611( ) 4,993( ) 618( 9 النفقات التمویلیة 

 5,220 5,410 6,028 ) 618( صافي اإلیرادات التمویلیة 

 84,295 3,125 17,709 ) 14,584( صافي الفائض للسنة 

 إیرادات شاملة أخرى 

 ، تصنیفھا الحقا إلى إیرادات أو نفقات لن یعادبنود  

لة على خطط استحقاقات  /أرباح  ) 3,591( 40,816 25,870 14,946 21 ُمحدَّدة(خسائر) أكتواریة ُمسجَّ

 بنود ُمعاد، أو یجوز إعادة، تصنیفھا الحقا إلى إیرادات أو نفقات 

 29 68 68 - 10 تحوط لتدفقات نقدیة

 إجمالي اإلیرادات الشاملة األخرى للسنة 
14,946 25,938 40,884 )3,562 ( 

 80,733 44,008 43,646 362 إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة 

 منسوب إلى: 

 39,389 362 - 362 22 االحتیاطیات المقیدة 

 41,344 43,646 43,646- غیر المقیدة االحتیاطیات 

362 43,646 44,008 80,733 

ال توجد عملیات متوقفة خالل العام. 
اإلیضاحات الواردة في  الصفحات من 10 إلى 60 تشكل جزءا  ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة 

دة.  الُموحَّ
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 ، جنیفاالتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر
د وحَّ المركز المالي المُ  بیان
 دیسمبر   31في  كما

Public 

2021 2020 

 بآالف الفرنكات السویسریة  بآالف الفرنكات السویسریة  اإلیضاحات 

 األصول 

 أصول متداولة 

 102,963 90,260 النقد النقد وما یعادل 

 100,692 124,056 11 الطوارئ  حاالت  في  االجتماعي   األمان  شبكة مشروع    - النقد وما یعادل النقد  

 203,655 214,316 12 مجموع النقد وما یعادل النقد

 237,193 188,179 13 استثمارات 

 150,210 171,705 14 حسابات مدینة

 7,237 5,126 15 مدفوعات ُمسبَقة وأصول تعاقدیة

 26,608 16,112 11 شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئمشروع    - مدفوعات ُمسبَقة 

 33,845 21,238 مجموع المدفوعات الُمسبقة واألصول تعاقدیة 

 2,340 2,973 أصول متداولة أخرى

 627,243 598,411 مجموع األصول المتداولة 

 األصول غیر المتداولة 

 48,000 90,000 13 استثمارات 

 61,846 53,081 14 حسابات مدینة

 119,109 115,818 16 ممتلكات ومركبات ومعدات 

 6,663 14,338 17 أصول غیر مادیة

 235,618 273,237 مجموع األصول غیر المتداولة 

 862,861 871,648 إجمالي األصول 

 الخصوم واالحتیاطیات 

 الخصوم المتداولة 

 31,999 33,016 حسابات دائنة ونفقات مستحقة

 5,736 9,926 استحقاقات موظفین قصیرة األجل 

 39,601 41,199 18 ُمخصَّصات 

 127,300 140,167 11 شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئمشروع    - التزامات 

لة والتزامات تعاقدیة   191,122 178,149 19 إیرادات ُمؤجَّ

 3,246 3,673 20 قروض واقتراضات 

 399,004 406,130 مجموع الخصوم المتداولة 

 الخصوم غیر المتداولة 

لة  44,432 39,836 19 إیرادات ُمؤجَّ

 63,710 62,235 20 قروض واقتراضات 

 57,551 21,275 21 صافي التزامات االستحقاقات التقاعدیة الُمحدَّدة 

 165,693 123,346 مجموع الخصوم غیر المتداولة 

 564,697 529,476 إجمالي الخصوم 

 االحتیاطیات 

 209,391 223,697 22 االحتیاطیات المقیدة 

 71,137 99,968 عیر المقیدة االحتیاطیات 

 17,636 18,507 23 االحتیاطیات الُمخصَّصة 

 298,164 342,172 مجموع االحتیاطیات 

 862,861 871,648 إجمالي الخصوم واالحتیاطیات 

دة.  اإلیضاحات الواردة في  الصفحات من 10 إل 60 تشكل جزءا  ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الُموحَّ
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 ، جنیفاالتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر
د للتغیرات في االحتیاطیات    البیان الُموحَّ

 دیسمبر 31لسنة المنتھیة في ل

Public 

 االحتیاطیات المقیدة 
االحتیاطیات  
 غیر المقیدة 

االحتیاطیات  
 جمالي اإل الُمخصَّصة 

 اإلیضاحات  2021

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

 298,164 17,636 71,137 209,391 ینایر  1الرصید في 

 22 تحویالت إلى/ من االحتیاطي 
 3,125-17,709 )14,584( صافي الفائض للسنة 

 40,884-25,938 14,946 21 ,10 الشاملة األخرى للسنة اإلیرادات 
 44,008-43,646 362 إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة 

-)14,535( 85 14,450 23 مبالغ مستخدمة خالل السنة 
-15,406 )14,900( ) 506( 23 ُمخصَّصات خالل السنة 

 342,172 18,507 99,968 223,697 23 ,22 دیسمبر  31الرصید في 

االحتیاطیات   االحتیاطیات المقیدة 
 غیر المقیدة 

االحتیاطیات  
 الُمخصَّصة 

 جمالي اإل

2020 

بآالف الفرنكات   اإلیضاحات 
 السویسریة 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

الفرنكات  بآالف 
 السویسریة 

 217,431 1,885 45,059 170,487 ینایر  1الرصید في 

 25 تحویالت إلى/ من االحتیاطي 
 84,295-43,448 40,847 صافي الفائض للسنة 

 ) 3,562(-  ) 2,104(  ) 1,458( 21 ,10 اإلیرادات الشاملة األخرى للسنة 

 80,733-41,344 39,389 إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة 

-) 145( 74 71 23 مبالغ مستخدمة خالل السنة 
-15,896 )15,340( ) 556( 23 ُمخصَّصات خالل السنة 

 298,164 17,636 71,137 209,391 23 ,22دیسمبر   31الرصید في 

اإلیضاحات الواردة في  الصفحات من 10 إلى 60 تشكل جزءا  ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة 
دة.  الُموحَّ
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 االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر، جنیف
د وحَّ المُ بیان التدفقات النقدیة 

 دیسمبر  31المنتھیة في  للسنة
2021 2020 

 بآالف الفرنكات  اإلیضاحات
 السویسریة 

بآالف الفرنكات 
 السویسریة 

 التدفقات النقدیة الناتجة عن األنشطة التشغیلیة

 84,295 3,125 الفائض للسنة صافي 

 تعدیالت للبنود غیر النقدیة:

 10,260 10,401 17 ,16 إھالك واستھالك 

 ) 2,620( ) 3,262( 16 أصول عینیة 

 ) 1,594( 1,598 18 زیادة في الُمخصَّصات 

 6,081 6,970 بنود غیر نقدیة أخرى 

 ) 8,269( ) 10,681( 9 تكالیف تمویلیة 

5,026 3,858 

 التغیّرات في رأس المال العامل 

 ) 17,602( 12,867 11 شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئمشروع    -المقبوضات الُمقدَّمة 

 ) 37,322( ) 12,730( 14 صافي الحسابات المدینة 

 ) 27,243( 12,607 15 مدفوعات ُمسبَقة وأصول تعاقدیة 

 ) 21,000( - 21 استحقاقات التقاعد مساھمة ُمسبقة في 

 2,300 1,084 الحسابات الدائنة 

لة والتزامات تعاقدیة  80,126 ) 17,638( 19 إیرادات ُمؤجَّ

 ) 125( 3,809 تغیُّرات أخرى 

 ) 20,866( ) 1( صافي التغیُّر في رأس المال العامل

 67,287 8,150 صافي النقد الناتج عن أنشطة التشغیل 

 التدفقات النقدیة الناتجة عن/ (الُمستخدمة في) األنشطة االستثماریة 

 1,985 2,452 9 فوائد وأرباح ُمستَلَمة 

 3,483 1,085 16 عوائد بیع ممتلكات ومركبات ومعدات 

 1,588 20,897 13 عوائد بیع استثمارات 

 ) 9,710( ) 12,020( 17 ,16مادیة حیازة ممتلكات ومركبات ومعدات وأصول غیر 

 ) 123,500( ) 10,000( 13 حیازة استثمارات 

 ) 126,154( 2,413 األنشطة االستثماریةالناتج عن/ (الُمستخدم في) صافي النقد 

 األنشطة التمویلیة التدفقات النقدیة (المستخدمة في)

 ) 1,416( ) 1,415( 20 تسدیدات قرض 

 ) 2,865( ) 3,084( 25 مدفوعات عقود إیجار 

 ) 4,281( ) 4,499( األنشطة التمویلیة صافي النقد (المستخدم في)

 ) 63,148( 6,065 في النقد وما یعادل النقد(االنخفاض)  /صافي الزیادة

 264,549 203,655 النقد وما یعادل النقد في بدایة السنة 

 2,254 4,597 تقلبات سعر صرف العمالت في النقد المحتجز أثر 

 203,655 214,316 12 النقد وما یعادل النقد في نھایة السنة

اإلیضاحات الواردة في  الصفحات من 10 إلى 60 تشكل جزءا  ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة 
دة.  الُموحَّ
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 االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر، جنیف
 ة دوحَّ المُ إیضاحات حول البیانات المالیة 

 2021دیسمبر  31المنتھیة في  للسنة

تھاأنشطالمنظمة و لمحة عن  -1
192  اآلن  ضموی  العضویة،  أساس  على  تقوم  كمنظمة  ، 1919  عام  األحمر  والھالل  األحمر  الصلیب  لجمعیات  الدولي  االتحاد  تأسس
60  على   یزید  ما  جانب  إلى  األمانةمن    دعم ب  الحكم،  شؤون  یتولى  إدارة  مجلس   ولھ  األحمر،  والھالل  األحمر  للصلیب  وطنیة  جمعیة

 ,17وعنوانھ جنیف، فيالدولي  االتحاد  ألمانة الرئیسي المقر یقعو. العالم أنحاء كل في أنشطتھ زی عزلت استراتیجیة مواقع في اوفد
Chemin des Crêts, Petit-Saconnex, 1209 Geneva, Switzerland . 

من جمعیاتھ الوطنیة   امدعوم  ،االتحاد الدوليتتمثل مھمة االتحاد الدولي في تحسین حیاة المستضعفین بتعبئة قوة اإلنسانیة. ویعمل  و
قبل وقوع الكوارث والطوارئ الصحیة وفي أثنائھا وبعدھا لتلبیة االحتیاجات وتحسین حیاة   ،جمعیة وطنیة  192األعضاء وعددھا  

و أ طبقة االجتماعیة و الأو المعتقدات الدینیة  أو نوع الجنس  أالعرق    أوالمستضعفین. وھو یؤدي عملھ دون تحیز قائم على الجنسیة 
 الرأي السیاسي. 

الدولیة   االتحاد  بشخصیة  بموجبھ  سویسرا  حكومة  تعترف  ،سویسرا  حكومة  مع  مقر  اتفاق  الدولي  االتحاد  أبرم  ، 1996  عام  فيو
حقوق و.  سویسرا  في  الساریة  الضرائب  جمیع  من  وتعفیھ بجمیع  ویتمتع  الخاص،  لدستوره  وفقا  نشاطھ  الدولي  االتحاد  یمارس 

ما   كلالشخصیة االعتباریة ذات الوضع القانوني. واالتحاد الدولي ھو المسؤول الوحید دون جمعیاتھ األعضاء، عن    والتزامات
 یرتبط بھ من معامالت والتزامات.

یشكل االتحاد الدولي إلى جانب الجمعیات الوطنیة للصلیب األحمر والھالل األحمر واللجنة الدولیة للصلیب األحمر الحركة    كما
جھاز   أعلىمن مندوبین من الجمعیات الوطنیة األعضاء، وھي    الجمعیة العامةتتألف  والدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر.  

ومن أعضائھا، ولھ سلطة تسییر شؤون االتحاد   الجمعیة العامةتخب مجلس اإلدارة بواسطة أعضاء  الدولي. ویُن  االتحاد  فيحكم  لل
وتختص اللجنة المالیة.    األمورقرارات في بعض  ال، بما في ذلك سلطة اتخاذ  الجمعیة العامةالدولي في الفترات الفاصلة بین دورات  

المالیة   األمورإسداء المشورة في جمیع  ب  ،بصفتھم الشخصیة  معیة العامةالج  مأعضاء ورئیس تنتخبھ  خمسة تتألف من  التي    ،المالیة
 العامة  الجمعیةفتتألف من خمسة أعضاء ورئیس تنتخبھم  المخاطر،الحسابات وإدارة  تدقیقأما لجنة  االتحاد الدولي. فيالتي تؤثر 

االتحاد في  تؤثر التي المخاطرالحسابات وإدارة  بتدقیقوتقوم بإسداء المشورة في جمیع المسائل المتعلقة  ،كذلك بصفتھم الشخصیة
 . الدولي

األمین العام االتحاد الدولي واإلدارة العلیا    یكونحتى  العامة،    جمعیتھ  ماتقرھإن    ما و  ،سنتان  مامدتھ  ومیزانیة  خطة  الدولي  لالتحادو
 أھداف الخطة.  تنفیذتحقیق اإلیرادات المتوقعة و متابعةعن  ینمسؤول

 ما یلي: إلىاالتحاد الدولي   أنشطة تنقسم ،2020و 2021 لعاميالنحو الذي أقرتھ الخطة والمیزانیة  علىو
 الوصف النشاط  المیزانیة  فئة

األخرى الموارد
 ) ُمقیَّدة(أنشطة 

 : البرامج
 إنسانیة استجابة −
 مواضیعیة أنشطة −

  :من خالل الوطنیة الجمعیات دعم
من و  المستضعفین  لدعم  برامج  من  تقدمھ  ما − المتضررین 

 ؛الكوارث
 .ردةمنف الوطنیة للجمعیات التنظیمیة التنمیة −

منفردة أو في مجموعات، حسب الطلب   ،إمداد الجمعیات الوطنیة تكمیلیةال خدماتال
 بخدمات مناسبة وذات مردودیة

 عتیادیة اال الموارد
)غیر مقیدة(أنشطة 

1

 دائم  ككیان  الدستوري  بدوره  االضطالع  من   الدولي  االتحاد  تمكین األمانةو الحكم أنشطة
للصلیب   ممثال  بینھا  فیما  والتنسیق  الوطنیة  بالجمعیات  لالتصال

العالمي،   الصعید  على  األحمر  والھالل   شبكة   ومزودااألحمر 
 .بخدماتھ اتساعھا،  على األحمر، والھالل األحمر الصلیب

 المیزانیة  تنفیذ  ضوء  في  الھیكل  حسب والنفقات    ،مصنَّفة حسب النتائج  نفقاتالو  )المدققة(غیر    المعتمدة  المیزانیة  تنفیذأداء    ویرد
دةبھذه البیانات المالیة  ةالخاص  31  إلى  29  رقم من اتاإلیضاح في (غیر المدققة) المعتمدة  .الُموحَّ

الدولي  االتحاد  كتبم  تشمل  بحیث  2021  دیسمبر  31  في  المنتھیة  للسنة  الدولي  لالتحاد  المالیة  البیانات  ھذه  تجمیعجرى    وقد
أنشطة األمانة في جنیف عن    فضال  المتحدة)،  األمم  في  الدولي  (االتحاد  المتحدة  األمم  لدى  األحمر  والھالل  األحمر  الصلیب  لجمعیات

وإدارة المخاطر   الحساباتالدستوریة، بما في ذلك لجنة تدقیق    اللجانالجمعیة العامة ومجلس اإلدارة وو  وجمیع وفود االتحاد الدولي
 ا حساب  الدولي  التحادا  یقدم  المالیة،  البیانات  ھذه  وألغراض  .الشباب  ولجنة االمتثال والوساطة ولجنة االنتخابات واللجنة المالیة ولجنة

 نفقاتوال  واإلیرادات  والخصوم  األصول  وقیاس  التسجیل  خالل  من  مشتركة  لسیطرة  تخضع  التي  العملیات   بعض  من  نصیبھ  بشأن
المشتركة العملیات  الدولي في  االتحاد  دة  المالیة  البیانات  تشمل  وال.  المتعلقة بحصة   الجمعیات   حققتھا  التي  النتائج  المقدمة  الُموحَّ

 " .
  1قد   یتلقى  االتحاد  الدولي   من حین آلخر  موارد   مقترنة بقیود ُمعیَّنة من أجل األنشطة التي یضطلع بھا  في إطار  میزانیة  

دة  الموارد االعتیادیة. و تُدرج ھذه الموارد في ھذه البیانات المالیة ضمن المبالغ " غیر الُمقیَّ
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 االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر، جنیف
 ة دوحَّ المُ إیضاحات حول البیانات المالیة 

 2021دیسمبر  31المنتھیة في  للسنة
أي  الدولي  االتحاد  علیھا  یمارس  وال  الدولي،  االتحاد  وضع  عن  اقانون  المستقل  وضعھا  وطنیة  جمعیة  فلكل  ،األعضاء  الوطنیة
 سیطرة. 

وأساس اإلعداد باالمتثالبیان  -2
دة  المالیة  البیانات  إعداد  تم  وتم  ،الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة  المالیة  التقاریر  إلعداد  الدولیة  للمعاییر  اطبق  الُموحَّ

 بنشر  2022  مایو  25  فيالمخاطر  وإدارة    الحسابات  تدقیقلجنة    صرحت  وقد  ھذا  .الدولي  لالتحاد  المالیة  لالئحة  اطبق  عرضھا
   .دةالموحَّ  المالیة البیانات

بشأن  الحكومیة   غیر   المنظمات   أو   الخیریة   المنظمات   أجل   من   محددة   إرشادات   المالیة   التقاریر   إلعداد   الدولیة   المعاییر   تتضمن   ال و 
المالیة  التقاریر   إلعداد   الدولیة   المعاییر   فیھا   تتناول   ال   التي   الحاالتما یتعلق بفی .  عرضھا   وأسلوب   المالیة   للبیانات   المحاسبیة   المعالجة 

العامة   المبادئ   إلى   المختارة   المحاسبیة   السیاسات   استندت   الخیري،   بالقطاع   الخاصة   المعامالت  معالجة   أسلوب  بشأن   إرشادات   تقدم   ال   أو 
المعاییر  ھیئة   عن   الصادر   للتقاریر المالیة المفاھیمي    طار اإل   في   تفصیال   الوارد   النحو   على   المالیة   التقاریر   إعداد   في   الدولیة   للمعاییر 

 .الدولیة   المحاسبیة 
دة  المالیة  البیانات  إعداد  تمو لم یُذكر خالفَ   ،التاریخیة  التكلفة  بموجب  الُموحَّ البیانات   32یتضمن اإلیضاح  و.  ذلك  ما  حول ھذه 

 ، بما في ذلك التغیرات خالل السنة. الدولي االتحاد  التي یطبقھاالمالیة الُموحدة تفاصیل السیاسات المحاسبیة 

التقاریر عرض وعملة التشغیلیة العملة -3
أیض وھو  السویسري،  بالفرنك  تقاریره  الدولي  االتحاد  ویجري  التشغیلیةعملتھ    ایقدم  فرنك .  ألف  أقرب  إلى  المبالغ  كل  تقریب 

 سویسري، ما لم یذكر خالف ذلك.

ھامة تقدیرات محاسبیة أحكام و -4
، لالتحاد الدولي  السیاسات المحاسبیةتطبیق    فيدة استخدام أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر  إعداد البیانات المالیة الموحَّ یقتضي  

التقدیرات. تلك  وقد تختلف النتائج الفعلیة عن    .درجة في البیاناتالمُ رادات والمصروفات  اإلیو  األصول والخصومقیم  االعتراف بو
من تاریخ    ااعتبارھذه التقدیرات  التعدیالت على  یجري إدراج  من ثم  و .  بشكل مستمروتجري مراجعة التقدیرات واالفتراضات  

 . االتعدیل فصاعد
ذلك اإلیضاح أو في السیاسة المحاسبیة في  بأي إیضاح  جمیع األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة الخاصة  وترد  

 :ال سیماالمرتبطة بھ. 
 األحكام

المبالغ المدرجة في البیانات على  كبر  األ التأثیر  تطبیق السیاسات المحاسبیة التي لھا    من أجل  األحكام الموضوعةمعلومات عن    ردت
دةالمالیة   :التالیةفي اإلیضاحات  الُموحَّ

من    اإلیرادات  -  (ج)32  اإلیضاح - الطوعیة  المتأتیة  تخضع  :  والتبرعاتالمساھمات  الطوعیة  المساھمات  كانت  إذا  ما 
 ؛ومعالجتھ المحاسبیة للرقابة الكاملة من االتحاد الدولي 

؛ محددوقت أو في على مدى فترة الخدمات  اإلیرادات المتأتیة من تقدیم الخدمات: سواء تم تقدیم -(ج) 32اإلیضاح  -
 واالفتراضات التقدیرات

في تسبب  تمخاطر عالیة  التي تنطوي على  بشأن التقدیرات  شكوك    على  تنطوي  التي  واالفتراضات  التقدیراتترد معلومات بشأن  
 : في اإلیضاحات المشار إلیھا فیما یلي التالیة   المالیة السنة  خالل خصوم والصول لأل  المرحلة للقیم الدفتریة جوھریة تعدیالتإجراء 

تقدیر قیمة  لالمستخدمة    رئیسیةاالفتراضات ال:  شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ  مشروع  -)  (ح32  اإلیضاح -
ن  بمقتضىبتسلیم النقدیة إلى المستفیدین    المرتبطةاألصول المالیة وااللتزامات المالیة   الُمبرم مع   من االتفاق  (ب)   الُمكّوِ

 ؛(ECHO) المفوضیة األوروبیة للمساعدات اإلنسانیة والحمایة المدنیة
 ؛ الرئیسیة ةكتواریاأل االفتراضات: المحددة التقاعدیة االستحقاقات برامج - 21 اإلیضاح -
 المساھماتتقدیر قیمة  لالمستخدمة    رئیسیة: االفتراضات الوالتبرعات  العینیة  للمساھماتالقیمة العادلة    - (ج)  32  اإلیضاح -

 ؛والتبرعات العینیة
احتمال    بشأن   رئیسیةواألصول والخصوم المشروطة: االفتراضات ال  اتُمخصَّصللوالقیاس    اإلدراج   -)  (ن32  اإلیضاح -

 الموارد وحجمھا.  منتدفقات ال
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 االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر، جنیف
 ة دوحَّ المُ إیضاحات حول البیانات المالیة 

 2021دیسمبر  31المنتھیة في  للسنة

19-جائحة كوفید -5
أجل   من من دعم أعضائھ    لیتمكنمالیین فرنك سویسري    3  جمع  فیھ   ینشد  ا، أطلق االتحاد الدولي نداء طارئ2020ینایر    31في  

مع   تفاعال. وھاأو المعرضة لخطر اإلصابة ب  المستجدفاشیة ھذا الفیروس    منالمتضررة    المحلیةتقدیم المساعدة والدعم للمجتمعات  
 ینشد   معدال  ، نشر االتحاد الدولي نداءً 2020مایو    28ھذا النداء عدة مرات، وفي    تعدیلفقد جرى    ا،ونطاق  احجماألزمة    ھذهتزاید  

ھذا النداء   من   المجمعة. وتغطي األموال  2021دیسمبر    31طار الزمني حتى  اإلتمدید    معملیون فرنك سویسري    450  جمعفیھ  
دعم عمل أمانة  أجل    منلتمویل  وا  ،الدولي  االتحاد  في  األعضاء  الوطنیة  عیاتالجم  من أجل   تخصیصاتال  من  كال   الُمعدل  الطارئ

صَ بینما   ،ملیون فرنك سویسري  370تخصیصات المناطق الخمس    وتبلغ.  االتحاد الدولي ملیون فرنك   30جنیف    فيمانة  لأل  ُخّصِ
 أنشطة االستجابة   تركیزول  للجائحةرة  لطبیعة المتغیِّ ا  لمواجھةدار كتمویل مرن  ملیون فرنك سویسري تُ   50عن    سویسري، فضال

وآثارھا  من الجائح ة الثانیة لموجاتاو  ،فاشیةال بؤر تنامي مواجھة  علىزیادة تمویل النداء شبكة االتحاد الدولي  تُعینوس. وتوجیھھا
أخرى   مرةح النداء  قِّ نُ   وقددة.  حدَّ حیاة وكرامة الناس والمجتمعات المحلیة في بلدان مُ   فيالتي تؤثر    قة المتعمِّ االجتماعیة واالقتصادیة  

ملیون فرنك   550اإلجمالیة للنداء إلى    القیمةبذلك    صللت،  19-كوفید  مواجھةإطار    فيللتحصین    املحقیشمل  ل  2021 رایرفب 2في  
ملیون فرنك سویسري لتلبیة الحاجة الملحة    100، حیث من المقرر تقدیم مبلغ إضافي قدره  2021 دیسمبر 31سویسري حتى  

، جرى تمدید اإلطار الزمني للنداء حتى  2021مارس    24وفي    .العالم   ىعلى مستو  19-كوفیدفیروس  ل  المضاد لدعم نشر اللقاح  
، وزاد التمویل 2022دیسمبر    31، جرى تمدید النداء مرة أخرى حتى  2021دیسمبر    18. وبعد ذلك، في  2022یونیو    30

حكوماتھا الجمعیات الوطنیة بوصفھا جھات مساعدة لتقوم بھ    الذيعمل  الملیون فرنك سویسري لمواصلة دعم    670فوصل إلى  
والحفاظ على المرونة في االستجابة   ،في البرامج العادیة  19-من أجل معالجة اآلثار المستمرة للجائحة، والمساعدة على دمج كوفید

 تحورات الجدیدة المثیرة للقلق وبؤر العدوى والموجات الجدیدة.ملل
لمعالجة اآلثار الفوریة والمتوسطة والطویلة األجل الناجمة عن  جھدا عالمیا یبذلھ أعضاء االتحاد الدولي    19- كوفید  جائحة   ویعتبر نداء 

على الصعید العالمي، حیث یخطط االتحاد الدولي  تغطیتھ    نطاق وقیمتھ المالیة و   حجمھ من حیث    مثیل   لھ   یسبق   لم   نداء   و وھ .  الجائحة 
لجمعیات  ا   دى المحلیة ل   البرامج االتحاد الدولي النداءات و إجراء واحد. ویمول  في آن واحد ب جمعیة وطنیة    160لدعم أكثر من  إطاره    في 

یقدمھ   بدعم  األول    في الوطنیة  بُ   االتحادُ المقام  عن  تلقت    بلغ ،  2021دیسمبر    31  وحتى عد.  الدولي  التي  الوطنیة  الجمعیات  عدد 
. ) 2020جمعیة في عام    159(   جمعیة وطنیة   162  مجموعھ   ا م   19- كوفید   بطارئة   الخاص االتحاد الدولي  ات تمویلیة من نداء  ُمخصَّص 

 د.وحَّ المُ  لدخل الشاملابشكل منفصل في بیان  المتعلقة بنداء ھذه الطارئة اإلیرادات والنفقاتمبالغ وترد 
 ضافیة: اإلتفاصیل بعض الوفیما یلي 
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 االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر، جنیف
 ة دوحَّ المُ إیضاحات حول البیانات المالیة 

 2021دیسمبر  31المنتھیة في  للسنة

 2021 2020
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
 إیرادات التشغیل 

 113,975 35,652 مساھمات طوعیة 
 90,954 90,471 تبرعات 

 204,929 126,123 إجمالي إیرادات التشغیل 

 نفقات تشغیلیة 
 إنسانیة  استجابة

 13,564 19,322 استحقاقات موظفین
 29,923 23,995 إمدادات إغاثة ونقل وتخزین

 71,034 74,094 ُمسدَّدة إلى جمعیات وطنیة مساھمات 
 3,522 4,254 استرداد تكالیف خدمات تكمیلیة 

 9,628 10,229 تكالیف وتخصیصات أخرى 
 127,671 131,894 مجموع التكالیف المباشرة 

 8,155 8,404 استرداد تكالیف غیر مباشرة 
 135,826 140,298 إجمالي نفقات التشغیل 

 69,103 )14,175( الفائض/ (العجز) الناتج عن أنشطة التشغیل صافي  
 180 15 صافي نفقات التمویل 

 68,923 )14,190( صافي (العجز)/ الفائض للفترة 

 أرصدة ُمخصَّصة للعملیات 
ل   - 68,923 رصید ُمرحَّ

 - 15 إعادة تخصیص من نداء آخر لالتحاد الدولي
 68,923 )14,190( (العجز)/ الفائض للفترة صافي 

 68,923 54,748 أرصدة ُمخصَّصة للعملیات 

ألف  66,274  مقابل(  فرنك سویسري  ألف  58,337  بقیمةطوعیة وتبرعات    مساھمات، تلقى االتحاد الدولي  2021في نھایة عام  
د  الشامل  الدخلكإیرادات في بیان    تُدرجلم    ) 2020عام  في    فرنك سویسري لضمن اإلیرادات الأُدرجت    إنما، والُموحَّ ة في بیان ُمؤجَّ

 د. وحَّ المُ لمركز المالي ا
 31,765  مقابل(  فرنك سویسري  ألف  52,779  الجھات المانحةالمستحقة من    المدینة  المبالغرصید    بلغ،  2021وفي نھایة عام  

 . وحدَّ لمركز المالي المُ ابیان في  19-نداء جائحة كوفید ضمنوتم إدراجھ   ،)2020  عام  فرنك سویسري في ألف
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 2021دیسمبر  31المنتھیة في  للسنة

والتبرعات  طوعیةال مساھماتال -6
مساھمات  

 نقدیة
مساھمات  

 عینیة
إجمالي  
2021 

إجمالي  
2020 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 

  219,394  123,000  7,181  115,819 الجمعیات الوطنیة 

  155,996  158,756  3,416  155,340 الحكومات 

  23,343  72,779-72,779 الوكاالت متعددة األطراف 

  26,522  20,233-20,233 الشركات 

  11,785  8,758  6,9871,771 أخرى
 371,158 12,368  383,526  437,040  

إیرادات تقدیم الخدمات  -7
2021 2021 

مقید  غیرد قیَّ مُ 
إجمالي  
2021 

إجمالي  
2020 

 اإلیضاحات 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 

  21,425  20,248  -  20,248خدمات تقدیم  إیرادات 
األمان   شبكة   مشروع   - تقدیم خدمات    إیرادات 

  39,534  42,370  -  42,370 11 الطوارئ   حاالت   في   االجتماعي 
عقود  بمقتضى خدمات  تقدیمإیرادات  مجموع

  60,959  62,618  -  62,618 ُمبرمة مع عمالء 

  4,299  273  56  217إیجار  عقود رادات إی
  65,258  62,891  56  62,835 مجموع إیرادات تقدیم الخدمات 

)2020  عام  في  فرنك سویسري  ألف  11,212  مقابلفرنك سویسري (  ألف  10,910  مبلغ  الخدمات أعالهإیرادات تقدیم    تشمل
بخدمات   ) تتعلق2020  عام  في  فرنك سویسري  ألف   6,579  مقابلفرنك سویسري (  ألف   5,012و  ،تتعلق بالخدمات اإلداریة

بالخدمات اللوجستیة.  ) تتعلق2020  عام   فرنك سویسري في   ألف   2,985فرنك سویسري (مقابل    ألف  3,016، وأسطول المركبات
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 2021دیسمبر  31المنتھیة في  للسنة
 :برمة مع عمالءالتعاقدیة المُ التعاقدیة وااللتزامات صول واأل المبالغ المستحقة القبض من العمالءفیما یلي و

2021 2021 

الرصید
 االفتتاحي 

الرصید
 الختامي 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 

 1,280 3,355 15 األصول التعاقدیة 
 )23,035( )18,407( 19 االلتزامات التعاقدیة 

 6,638 7,204 14 من عمالء القبض  مستحقة مبالغ
)7,848 ( )15,117( 

2020 2020 

الرصید
 االفتتاحي 

الرصید
 الختامي 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 

 3,355 2,086 15 األصول التعاقدیة 
 )18,407( )20,730( 19 االلتزامات التعاقدیة 

 7,204 9,430 14 من عمالء القبض  مستحقة مبالغ
)9,214( )7,848 ( 

تكن لم  كما. )2020  عام فيال شيء  مقابل( عقد أو تنفیذهالمن تكالیف الحصول على  مدونة أصوللم تكن ھناك  ،2021 في عام 
في ال شيء    مقابل(  المسجلة إلى تخفیض أسعار المعاملة بالنسبة إلیرادات الخدمات  تؤدي    بحیثھناك اعتبارات متغیرة في العقد  

   كإیرادات خالل الفترة المحاسبیة. بأكملھ تعاقدیةلتزامات اللال حيتافتاالرصید الالمبلغ المدرج في ویدون  . )2020 عام
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ف غیر المباشرة من أجل تمویل تكالی
ت لمعیار استرداد التكالی

ف المباشرة للبرامج والخدما
ضع التكالی

ضى باسترداد كامل التكلفة، تخ
عمال بمبدأ االتحاد الدولي الذي یق

ف  فرنك سویسري  في  
ف  فرنك سویسري  )مقابل    27,959أل

م  عام    2021ما قیمتھ  30,261  أل ت.  وبلغ  حجم  الدعم  الُمقدَّ
الدعم   غیر المباشرة  الالزمة لنجاح العملیا

ت غیر المقیدة.  
ف إلى االحتیاطیا

 ُ ضی
عام2020  (،وأ

ت الدستوریة 
ص االشتراكا

َّ ص
ف  فرنك سویسري في  عام 2020( تتعلق بُمخ

ف فرنك سویسري )مقابل 13,740 أل
ت األخرى مبلغ 1,252 أل

صا
صی

ف والتخ
ضمن  التكالی

وأُد رج 
ضاح 14.  

دة، یرجى االطالع على اإلی غیر الم ُسدَّ
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ممووظظففیینن  االل  ااسستتححققااققااتتتتككللففةة    ((أأ))88
2021 2021 

 2020إجمالي  2021إجمالي ُمقیَّد غیر د قیَّ مُ 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 

 151,579 153,003 57,473 95,530 أجور ورواتب 
 6,917 6,949 245 6,704 الخدمات المساھم بھا 

(549)  264 ) 440( 704الخدمة  نھایة تعویضات
 3,575 4,596 1,327 3,269 تكلفة التأمینات االجتماعیة 

التعویضاتبرنامج   -تكلفة معاشات التقاعد
 19,046 20,182 11,773 8,409 الُمحدَّدة 

114,616 70,378 184,994 180,568 

 إإممددااددااتت  ااإلإلغغااثثةة  ووااللننققلل  ووااللتتخخززیینن  ((بب))88
2021 2021 

 2020إجمالي  2021إجمالي ُمقیَّد غیر ُمقیَّد 
بآالف الفرنكات  

بآالف الفرنكات   السویسریة 
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

 92,096 97,876 - 97,876 إمدادات إغاثة 
 14,086 11,857 758 11,099 نقل وتخزین 

108,975 758 109,733 106,182 

  االلععییننییةة  ننففققااتتاالل  ((جج))88
وقد .  (ج)32  اإلیضاحة في  نبیَّ المحاسبیة المُ   للسیاسة  ا، وذلك وفقعلى حد سواء  نفقات كإیرادات و  والتبرعات  المساھمات العینیةتُدرج  

 النفقات:  إجماليالمساھمات العینیة التالیة ضمن   تم إدراج
2021 2020 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 

  6,857  6,949 تكلفة استحقاقات الموظفین 
  1,480  2,089 إمدادات إغاثة 

  2,618  2,372 إھالك أراٍض ومبانٍ 
  926  875 إیجاریة ممتلكات تكالیف تشغیل 

  432  70 نقل وتخزین 
12,355  12,313  
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  تتككااللییفف  ووتتخخصصییصصااتت  أأخخررىى    ((دد))  88

2021 2021 

   غیر ُمقیَّد ُمقیَّد 
إجمالي
 2020إجمالي  2021

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 

 13,012 9,735 275 9,460 مركبات ومعدات 
 12,454 13,525 2,672 10,853 تكالیف إداریة ومكتبیة وعامة 

 8,153 11,227 1,147 10,080 أتعاب خبراء استشاریین 
 6,897 8,088 189 7,899 وتدریب حلقات عمل 

 5,130 5,189 906 4,283 سفر
 4,213 4,474 641 3,833 إعالم

 1,664 19,202 ) 1,285( 20,489 تكالیف وتخصیصات أخرى 
66,897 4,545 71,440 51,523 

یُعلن عنھا بحلول  قیمة السلف التشغیلیة التي لم  في  زیادة    حدث فیھاالتي  للعملیات    اتُمخصَّصالتكالیف والتخصیصات األخرى  تشمل  
لتكالیف والتخصیصات اوال توجد مبالغ محددة كبیرة أو غیر معتادة مدرجة ضمن ھذه    ).18  تاریخ التقریر (یرجى االطالع على اإلیضاح

 .األخرى

التمویل إیرادات صافي -9
2021 2021 

 2020إجمالي   2021إجمالي  ُمقیَّد غیر  ُمقیَّد 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 

 1 7 7 - إیراد الفوائد على الودائع المصرفیة 
 600 695 695 - أرباح صندوق األسھم العالمیة إیرادات توزیعات  

 1,384 1,750 1,750 - صندوق السندات العالمیة   فوائد إیراد  
ناجمة عن بیع أرصدة من صندوق األسھم العالمیة وصندوق السندات    أرباح 

 - 255 255 - العالمیة 

المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح  صافي التغیُّر في القیمة العادلة لألصول  
 3,890 8,314 8,314 - أو الخسائر 

 5,875  11,021 11,021 - إیرادات التمویل 

) 515( ) 483(    135   ) 618(   صافي خسائر صرف العمالت األجنبیة من إعادة تقییم األصول والخصوم 
خسائر ناجمة عن بیع أرصدة من صندوق األسھم العالمیة وصندوق السندات  

(17)  ) 152(  ) 152(    - العالمیة 

لألصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح  صافي التغیُّر في القیمة العادلة  
 - ) 5,127(  ) 5,127(   - أو الخسائر 

ط للتدفقات النقدیة   ) 123(  151 151   - صافي الخسائر المحققة من التحوُّ

 ) 655(  ) 5,611(  ) 4,993(  ) 618(  نفقات التمویل 

  5,220  5,410  6,028 ) 618(  صافي إیرادات التمویل 
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اإلیرادات الشاملة األخرى 10-
2021 2021 2020 2020 

بآالف الفرنكات   طات للتدفقات النقدیة التحوُّ 
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

الرصید بالقیمة   قیمة عقد التحوط 
الرصید بالقیمةطوُّ التحقیمة عقد  العادلة 

 العادلة 

 - 3,834 76 4,302 بعملة الیورو عقود صرف آجلة  
- 975(9)   3,086 بعملة الدوالر األمریكيعقود صرف آجلة  

طات للتدفقات النقدیة   - 4,809 68 7,388 مجموع التحوُّ

في الفترة   الحركة في اإلیرادات الشاملة األخرى التي یجوز إعادة تصنیفھا
 إیرادات أو نفقات   إلىالالحقة

2021 2020 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
ط للتدفقات النقدیة   -(68)  الجزء الفعَّال من التغیُّرات في القیمة العادلة  -التحوُّ

المبلغ الُمعاد تصنیفھ من إیرادات شاملة أخرى إلى بیان اإلیرادات والنفقات  
 )29(       -   التشغیلیة 

      )68(       )29( 
              

   2021 التدفقات النقدیة المتوقعة في فترة الحقة 
التدفقات النقدیة  

المتعلقة بعقد  
 ط وُّ التح

  2020   
التدفقات النقدیة  

المتعلقة بعقد  
ط وُّ التح

بآالف الفرنكات    
بآالف الفرنكات     السویسریة 

بآالف الفرنكات     السویسریة 
الفرنكات  بآالف    السویسریة 

 السویسریة 
 شھور 6-1   القیمة الدفتریة    شھور 6-1   القیمة الدفتریة   

             ط عقود الصرف اآلجلة المستخدمة للتحوُّ 
 -   ) 4,809(   -   ) 7,388( تدفقات خارجة  -
 - 4,809 - 7,388 تدفقات داخلة  -

-- -- 

من   اتحوط  2022  مارس  31  بآجال استحقاق نھائیة تحین في  بعمالت أجنبیة  آجلةصرف    أبرم االتحاد الدولي عقود، 2021  في عام
مة بعملة الفرنك سویسري    ألف   4,302  قیمتھا   فیما یتعلق بتلقي اشتراكات دستوریةخاطر أسعار صرف العمالت األجنبیة  م یورو ُمقوَّ
مة  ي  سریفرنك سو  ألف  3,086  اشتراكات دستوریة قیمتھاو لتدفقات ل  اتكتحوطھذه التحوطات  تعتبر  وكي.  یالدوالر األمرعملة  بمقوَّ

 سویسري  فرنك  ألف   29  مقابلصفرا (  تشغیلالونفقات  رادات  ُمعاد بیانھا ضمن إیالمبالغ  مقدار ال  وبلغ  غراض محاسبة التحوط.ألالنقدیة  
خسائر سویسري (مقابل    ألف فرنك  151بقیمة  محققة    أرباحعن    2020  عقود الصرف اآلجلة لعام. وقد أسفرت تسویة  )2020  عام  في

 ).2020 عام فيسویسري  ألف فرنك  123 بقیمة صافیة محققة

الطوارئ  حاالت في االجتماعي األمان شبكةمشروع  11-
  ((أأ))  االلععققدد  ااالالببتتدداائئيي  1111

لعائالت   النقدھذا المشروع ھو جزء من مرفق الالجئین التابع للمفوضیة األوروبیة للمساعدات اإلنسانیة والحمایة المدنیة الذي یوفر  
2في  اتفاقاقد أبرما والمفوضیة األوروبیة للمساعدات اإلنسانیة والحمایة المدنیة وكان االتحاد الدولي الالجئین المستضعفین في تركیا. 

األمان االجتماعي في    مشروعلصالح  سویسري)    فرنك  ألف  543,000  قرابة (  یورو  آلف  500,000  بقیمة  2019أكتوبر   شبكة 
یتولى االتحاد الدولي . و2021  أكتوبر  31  نتھي فيوی  اشھر  26  مدتھ  لالتفاقتنفیذ زمني  ، مع تحدید إطار  في تركیاحاالت الطوارئ  

 على النحو التالي:  مكونات أساسیة ثالثةویتألف ھذا المشروع من مع جمعیة الھالل األحمر التركي. ا االتفاق تنفیذ ھذ
ن ال  : تحدید ھویة المستفید)أ(مكّوِ

ن   األساسیة  ھمتلبیة احتیاجاتمن أجل : توفیر الدعم النقدي في الوقت المناسب للمستفیدین )(بالمكّوِ
ن  ٌن شامٌل یتضمن : )(جالمكّوِ  استخالص الدروسمساءلة والخضوع للالرصد والتقییم ووھو مكّوِ

ن  )ب( ، سیحصل المستفیدون على  448,620  ألف  یورو )قرابة  487,201  ألف  فرنك  سویسري( من قیمة  وبمقتضى المكّوِ
العقد االبتدائي.  ووفقا  للسیاسات المحاسبیة لالتحاد الدولي   )اإلیضاح  32  )ج((، فإن تسلیم النقد إلى المستفیدین  بمقتضي 

ن  )ب(  أعاله ال  المكّوِ
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التزام الدولي  وس.  المشروع  اتفاقبموجب    اأدائی  ایشكل  االتحاد  التي  بیقوم  النقدیة  األموال  توزیع  األوروبیة قدمھا  تإعادة  المفوضیة 

المدنیة   اإلنسانیة والحمایة  المعینین.  للمساعدات  المستفیدین  بیان  درج  وسیُ على  العقد كالتزام مالي في  الجزء من  المالي ھذا  المركز 
د.، بینما لن یُدرج ضمن بیان الدخل الشامل المُ وحدَّ المُ     وحَّ

  االلممننققحح((بب))  االلععققدد  1111
ھذا االتفاق لزیادة   بتعدیل، قام االتحاد الدولي مع المفوضیة األوروبیة للمساعدات اإلنسانیة والحمایة المدنیة  2020دیسمبر    21في  

31تنتھي في    اشھر  38فرنك سویسري) وتمدید اإلطار الزمني لتنفیذه إلى    ألف  976,400(قرابة    یورو  ألف  900,000قیمتھ إلى  
ن  2022أكتوبر   875,493یورو (قرابة    ألف  806,989من العقد إلى ما مجموعھ    (ب). وقد أدى ھذا التعدیل إلى زیادة رصید الُمكّوِ

 . إلعداد التقاریر المالیة من المعاییر الدولیة   15فرنك سویسري). ویُعتد بالعقد الُمعدل كعقد منفصل بموجب المعیار  ألف
د، لمستفیدین بشكل منفصل في إلى ان األرصدة المتعلقة بتسلیم النقد وسیُفَصح ع  وفیما یلي بیان موجز لھا:بیان المركز المالي الُموحَّ

 12) (یرجى االطالع على اإلیضاح شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئمشروع  - النقد یعادل وما النقد
ا مودع  )2020  عام  في  فرنك سویسري  ألف  100,692  فرنك سویسري (مقابل  ألف  124,056  مبلغوما یعادل النقد    النقدیتضمن  

عنُمدرج بشكل منفصل  المبلغ  . وھذا  المشروعتوزیعھ على المستفیدین في إطار  من أجل  سیتي بنك وكریدي أجریكول إندوسیز    لدى
دفي بیان الواردة النقد األخرى وما یعادل  النقدأرصدة   . المركز المالي الُموحَّ

أقصى    اتضع عادة حد التي    یةاالستثمار معاییرھا  وافقت اللجنة المالیة لالتحاد الدولي على التنازل عن  بھذا المشروع، فقد  وفیما یتعلق  
 من النقد واالستثمار في أي وقت من األوقات.الدولي من إجمالي حیازات االتحاد % 25أي مؤسسة مالیة واحدة بنسبة لإلیداعات لدى 

 )15 یرجى االطالع على اإلیضاح( شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئمشروع  -دفوعات ُمسبَقة م
ثل یم )2020  عام ة في سویسریمن الفرنكات ال ألف  26,608 فرنك سویسري (مقابل ألف  16,112  مبلغالمدفوعات الُمسبَقة تتضمن 
شبكة األمان االجتماعي في حاالت  مشروع    توزیعھ على المستفیدین في إطارل  األموال الموجودة لدى الھالل األحمر التركيرصید  

نالطوارئ   درج مُ الرصید  وھذا    .یقوم الھالل األحمر التركي بتوزیعھ وإما أن یعیده إلى االتحاد الدولي وھذا المبلغ إما أن    ).ب  (المكّوِ
د األخرى الذمم المدینة بشكل منفصل عن  . الواردة في بیان المركز المالي الُموحَّ

 شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئمشروع  -االلتزامات 
 : ینأجز إلى شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ قة بمشروع المتعلنقسم االلتزامات ت

عكس ت). و2020  عام  فيفرنك سویسري    ألف  94,373  سویسري (مقابلفرنك    ألف   52,878  مبلغتشمل ھذه االلتزامات   −
قتضىدفع بمالبطاقة بموجب عات النقدیة والدفلمستفیدین الذین یتلقون بالفعل تسدیده إلى ان یتعیَّ ر الذي قدَّ المُ  المبلغَ  ه القیمةُ ھذ

 ).ب(المكون شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ بمشروع الخاص  االبتدائي العقد
 فرنك سویسري  ألف  32,927  فرنك سویسري (مقابل  ألف  87,290  مبلغ  2021دیسمبر    31  فيتشمل ھذه االلتزامات  و −

بما یتجاوز المبلغ الذي   المفوضیة األوروبیة للمساعدات اإلنسانیة والحمایة المدنیةتعلق باألموال الواردة من  ی  )2020 عام  في
 .   الُمعدلالعقد في إطار ع ھذا المبلغ یوزسیجري تلمستفیدین. وتسدیده إلى ان یتعیَّ 

األخرى الواردة في بیان  الذمم الدائنة  بشكل منفصل عن  شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ  المتعلقة بمشروع    ھذه االلتزامات تُدرج  و 
د المركز المالي    . الُموحَّ

عام   فرنك سویسري في  ألف   39,534  فرنك سویسري (مقابل  ألف  42,370  مبلغ)  7(اإلیضاح  الخدمات  تقدیم  وتتضمن إیرادات  
فرنك سویسري (مقابل   ألف   18,167  مبلغاالتحاد الدولي  لقى  ت،  2021وفي نھایة عام  .  باألجزاء األخرى من العقدیتعلق    )2020

منلمفوضیة األوروبیة للمساعدات اإلنسانیة والحمایة المدنیة  امن  قة  كإیرادات ُمسبَ   ) 2020 عامفي    سویسريفرنك    ألف   15,670
ل ذلك وسُ  باألجزاء األخرى من العقد.تعلق تقدیم خدمات ت أجل  تعاقدیة.كالتزامات جَّ

 .عقد ضمن النفقات المواضیعیةالالنفقات المتعلقة باألجزاء األخرى من وأُدرجت 
يي  ثثاانناالل  االلتتععددییلل  ((جج))1111

1,225,000إلى   قیمتھوزیادة    2023آخر لتمدید العقد إلى أكتوبر   تعدیل، كان االتحاد الدولي بصدد التفاوض على  2022في مایو  
 تمدید العقد األول.   كشأن. وألغراض تسجیل اإلیرادات، یتوقع االتحاد الدولي أن یُعامل التمدید اآلخر على أنھ عقد منفصل ألف یورو

 مبالغ اإلیرادات والنفقات واألصول والخصوم الُمفصح عنھا في ھذه البیانات المالیة. في ولن یؤثر التمدید الجدید 

20



 االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر، جنیف
 ة دوحَّ المُ إیضاحات حول البیانات المالیة 

 2021دیسمبر  31المنتھیة في  للسنة
 

ما یعادل النقد والنقد  12-
2021 2020 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

 390 321 النقد المودع في الصندوق 
 203,265 203,991 النقد المودع في المصارف 

 - 10,004 شھور)  3ودائع مصرفیة (فترة استحقاق أصلیة < 
214,316 203,655 

في   سویسري فرنك    ألف   100,692  فرنك سویسري (مقابل   ألف   124,056  مبلغ   المذكور أعاله   النقد المودع في المصارف   یشمل رصید 
ن  لتوزیعھ على المستفیدین  )  2020  عام  یرجى  ( .  شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ مشروع  الخاص ب عقد  ال من    (ب) بمقتضى المكّوِ

 ).  11االطالع على اإلیضاح 

االستثمارات  13-
2021 2020 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

 ) 12  (یرجى االطالع على اإلیضاحودائع مصرفیة مقاسة بالتكلفة المستھلكة 
 98,000 59,000 شھور)  3ودائع مصرفیة قصیرة األجل (فترة استحقاق > 

 48,000 90,000 )واحدة األجل (فترة استحقاق > سنة  طویلةودائع مصرفیة 
 146,000 149,000 المستھلكة مجموع الودائع المصرفیة مقاسة بالتكلفة 

 األصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 98,864 91,086 صندوق السندات العالمیة 
 40,329 38,093 صندوق األسھم العالمیة 

 139,193 129,179 مجموع األصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 285,193 278,179 مجموع االستثمارات 

 237,193 188,179 االستثمارات المتداولة 
 48,000 90,000 االستثمارات غیر المتداولة 

 285,193 278,179 مجموع االستثمارات 
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 االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر، جنیف
 ة دوحَّ المُ إیضاحات حول البیانات المالیة 

 2021دیسمبر  31المنتھیة في  للسنة
 

المدینة  الذمم 14-
2021 2020 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

مدینة    ذمم

 29,684 28,262 االشتراكات الدستوریة 
 )15,944( )14,415( خسائر ائتمانیة ُمقدَّرة بشأن االشتراكات الدستوریة  ُمخصَّص

13,847 13,740 

 162,377 172,658 مساھمات طوعیة 
 ) 1,720( ) 2,209( خسائر ائتمانیة ُمقدَّرة بشأن المساھمات الطوعیة  ُمخصَّص

170,449 160,657 

 34,829 36,467 جمعیات وطنیة مدینة 
 ) 1,909( ) 564( خسائر ائتمانیة ُمقدَّرة بشأن الجمعیات الوطنیة المدینة  ُمخصَّص

35,903 32,920 

 1,112 994 (راجع اإلیضاح أدناه)  مدینة أخرىذمم 
 )9( )8( خسائر ائتمانیة ُمقدَّرة بشأن الذمم المدینة األخرى ُمخصَّص

986 1,103 

 208,420 221,185مجموع الذمم المدینة  
 3,632 3,601 ذمم مدینة أخرى 

 212,052 224,786جموع الذمم المدینة  م

 150,210 171,705 ذمم مدینة متداولة 
 61,846 53,081ذمم مدینة غیر متداولة  

 212,056 224,786المدینة  الذمم مجموع 

 :الُمقدَّرةاالئتمانیة  الخسائر ُمخصَّصالحركة في فیما یلي و

ُمخصَّص
مساھمات  

 طوعیة مدینة 

ذمم  ُمخصَّص
جمعیات وطنیة  

 مدینة 

ُمخصَّص
اشتراكات  

دستوریة غیر  
ُمسدَّدة 

ذمم    ُمخصَّص
وعم المج   مدینة أخرى

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

 2021 
 19,582 9 15,944 1,909 1,720 ینایر  1الرصید في 

الخسائر االئتمانیة  ُمخصَّصالتغیّرات في 
 4,595 7 1,800 253 2,535 قدَّرة المُ 

 ) 1,676( --(926)  ) 750( ذمم مدینة مشطوبة خالل السنة 
 ) 5,305()8(   ) 3,329(   ) 672(  ) 1,296( ات غیر مستعملة جرى عكسھا ُمخصَّص

 17,196 8 14,415 564 2,209 دیسمبر  31الرصید في 

2020 
 35,992 3 31,493 1,192 3,304 ینایر  1الرصید في 

الخسائر االئتمانیة  ُمخصَّصالتغیّرات في 
 )8,689( 17 )11,450( 787 1,957 قدَّرة المُ 

 ) 2,851()10(-- ) 2,841( مدینة مشطوبة خالل السنة ذمم 
 ) 4,870()1(   ) 4,099(   )70(  ) 700( ات غیر مستعملة جرى عكسھا ُمخصَّص

 19,582 9 15,944 1,909 1,720 دیسمبر  31الرصید في 
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 االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر، جنیف
 ة دوحَّ المُ إیضاحات حول البیانات المالیة 

 2021دیسمبر  31المنتھیة في  للسنة
 ألف   1,447  سویسري (مقابل  ألف فرنك  300  قدره  القیمةفي    اانخفاض  أعاله  الُمقدَّرةات المتعلقة بالخسائر االئتمانیة  ُمخصَّصال  تتضمن

یرجى االطالع على اإلیضاح (  عقود مبرمة مع العمالءالمتعلقة بالتعاقدیة  صول األوفي الذمم المدینة  )  2020  عام  فيفرنك سویسري  
7(. 
، قام  2021دیسمبر  31وفي الحتماالت التسدید. ات االشتراكات الدستوریة غیر المسددة إلى تقییم یجریھ االتحاد الدولي ُمخصَّص ستند ت و 

متأخرات اشتراكات دستوریة مستحقة مشكوك في تحصیلھا إلى متأخراتفرنك سویسري من    آالف   106  مبلغ تقییمھ ل بتنقیح  االتحاد الدولي  
ات ال تُبطل االلتزام الواقع على أي جمعیة ُمخصَّص وھذه ال .  ) 2020دیسمبر    31في    ا سویسری  ا فرنك   13,740التسدید (مقابل  تحتمل  
 عضو بأداء المبالغ المستحقة علیھا. وطنیة  

لم یحن موعد الذمم المدینة فترات استحقاق 
 استحقاقھا 

مستحقة منذ  
60  -یوم واحد 

ا یوم
مستحقة منذ  

ا یوم  61-90
مستحقة منذ  

90أكثر من 
ا یوم

 المجموع 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

الفرنكات  بآالف 
 السویسریة 

2021 
 241,982 38,140 4,140 3,435 196,267 إجمالي القیمة الدفتریة 

 )17,196( )17,196(   -  - - من أجل الخسائر االئتمانیة الُمقدَّرة ُمخصَّص
 224,786 20,944   4,140   3,435 196,267 الذمم المدینة 

      

لم یحن موعد  
 استحقاقھا 

مستحقة منذ  
  60  -یوم واحد 

ا یوم
مستحقة منذ    

   ا یوم  61-90
مستحقة منذ  

90أكثر من 
ا یوم

 المجموع 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

الفرنكات  بآالف 
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

2020 
 231,638 41,724 2,588 5,835 181,491 إجمالي القیمة الدفتریة 

 )19,582( )19,582(   -   -   - من أجل الخسائر االئتمانیة الُمقدَّرة ُمخصَّص
 212,056 22,142   2,588   5,835   181,491المدینة الذمم 

 التعاقدیة األصولسبقة والمدفوعات المُ  15-
  2021 2020 

 بآالف الفرنكات السویسریة   
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
 3,882 3,846 مدفوعات ُمسبَقة 
 26,608 16,112 شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ مشروع  -مدفوعات ُمسبقة 

 30,490 19,958 إجمالي المدفوعات الُمسبَقة 

 3,355 1,280 أصول تعاقدیة 
 33,845 21,238 إجمالي المدفوعات الُمسبَقة واألصول التعاقدیة 

یمثل )، وھو  2020  عام   فيفرنك سویسري    ألف   26,608  فرنك سویسري (مقابل  ألف   16,112  مبلغ  قةسبَ عات المُ ودفمیشمل رصید ال
شبكة األمان االجتماعي في حاالت  مشروع  في إطار  على المستفیدین    لتوزیعھالموجودة لدى الھالل األحمر التركي  رصید األموال  

ن    الطوارئ یرجى االطالع على  (  التركي بتوزیعھ وإما أن یعیده إلى االتحاد الدولي وھذا المبلغ إما أن یقوم الھالل األحمر    .)(ب)(الُمكّوِ
 ).11 اإلیضاح

23



 االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر، جنیف
 ة دوحَّ المُ إیضاحات حول البیانات المالیة 

 2021دیسمبر  31المنتھیة في  للسنة
 

والمعدات والمركبات الممتلكات 16-
أراٍض
 ومبانٍ 

قیدأعمال 
 معدات أخرى مركبات  اإلنشاء 

 إجمالي 
2021 

 إجمالي 
2020 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 
  االلتتككللففةة  

  145,400  143,626  4,629 24,981-        114,016  ینایر  1الرصید في 

 7,675      10,818  3,447189     7,1757     اإلضافات 
- -    - -   --   قید اإلنشاء أعمال  تحویل من 

 ) 8,641( ) 7,456( ) 222( ) 4,419( - ) 2,815( االستبعادات والشطب 
- -- --- إعادة تصنیف إلى أصول غیر مادیة 

أصول محتجزة  إلى/من صافي إعادة تصنیف 
 ) 808( ) 1,486(  - ) 1,486(- - بغرض البیع 
 143,626  145,502  4,596 22,523 7 118,376 دیسمبر  31الرصید في 

ااإلإلھھالالكك  االلممتتررااككمم  ووااللخخسساائئرر  االلننااتتججةة  ععنن  ااننخخففااضض    
 ققییممةة  ااألألصصوولل  
 )18,891( )24,517( ) 3,004( )10,117(  - )11,396( ینایر  1الرصید في 

 )10,022( )10,003( ) 334( ) 2,590(  - ) 7,079( أعباء اإلھالك خالل السنة 
 4,175     4,680    214 2,593       -  1,873 االستبعادات والشطب 

 77  68  - 68         - - األصولخسارة ناتجة عن انخفاض قیمة  
صافي إعادة تصنیف إلى/من أصول محتجزة  

 144     88   - 88 - -    بغرض البیع 
 )24,517( )29,684( ) 3,124( ) 9,958(  - )16,602( دیسمبر  31الرصید في 

  119,109  115,818  1,472  12,565  7  101,774 دیسمبر  31صافي القیمة الدفتریة في  

  126,509  119,109  1,625  14,864   -           102,620 ینایر 1صافي القیمة الدفتریة في  

 والمعدات المكتبیة. (Rubhalls) سابقة التجھیزدات الطاقة والمأوى مولِّ أجھزة الحاسب اآللي و اأساستشمل المعدات األخرى 
فرنك   ألف  4,247  فرنك سویسري (مقابل  ألف  4,486  بقیمة  مكفولة بحق االستعمال  أصوال  مركبات والمعداتالممتلكات والتشمل  و

 ).25 (یرجى االطالع على اإلیضاح جاریبعقود إمستأجرة ومعدات بممتلكات تتعلق  )2020 عامفي  سویسري
فرنك سویسري (تبرع عیني من حكومة دولة اإلمارات    مالیین   3.3سنوات بمبلغ    5دبي لمدة  في  وتشمل إضافات األراضي والمباني تجدید عقد إیجار  

 العربیة المتحدة). 
) تتعلق  2020  عام   في فرنك سویسري    ألف   2,684  فرنك سویسري (مقابل   ألف   3,247  ویشمل إھالك الممتلكات والمنشآت والمعدات 

) تتعلق بأصول  2020  عام   في   فرنك سویسري   ألف   2,622مقابل  فرنك سویسري (   ألف   2,376و   مكفولة بحق االستعمال بإھالك أصول  
 مستلمة كتبرعات عینیة. 

ذ لحظة وجود ھالك األصول المرتبطة بھ منإ تطبیقیجري . و2019انتقل االتحاد الدولي إلى مقره الجدید في جنیف خالل عام  وقد 
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 2021دیسمبر  31المنتھیة في  للسنة
 الطریقة التي تقصدھا اإلدارة. عمالھا بالستالمناسبة الحالة بفي الموقع وھذه األصول 

 المبالغ التالیة: عینیة كتبرعات  التي وردتوالمعدات  والمركبات تشمل الممتلكات

معدات    أراٍض ومباٍن  
 أخرى  

إجمالي   
2021

إجمالي   
2020

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 
 45,877 47,385 242 47,143 إجمالي القیمة الدفتریة 

 (4,572) (6,015)(197)(5,818) اإلھالك المتراكم 
 41,305 41,370 45 41,325 صافي القیمة الدفتریة 

 (2,622) (2,376)(36)(2,340) لسنة لأعباء اإلھالك  

عام   في  سویسري  فرنك  ألف   44,428  فرنك سویسري (مقابل  ألف   45,935  مبلغ  لألراضي والمباني  القیمة الدفتریةإجمالي  شمل  ی
دبي وبودابست   كٍل من  عمل فيالأماكن    عمالاستحق  في صورة    ضیفةمُ ینیة غیر نقدیة من حكومات البلدان الكتبرعات ع  تم تلقیھ  )2020

 . وجنیف ومدینة بنما

المادیةصول غیر األ 17-

برمجیات  
 الحاسب اآللي 

برمجیات حاسب  
 آلي قید التطویر 

إجمالي برمجیات  
 الحاسب اآللي 

2021 

إجمالي برمجیات  
 الحاسب اآللي 

2020 
بآالف

الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

  االلتتككللففةة  
  11,916  14,584  6,405  8,179 ینایر 1الرصید في 

  4,432  8,073  7,846  227 اإلضافات 
  -- ) 2,280(  2,280 التحویالت 

 ) 1,764( ) 1,980(  - ) 1,980( االستبعادات والشطب 
 14,584   20,677  11,971  8,706 دیسمبر  31الرصید في 

ھھالالكك  ووااللخخسساائئرر  االلننااتتججةة  ععنن  ااننخخففااضض    سستتااالالتتررااككمم  
 ققییممةة  ااألألصصوولل  
 ) 9,447( ) 7,921(  - ) 7,921( ینایر  1الرصید في 

 ) 238( ) 398(  - ) 398(للسنة االستھالك   أعباء
  1,764  1,980  -  1,980 االستبعادات 
 ) 7,921( ) 6,339(  - ) 6,339( دیسمبر  31الرصید في 

 6,663   14,338  11,971  2,367 دیسمبر  31صافي القیمة الدفتریة في  

  2,469  6,663  6,405  258 ینایر 1صافي القیمة الدفتریة في  

تشمل برمجیات الحاسب اآللي قید التطویر مبلغ 11,777 ألف  فرنك سویسري )مقابل 6,273 ألف  فرنك سویسري في عام2020  

( تتعلق بتنفیذ نظام تخطیط موارد المؤسسة.   
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اتُمخصَّصال 18-

عجز الخدمات  
 والتعھدات 

 العملیات 
 العمالة الزائدة 

 إجمالي 
2021

 إجمالي 
2020

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

 ات متداولة ُمخصَّص
 41,195 39,601  178  7,251  32,172 ینایر  1الرصید في 

 34,552 38,430  1,304  1,167  35,959 ات إضافیة ُمخصَّص
 ) 1,939( ) 1,476( (230)  ) 1,246( - مبالغ غیر مستخدمة جرى عكسھا 

 )34,207( )35,356( ) 1,151( ) 2,033( )32,172( مبالغ استخدمت خالل السنة 
 39,601  41,199  101  5,139  35,959 دیسمبر  31الرصید في 

 الستحقاقاتالخارجة النھائیة ل  تدفقاتال   ستتحددوخالل العام المقبل.    التزاماتد  ، ویتوقع االتحاد الدولي تكبُّ متداولةات  ُمخصَّصال  إن كافة
لة من خالل أنشطة جمع المشروعات غیر المموَّ قدرة االتحاد الدولي على تغطیة نفقات    بحسبالناتجة عن عجز المشروعات    االقتصادیة
 التبرعات.

التقریر، باإلضافة  إعداد  تاریخ  في    علن عنھاالمقدرة لدى الجمعیات الوطنیة التي لم یُ   نقدیة للعملالدفعات  الات العملیات  ُمخصَّصتشمل  و
 عدم التیقن من توقیتھا ومقدارھا.عند في تاریخ التقریر متكبدة إلى التكالیف المقدرة اللتزامات تشغیلیة أخرى 

على  نفقاتعندما تزید العلى حدة  وخدمة  المتعلقة بكل تعھد  نفقات  الالتكالیف المقدرة لتغطیة    والتعھدات  الخدماتعجز    ُمخصَّصویضم  
 .في تاریخ التقریرالُمقیَّدة اإلیرادات 

تسویتھا خالل االثني    ، وستجري2021المعروفة التي أُعلن عنھا في عام    ةالزائدالة  العمالة الزائدة تكالیف العم  ُمخصَّصتضمن  وی
 . المقبلة اعشر شھر

لال یراداتاإل 19- التعاقدیة وااللتزاماتة ُمؤجَّ
2021 2020 

 الخصوم المتداولة
بآالف الفرنكات 

 السویسریة
بآالف الفرنكات 

 السویسریة

لإیرادات    172,541  154,894 ةُمؤجَّ

  18,407  23,035 التزامات تعاقدیة

  174  220 ا اشتراكات دستوریة مستلمة مسبق

178,149  191,122  

2021 2020 

 الخصوم غیر المتداولة
بآالف الفرنكات 

 السویسریة
بآالف الفرنكات 

 السویسریة

لإیرادات    44,432 39,836 ةُمؤجَّ

ل ة أعاله   مبلغ   41,338  ألف   فرنك سویسري )مقابل   41,269  ألف   فرنك سویسري  في   عام   تشمل اإلیرادات ال ُمؤجَّ
2020(   ی تعلق بتبرعات  عینیة غیر نقدیة من حكومات البلدان الم ُضیفة   )یرجى االطالع على اإلیضاح  16( .   وتشمل  اال 

لتزامات ال تع ا قد یة   المذكورة أعال ه  مبلغ   18,167ألف   فرنك سویسري )مقابل   15,670  ألف   فرنك سویسري   في  عام  
2020(   ی تعلق بإیرادات الخدمات المتلقاة مقدم ا   في إطار مشروع  شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ   )یرجى االطالع 

على اإلیضاح11  ( . 
و ال تتیح السیاسة المحاسبیة المبینة في اإلیضاح  32)ج(  لالتحاد الدولي أن یحدد على نحو موثوق فیھ الفترات المستقبلیة التي ستقُ ید 
د .   وبالتالي، تُد رج جمیع المبالغ ال  ل ة بسبب التزامات تعاقدیة محددة كإیرادات في بیان الدخل الشامل الُموحَّ فیھ ا التبرعات  ال ُمؤجَّ

ل ة التي تتسق مع   26ُمؤجَّ
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تلك السیاسة المحاسبیة في الخصوم المتداولة، وذلك على الرغم من أن بعض المبالغ قد تقید في نھایة المطاف كإیرادات بعد مرور أكثر من 

ة الستخدامھا في فترة مستقبلیة  ُمخصَّص   وتبرعات   ة طوعی تشمل الخصوم غیر المتداولة مساھمات  و سنة واحدة من تاریخ نھایة تلك الفترة.  
 . تحین بعد مرور أكثر من سنة واحدة من تاریخ نھایة الفترة 

واالقتراضات  القروض  20-
2021 2020 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

 الخصوم المتداولة 
  1,415  1,415 قروض بناء 

  1,831 2,258 التزامات تتعلق بعقود إیجار 
3,673 3,246  

2021 2020 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
 الخصوم غیر المتداولة 

  61,746 60,331 قروض بناء 
  1,964 1,904 تتعلق بعقود إیجار التزامات  

62,235 63,710  

 بناء  قروض
في   أبرم  قد  الدولي  االتحاد  مؤسسة   1998سبتمبر    3كان   Fondation des Immeubles pour les Organisations‘  مع 
Internationales (FIPOI)’   0(   سویسري كحد أقصى دون أي فوائد فرنك    ألف   12,061قرض بدون ضمان یصل إلى    اتفاق % ( 

وصل    ا بمقتضى ھذا االتفاق مبلغ   1998اقترض االتحاد الدولي في عام  و إلجراء توسعات في مبنى المكاتب القائم آنذاك في مقر جنیف.  
دت عام  ألف فرنك    220على دفعات تبلغ قیمة أوالھا  یتم سداده  فرنك سویسري على أن    ألف   11,347في مجملھ إلى   سویسري ُسّدِ

رصید المتبقي ال ألف فرنك سویسري. وقد بلغ   227قیمة كل منھا    1999من عام    ا دفعة سنویة متساویة اعتبار   49باإلضافة إلى    1998
 ). 2020 عام   في فرنك سویسري    ألف   6,131  فرنك سویسري (مقابل   ألف   5,904  مقدار   2021دیسمبر    31من القرض في  

فرنك سویسري دون أي فوائد    ألف   59,406بقیمة قصوى قدرھا  مؤسسة  ال مع  ، أبرم االتحاد الدولي اتفاق قرض  2016مایو    30في  و 
على أقساط    تسدیده یجري  و ال یخضع ھذا القرض لضمان  و ) من أجل تمویل تشیید المبنى الجدید لمقر االتحاد الدولي في جنیف.  % 0( 

دیسمبر   31رصید المتبقي من القرض في  ال وقد بلغ  .  2019ابتداًء من عام    سویسري فرنك    ألف   1,188ا  سنویة متساویة تبلغ قیمة كل منھ 
 . ) 2020 عام في  فرنك سویسري    ألف   57,030  فرنك سویسري (مقابل   ألف   55,842  مقدار   2021

یة نشطة التمویلاألالناشئة عن مع التدفقات النقدیة  االلتزاماتُمطابقة حركة 
2021 2020 

بآالف الفرنكات
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

  69,415  66,956 ینایر  1الرصید في 
 : تغیُّرات في التدفقات النقدیة ناشئة عن األنشطة التمویلیة

 ) 1,415( ) 1,415( تسدیدات اقتراضات 
 ) 2,865( ) 3,084( عقود إیجار  التزامات مدفوعات

 (4,280) ) 4,499( إجمالي التغیُّرات في التدفقات النقدیة الناشئة عن األنشطة التمویلیة 
  1,821  3,451 تغیُّرات أخرى متعلقة بااللتزامات 

  66,956  65,908 دیسمبر 31الرصید في 
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المحددة  التقاعدیة ستحقاقاتاال التزاماتصافي  21-

 ة،المعاشات األساسی  خطة  وھما  لمعاشات الموظفین المیدانیین من األجانب وجمیع موظفي المقر الرئیسي  خطتانالدولي  االتحاد  لدى  
ل  خطتان، وھما  ةالمعاشات التكمیلی  وخطة كما  ،تعتمد على الرصید المتراكم في حساب المشترك  یةتقاعداستحقاقات  منحان  ت ان  تُمموَّ

الحصول  التقاعدیة  المعاشات  خطةللمشتركین في    یحق  معینة،  بشروط  ا ورھن  واإلعاقة وإنھاء الخدمة.في حاالت الوفاة  استحقاقات  قدمان  ت
 . التقاعد أثناء  الصحي التأمین تكالیف لتغطیة مساھمات على  اأیض

دد  االل  االلمماالليي  االلممررككزز  ببییاانن  ففيي  االلممببااللغغ  االلووااررددةة  ((أأ))2211 ووححََّّ  مُمُ
لة في بیان المركز  دت المبالغ الُمسجَّ د على النحو التالي: ُحّدِ  المالي الُموحَّ

 التقاعدیة المحددة االستحقاقاتصافي التزامات  
2021 2020 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

 )43,894( )11,538( التقاعدیة  المعاشات  خطتا
 )13,657( ) 9,737( التأمین الصحي للمتقاعدین

)21,275( )57,551( 

2021 2020 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
 ) 352,619( ) 354,303( القیمة الحالیة لاللتزامات 

 295,068 333,028الخطة القیمة العادلة ألصول  
دااللتزامات بحسب بیان المركز المالي   )57,551( )21,275( الُموحَّ

: السنةالتغیُّر في التزامات االستحقاقات الُمحدَّدة خالل  
2021 2020 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

  330,157  352,619 ینایر 1التزامات االستحقاقات الُمحدَّدة في  
  17,711  19,508 الخدمة الحالیة صافي تكلفة 

  480  171 تكلفة الفوائد على التزامات االستحقاقات الُمحدَّدة 
  8,809  9,333 مساھمة الموظفین 

 )16,523( )18,974( صافي االستحقاقات المدفوعة 
  6,067  17,434 خسائر بحكم الخبرة 

 - )12,590( االفتراضات الدیمغرافیة ) ناتجة عن تغییرات في أرباح(
  5,057(13,198)  خسائر ناتجة عن تغییرات في االفتراضات المالیة )/ أرباح(

  253- استحقاقات خاصة متعلقة بإنھاء الخدمة 
  608- تكالیف الخدمة السابقة 

  352,619  354,303 دیسمبر 31التزامات االستحقاقات الُمحدَّدة في  
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 دة بین األعضاء العاملین واألعضاء المتقاعدین: حدَّ فیما یلي توزیع التزامات االستحقاقات المُ و

2021 2020 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 

  231,022  232,534 التزامات االستحقاقات الُمحدَّدة لألعضاء العاملین 
  121,597  121,769 التزامات االستحقاقات الُمحدَّدة لألعضاء المتقاعدین

354,303  352,619  

 في أصول الخطة خالل السنة:التغیُّر 
2021 2020 

بآالف الفرنكات   اإلیضاحات 
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

  259,479  295,068 ینایر 1أصول الخطة بالقیمة العادلة في 
 14,764   15,642 المساھمات االعتیادیة  -مساھمات رب العمل 

  21,000  - (ز) 21ا مساھمات رب العمل المدفوعة ُمسبَق
  8,809  9,333 مساھمات الموظفین 

 )16,523((18,974) صافي االستحقاقات المدفوعة 
 ) 634( ) 650( نفقات اإلدارة الفعلیة المدفوعة 

  387  147 إیرادات الفوائد على أصول الخطة 
  7,533  32,462 العائد على أصول الخطة باستثناء المبالغ الُمدَرجة في إیرادات الفوائد 

  253 - المتعلقة بإنھاء الخدمة مساھمة رب العمل لمرة واحدة في تمویل االستحقاقات الخاصة 
  295,068  333,028 دیسمبر   31أصول الخطة بالقیمة العادلة في 

دة:دَّح المُ  )االلتزامات(/مطابقة صافي االستحقاقات
2021 2020 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

 )70,678( )57,551( ینایر 1صافي االلتزامات في  
لة في النفقات التشغیلیة المرتبطة باستحقاقات الموظفین   )19,299( )20,182( إجمالي (األعباء) الُمسجَّ

(3,591)  40,816في إیرادات شاملة أخرى   المسجلإجمالي إعادة التقییم 
 35,764 15,642 مساھمات رب العمل 

 253- تمویل االستحقاقات الخاصة المتعلقة بإنھاء الخدمة مساھمة رب العمل لمرة واحدة في 
 )57,551( )21,275( دیسمبر  31صافي االلتزامات في  

دد  ((بب))  2211 ووححََّّ   االلممببااللغغ  االلووااررددةة  ففيي  ببییاانن  االلددخخلل  االلششاامملل  االلمُمُ
د: الُمقیَّدة فیما یلي المبالغ   في بیان الدخل الشامل الُموحَّ

2021 2020 
الفرنكات  بآالف 

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 

 18,572 19,508تكلفة الخدمة  
 93 24 صافي الفائدة المحققة على صافي التزامات االستحقاقات الُمحدَّدة 

 634 650 نفقات اإلدارة 

 المجموع الُمدَرج في نفقات استحقاقات الموظفین
20,182 19,299 
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 االلتتققااععددییةة  صصننددووقق  االلممععااششااتتتتففااصصییلل  االلتتغغییییررااتت  االلممععتتممددةة  ففيي  جج))  ((2211

في  ائد االستثمار المتوقعة  وفي ضوء انخفاض ع  ، وذلكالتقاعدیة  لصندوق المعاشاتفي المستقبل  ضمان استمرار االستقرار المالي  ل
،التقاعدیة   فقد اعتمد مجلس إدارة صندوق المعاشات  ،المأمولزیادة متوسط العمر  بشأن  ال سیما  ورات الدیموغرافیة،  الطویل والتغیُّ األجل  

 فیما یلي:التغییرات الرئیسیة وتلخَّصت ، لوائح جدیدة لصندوق المعاشات التقاعدیة. 2020أكتوبر  28في 
 التحویل المستخدم لتحویل األموال المتراكمة لألعضاء إلى معاشات تقاعدیة عند التقاعد؛ ُمعدَّل خفض  •
 الشھري لحسابات األعضاء.  رصیدزیادة ال •
نت  كما   التي  المساھمة  ال سیما  و،  2021ینایر    1من    از النفاذ اعتباردخلت حیِّ العاملین  ألعضاء  تأھیل االتغییرات تدابیر انتقالیة لتضمَّ

 التحویل. ُمعدَّل للتعویض عن انخفاض المعاشات التقاعدیة الناجم عن انخفاض تُقدَّم لمرة واحدة 
دة، حدَّ االستحقاقات المُ   اتكبیر في التزامتراجع  من  وما نتج عن ذلك  ، 2021ینایر    1ز النفاذ في حیِّ في اللوائح  ومع دخول التغییرات  

دة باستخدام القیمة العادلة ألصول الخطة  حدَّ عید تقییم صافي التزامات االستحقاقات المُ أُو .  2020دیسمبر    31في  ي  محاسب تعدیل  جريَ أُ 
 : التي تعكس ما یلي 2020كتواریة لعام واالفتراضات األ 2020دیسمبر  31في 

 ي إطار الخطة قبل اعتماد اللوائح الجدیدة؛الممنوحة فاالستحقاقات  •
 في إطار الخطة بعد اعتماد اللوائح الجدیدة. االستحقاقات الممنوحة  •
ال سیما المساھمة ودة،  حدَّ االستحقاقات المُ   اتفي التزامالناتج عن ذلك  االنخفاض  تكلفة الترتیبات االنتقالیة إلى حٍد كبیر    ضتعووقد  

لة التأثیر    التحویل.ُمعدَّل  التي تُقدَّم لمرة واحدة للتعویض عن انخفاض المعاشات التقاعدیة الناجم عن انخفاض   زیادة صافیة  وكانت ُمحّصِ
 تكلفة الخدمة السابقة. ضمن مبلغ  القُیِّد ، وفرنك سویسري آالف 608بمبلغ  2020في عام   دةحدَّ االستحقاقات المُ  اتفي التزام

السنة فيال ، 19 لمعیار المحاسبي الدوليل اوبصرف النظر عما سبق، لم تكن ھناك تعدیالت أو تسویات أو تخفیضات في الخطة، وفق
 . 2020دیسمبر  31السنة المنتھیة في  فيوال ، 2021دیسمبر  31المنتھیة في 

 االلممببااللغغ  ففيي  ااإلإلییررااددااتت  االلششااممللةة  ااألألخخررىى((دد))  2211
 :اإلیرادات أو النفقاتضمن  االحق/اأبد تصنیفھایُعاد التي لن   األخرى الشاملة اإلیرادات في  المسجلة المبالغ یلي فیما

2021 2020 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

االستحقاقات الُمحدَّدة نتیجة تغییرات في االفتراضات  التزامات  ) أرباح(
 - )12,590( الدیموغرافیة 

خسائر التزامات االستحقاقات الُمحدَّدة نتیجة تغییرات في االفتراضات )/ أرباح(
 5,057(13,198)  المالیة 

 6,067 17,434 الخسائر الناتجة عن التزامات االستحقاقات التقاعدیة الُمحدَّدة بحكم الخبرة صافي 
 ) 7,533( )32,462( العائد على أصول الخطة باستثناء المبالغ الُمدَرجة في إیرادات الفوائد 

 3,591(40,816)  المجموع المشمول في اإلیرادات الشاملة األخرى

یمكن للنتائج أن تتغیر بشكل كبیر في إطار المعیار المحاسبي الدولي  19، وذلك اعتماد ا   على ظروف السوق.  و  تُقطع   التزامات  
االستحقاقات الم ُحد َّدة ب ُمعدَّل  یرتبط بالعوائد على سندات ال شركات   السویسریة وتقُ اس األصول حسب قیمتھا السوقیة.  و في ضوء 
ذلك، فإن تغ یّر األسواق یمكن أن یفضي إلى إحداث تقلبات في كل من التزامات االستحقاقات  المحددة والقیمة العادلة ألصول الخطة، 

التقاعدیة .   مما یؤدي إلى إحداث تقلبات  في الوضع التمویلي  لخطتي   المعاشات   
وفي عام  2021، حققت أصول  خطتي  المعاشات التقاعدیة عوائد أكثر مما كان مفترض ا ، مما أدى إلى زیادة في قیمة األصول 

  . قدرھا    32,462ألف   فرنك سویسري )مقابل    7,533ألف   فرنك سویسري في  عام  2020(
وقد  زاد  معدل   الخصم  من0.05  %  في عام    2020إلى 0.3  % في عام  2021، ما  أدى  إلى زیادة التزامات االستحقاقات المحددة 
بقیمة   13,732ألف  فرنك سویسري )مقابل انخفاض بقیمة    5,512ألف  فرنك سویسري في  عام 2020(. وأسفرت التغییرات 

التي طرأت على االفتراضات المالیة األخرى عن انخفاض في التزامات االستحقاقات المحددة بواقع    899ألف فرنك 
سویسري )مقابل    714ألف فرنك سویسري في  عام  2020(، ویعني ذلك أن إجمالي  األرباح  األكتواریة لاللتزامات في 

االفتراضات المالیة یبلغ    12,833ألف فرنك سویسري )مقابل خسارة قدرھا    2,735ألف   فرنك سویسري في  عام  2020(. 
ر االتحاد الدولي منھجیة معدل  وخالل السنة، غیَّ
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 2021دیسمبر  31المنتھیة في  للسنة
نقاط  10الخصم من منحنى العائد السویسري إلى منحنى العائد السویسري+. وأدى تأثیر ھذا التغییر إلى ارتفاع معدل الخصم بنحو  

فرنك سویسري    ألف  5,600بمقدار    2021التزام االستحقاقات الخاصة بصندوق المعاشات التقاعدیة لعام  أساس، مما أدى إلى انخفاض  
ألف فرنك   150) وانخفاض التزام االستحقاقات الُمحدَّدة المتعلقة بالتأمین الصحي للمتقاعدین بمقدار  2020 عام (مقابل ال شيء في  

 ). 2020 عام سویسري (مقابل ال شيء في 
االتحاد الدولي جداول دیموغرافیة سویسریة جدیدة، وأجرى دراسة تجارب لتحدیث االفتراضات الدیموغرافیة.  ، نفَّذ  2021وفي عام  

)؛ وبلغت الخسائر الناجمة عن  2020 عام فرنك سویسري (مقابل ال شيء في    ألف  10,873أكتواریة بلغت    أرباحوأسفر ذلك عن  
)، 2020 عام فرنك سویسري في    ألف  6,067فرنك سویسري (مقابل  ألف    19,447ة نتیجة للخبرة  التزامات خطة المعاشات التقاعدی

فرنك   ألف  10,865فرنك سویسري (مقابل خسارة قدرھا    ألف  4,259مكسب إجمالي في الخصوم األكتواریة بلغ    تحقیقمما یعني  
 ). 2020 عام سویسري في 

المذكورة أعاله، في  و التقلبات  ل مخاطر  دة، على كل من االحتیاطیاتتُحمَّ الُموحَّ المالیة  البیانات  بما یتناسب مع الُمقیَّدة  العامة و  ھذه 
 االتحاد الدولي في خطة المعاشات التقاعدیة.  اتمساھم

ب الخصم وسعر الفائدة المستخدم لحسا  معدلجري تحلیل الحساسیة لتوضیح كیفیة تغیر النتائج عندما تتغیر االفتراضات الرئیسیة (أُو 
 .ترد نتائج ھذا التحلیل ضمن تفاصیل اإلیضاح المبین أدناهوالوفیات). ُمعدَّل األرصدة و
بشأن إسناد تكلفة االستحقاقات الُمحدَّدة إلى فترات الخدمة. وفي ضوء ھذا    ا، نشر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة قرار2021وفي مایو  

لىالقرار، غیَّر االتحاد الدولي سیاستھ المحاسبیة إلسناد تكلفة تقدیم االستحقاقات المكتسبة في إطار نظام التأمین الصحي للمتقاعدین إ
رة األولى من الخدمة. ونتج عن ھذا التغییر انخفاض في التزام إلى السنوات الخمس عشمن إسنادھا    سنة من الخدمة بدال  15آخر  

فرنك سویسري مشمولة في الخسائر الناتجة عن التزامات   ألف   2,978استحقاقات التقاعد المتعلقة بالتأمین الصحي للمتقاعدین بقیمة  
ال تتضمن اإلفصاحات التي   لبیانات المالیة الموحدة ). وھذه ا 2020 عام االستحقاقات التقاعدیة الُمحدَّدة بحكم الخبرة (مقابل ال شيء في  

 .اوالتغیرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء ألن األثر لیس مادیّ  8تتطلبھا السیاسات المحاسبیة للمعیار المحاسبي الدولي  

  االلھھااممةة  ااالالففتتررااضضااتت))  هه((2211
 : مةالُمستخدَ  الھامة ةكتواریاأل االفتراضات یلي فیما

2021 2020 
 %0.05 %0.30 ُمعدَّل الخصم 

 %0.80 %1.00 تضخم أسعار االستھالك ذات الصلة 
 %1.05 %1.25 ُمعدَّل الزیادات المقبلة في التعویضات 

 %0.00 %0.00 الزیادات في المعاشات التقاعدیة ُمعدَّل 
 %2.00 %2.00 سعر الفائدة التي تضاف إلى أرصدة الحسابات 

 %0.80 %1.00 الزیادة في الحد األقصى للمبلغ المقطوع كاستحقاقات وفاة 

LPP 2020 التغیُّر في العمر المأمول عند سن التقاعد (ُمعدَّل الوفیات) 
CMI LTR1.5% 

LPP 2015 CMI 2016 
LTR1.5% 

الت عدَّ تأمین الصحي للمتقاعدین مُ المتعلقة بال  دةحدَّ االستحقاقات المُ   اتكتواریة الھامة المستخدمة في تقییم التزامتشمل االفتراضات األ
%.0خصم بنسبة   الوفیات  عدَّ ومُ   2020في عام    %0.05و  2021في عام    3 السویسریة   تستندالمستقبل  في  الت  إلى اإلحصاءات 

 . 2020لعام   LPP 2015 CMI 2016 LTR 1.5%، وإلى  2021لعام   LPP 2020 CMI LTR 1.5% المنشورة

 .

وفیما یتعلق  بمن  یتقاعد  في سن    65عاما،  تتُ رجم االفتراضات المتعلقة بم ُعد َّالت الوفیات إلى متوسط  العمر  المأمول  الذي یتراوح  
بین   21.9و  25.5عاما  في عام    2021وبین    21.9و  25.8في عام    2020لكل ٍ  من صندوق المعاشات التقاعدیة وبرنامج  

التأمین الصحي للمتقاعدین. 
ووفقا  للفقرة    144من المعیار المحاسبي الدولي  19، یعتبر االتحاد الدولي أن  ُمعدَّل  الخصم  وسعر الفائدة التي تضاف إلى أرصدة  
الحسابات  وُمعدَّل  الوفیات من االفتراضات األكتواریة  الھامة  المستخدمة لتحدید القیمة الحالیة اللتزامات  التعویضات  المحددة لبرامج 

التعویضات التقاعدیة بعد انتھاء الخدمة 
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 2021دیسمبر  31المنتھیة في  للسنة
 األكتواریة للتغیرات في االفتراضات  المتعلقة بصندوق المعاشات التقاعدیة  المحددة    االستحقاقاتفیما یلي جدول بحساسیة التزامات  و

 : الھامة

التغییر في دة حدَّ المُ  االستحقاقات التزامات  فير  یأثتال
 االنخفاض في االفتراضات  الزیادة في االفتراضات  االفتراضات

 % 7.2انخفاض بنسبة  % 0.50الخصم ُمعدَّل 
فرنك  ألف  24,809مقداره 

 سویسري

 %8.2زیادة بنسبة 
فرنك ألف  28,254مقدارھا 

 سویسري
سعر الفائدة المستخدم لحساب أرصدة  

 الحسابات
 %1.7زیادة بنسبة  % 0.50

فرنك ألف 5,858مقدارھا 
 سویسري

 % 1.6انخفاض بنسبة 
 فرنك سویسري ألف 5,513مقداره 

 %2.8زیادة بنسبة  سنة واحدة في العمر المأمول عند سن التقاعد التغیُّر 
فرنك ألف 9,648مقدارھا 

 سویسري

 % 2.8انخفاض بنسبة 
 سویسريفرنك  ألف 9,648مقداره 

للمتقاعدینالمتعلقة ب  المحددة  االستحقاقات  التزامات  بحساسیة  جدول  یلي  فیماو ة كتواریاأل  االفتراضات  في  للتغیرات  التأمین الصحي 
 : الھامة

التغییر في دة حدَّ المُ  االستحقاقات التزامات  فير  یأثتال
 االنخفاض في االفتراضات  الزیادة في االفتراضات  االفتراضات

 % 6.9انخفاض بنسبة  % 0 .50 ُمعدَّل الخصم 
 ألف فرنك سویسري  672مقداره 

 %7.7زیادة بنسبة 
 ألف فرنك سویسري 750مقدارھا 

 %4.9زیادة بنسبة  سنة واحدة العمر المأمول عند سن التقاعد 
 ألف فرنك سویسري 477مقدارھا 

 % 4.9انخفاض بنسبة 
 ألف فرنك سویسري  477مقداره 

بك  أعاله  الحساسیة  تحلیالت   تستندو من  الخاصة  التقاعدیةٍل  المعاشات  بصندوق  المتعلقة  الُمحدَّدة  االستحقاقات   اتالتزامو  التزامات 
لكل   األخرى   االفتراضات  كل  ثبات   مع  واحد  افتراض  في  التغییر  حدوث  إلى،  تأمین الصحي للمتقاعدینالمتعلقة بال   دةحدَّ االستحقاقات المُ 

 ببعضھا. االفتراضات بعض في التغییرات ترتبط قد إذ اواقعی حدوثھ یرجح ال ما وھو ،حالة
ستحقاقات اال  التزامات  حساب  في  المتبع  ذاتھ   ألسلوبا، تم اتباع  الھامة  لالفتراضات  دةحدَّ المُ   االستحقاقات  التزامات  حساسیة  حسابول

دال  المالي المركز بیان في  المسجلة یةالتقاعد  . ُموحَّ

 ممططااببققةة  ااألألصصوولل  ووااللخخصصوومم((وو))  2211
 . خصوموالصول األ لمطابقة استراتیجیات أي المعاشات صندوق في تعتمد لم

 أأصصوولل  االلخخططةة((زز))  2211
295,068فرنك سویسري (مقابل    ألف   333,028مبلغ    صندوق المعاشات  خطة، بلغت القیمة العادلة ألصول  2021دیسمبر    31في  
القانون السویسري ولوائح صندوق  ، في ضوء ما یسمح بھ  ، قدم االتحاد الدولي 2020دیسمبر  وفي  .  )2020 عام   فيفرنك سویسري    ألف

ھذا المبلغ  وأُدرج  .  المقبلة فرنك سویسري إلى صندوق المعاشات التقاعدیة لتمویل مساھمات رب العمل    ألف   21,000المعاشات التقاعدیة، مبلغ  
 . 2020  دیسمبر   31و   2021دیسمبر    31القیمة العادلة ألصول الخطة في    ضمن 

 :الرئیسیة األصول  فئات من فئة كل في المستثمرةصندوق المعاشات  برنامجیلي نسبة أصول  فیماو
2021 2021 2020 2020 
منھا   النسبة  المدرج 

منھا النسبة  في سوق نشط  المدرج 
 في سوق نشط 

 %8.9 %7.40 النقد وما یعادل النقد 
 %42.3 %42.3 %42.3 %39.30 أسھم  سندات 

 %21.0 %21.0 %21.0 %21.30 سندات دین 
 %17.0 %17.0 %17.0 %18.50 عقارات

 %10.8 %13.50 أخرى
 %100.0 %100.0 اإلجمالي 

32



 االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، جنيف
وحدة   َّالم ُ إيضاحات حول البيانات المالية 

31 ديسمبر 2021 للسنة المنتهية في 

PPububliclic  

داد التقارير المالية.  ، ليس لالتحاد الدولي رأس مال بمفهوم التعريف الوارد في المعايير الدولية إلعفي اإليضاح  27على النحو الوارد  و
.  الصكوك الماليةهذه  قابلة للتحويل، كاألسهم أو سندات الدين، كما أن أصول الخطة ال تتضمن مثل  صكوكا  مالية  وبالتالي فإنه ال يمتلك  

 من الممتلكات التي يشغلها االتحاد الدولي أو يستعملها. شمل أيا ذلك، فإن أصول الخطة ال توعالوة على 
موال، بينما تشمل سياسته االستثمارية الخاصة به، التي تهدف في المقام األول إلى ضمان األمان لأل  التقاعدية  لدى صندوق المعاشاتو

ويتولى مديرو والحصول على عائد استثمار يكفي لتحقيق أهداف الصندوق.  بطريقة مالئمة،  أهدافها األخرى ضمان توزيع المخاطر  
معاشات  التقاعدية،  ر حددتها لجنة االستثمار، ووافق عليها مجلس إدارة صندوق الا  لقواعد استثماهذا الصندوق وفقأصول  استثمار إدارة  

  وهي قواعد تمتثل لمتطلبات القانون السويسري .
ل،  نظام التأمين الصحي للمتقاعدين،أما  له أي أصول للخطة .وبالتالي فليس فهو غير ُمموَّ

 ةالتمويل، بما في ذلك المتطلبات القانونية السويسري21(ح) خصائص خطتي المعاشات التقاعدية، والتزامات 
  صندوق المعاشات

لدولي لجمعيات من صندوق مستقل يحتفظ به في كيان قانوني منفصل. وصندوق معاشات االتحاد اية معاشات التقاعدالتُغََطى التزامات 
80  إلى  89  "مكررا" لتعريف المواد من  مؤسسة وفقا    التقاعدية") هو  (المسمى هنا "صندوق المعاشات   الصليب األحمر والهالل األحمر

لسويسرية في  مسجل لدى السلطة اإلشرافية االتقاعدية  صندوق المعاشات  ومن مواد القانون المدني السويسري (القانون السويسري).  
عليها في  متطلبات التأمين اإللزامي المنصوص  لذلك، يتعين  عليه االمتثال لمقاطعة جنيف والصندوق السويسري لضمان المعاشات.  

للمعاشات  التقاعدية)، (الصندوق االتحادي  والمعاقين  ية  للمهنيين  والورثة  معاشات التقاعدالالقانون االتحادي السويسري المعني بصناديق  
ت التقاعدية.  ويهدف  هذا الصندوق المعاشاللرقابة على  االتحادية السويسرية  جنيف والسلط ة  سلطة  مقاطعة  ويشرف على أنشطتها كل من  

 "الدعامة  األولى ") بالنسبة  إلى  ، وأن يحل محل برنامج الدولة للتقاعد (  التقاعديةلمتطلبات الصندوق االتحادي للمعاشاتإلى  أن يمتثل  
ة دورية طبقا  لمقتضيات أكتواريحدد على أساس حسابات  بالكامل من خالل مدفوعات تُ هذا الصندوق    ويتم  تمويل  لموظفين األجانب.ا

عاشات  التقاعدية  التي يفرضها الصندوق االتحادي للميتعهد صندوق المعاشات كحد أدنى بتلبية المتطلبات الدنيا  والقانون السويسري.  
ينئذ على مجلس ، يتعين حوفقا لمتطلبات القانون السويسري  التقاعدي ة  في حالة حدوث عجز تمويلي لصندوق المعاشاتووجميع تعليماته.  

في غضون إطار 100%  (انظر أدناه) اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تتيح العودة بنسبة التغطية إلى    التقاعدية  إدارة صندوق المعاشات
يتراوح بين 5 و7 سنوات. زمني مناسب، عادة ما 

ولصندوق المعاشات  التقاعدية  مجلس إدارة مسؤول عن إدارة الصندوق،  يضم  ثالثة  ممثلين يعينهم االتحاد الدولي، وثالثة  ممثلين 
ينتخبهم المساهمون في خطة  المعاشات التقاعدية، فضال  عن  عضوين تكميليين.  

ووفقا  لقواعد  صندوق المعاشات، يجب على االتحاد الدولي تقديم مساهمة عن كل موظف مشارك في خطة المعاشات  التقاعدية  
بقيمة 16%  )مقابل  16%  في  عام   2020(  من الراتب المسجل في برنامج المعاشات األساسي، و5%  )مقابل  5%  في  عام  
2020(  من قيمة الراتب المسجل في  خطة  المعاشات التكميلية.  وفي حالة حدوث عجز تمويلي  لصندوق المعاشات  التقاعدية  وفقا  

لمتطلبات القانون السويسري، يمكن أن يطلب من االتحاد الدولي تقديم مساهمات إضافية. بينما يمكن أن تتجاوز المساهمة التي يقدمها  
االتحاد الدولي قيمة  المبالغ التي تحددها قواعد صندوق المعاشات التقاعدية، فال يقدم عادة سوى المساهمات المطلوبة وفقا لقواعد  

الصندوق، كما أن  االتحاد الدولي ال يتوقع وجود حاجة إلى  تقديم مساهمات إضافية في المستقبل القريب.  
ووفقا للتوضيحات الوارد ة  أعاله، تجري   تغطية التزامات المعاشات   من خالل  أصول مستقلة  لصندوق  المعاشات   التقاعدية،   

يُحتفظ بها في  كيان قانوني واحد مستقل يخضع للقانون السويسري.  و تُحسب المعاش ات   التقاعدية   المستحقة، بما في ذلك  تسديد   
المبلغ  المقطوع واألقساط  السنوية، و تسد د   وفق ا   لمتطلبات القانون السويسري .  وطب ق ا  ألحدث حسابات  أكتوار ية ، وفق ا   
للمتطلبات  القانونية   السويس ر ية ،  تجاوزت نسبة تمويل التزامات المعاشات التقاعدية   125.7% في  31  ديسمبر  2021  و 

د ووضع التغطية  117% في  31  ديسمبر  2020.  و يرجع التباين بين وضع  العجز التمويلي المبين في بيان المركز المالي الموحَّ
التمويلية التي تتجاوز حد التغطية الكاملة  م ن منظور القانون السويسري  إلى استخدام نماذج تقييم  أكتوار ية مختلفة لتقدير التزامات 
حة.  وبموجب القانون السويسري، تقع ع لى عاتق مجلس إدارة  صندوق المعاشات   التقاعدية  المسؤولية الرئيسية  المعاشات المرجَّ

عن ضمان أن األصول المستقلة  لخطتي   المعاشات   التقاعدية  كافية لتلب ية التزامات المعاشات التقاعدية عند استحقاقها، وذلك دون 
أي رجوع قانوني  على   االتحاد الدولي ك رب   عمل   لتحسين أي حالة عجز تمويلي.  و بن اًء على ذلك،  ووف ق ا  للقانون 

السويسري، ال يوجد على االتحاد الدولي أي التزامات مالية أخرى نحو الكيان المستقل  لصندوق المعاش ات   التقاعدية  سواء في  31 
ديسمبر  2021  أو   في   31  ديسمبر  2020 .  

و في  ظل   وجود حافظة استثمارات متنوعة، والتمويل الكامل وف ق ا لمتطلبات القانون السويسري، وعدم الرجوع قانو ن ا على 
االتحاد الدولي في  حالة حدوث أي عجز تمويلي،  وبينما يشير التقييم في ضوء المعيار المحاسبي الدولي  19  إلى  مركز   خصوم 

صافية ،  فإن اإلدارة ترى أن  صندوق المعاشات   التقاعدية   ال يعرض االتحاد الدولي  ألي  مخاطر ُمحدَّدة أو كبيرة أو غير 
عادية ،  وال سيما أن أحد العناصر المهمة  لمركز  
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یُعزى إلى االنخفاض غیر المعتاد في معدالت الفائدة السویسریة المستخدمة لخصم التزامات المعاشات التقاعدیة (انظر  الخصوم الصافیة ھذا 

 . (ه) لالطالع على تحلیل للحساسیة فیما یتعلق بأثر معدل الخصم) 21اإلیضاح  
 التأمین الصحي للمتقاعدین 

العمل لمدة ال تقل عن خمس سنوات والحصول على معاش سنوي عند التقاعد، یتلقى شریطة  الخدمة عند التقاعد،  مدة  على    ااعتماد
التأمین   تكالیفتغطیة  مساھمة في    ةالتكمیلیالمعاشات    خطةو/أو    ةالمعاشات األساسی  خطة إما من    اتقاعدی  االمتقاعدون الذین یتلقون معاش
50تتراوح بین  شھریة    التحاد الدولي، مساھمةدى االتأمین الصحي الجماعي ل   خطةفي  من المشتركین  الصحي. ویتلقى المتقاعدون،  

تأمین صحي خاص بھم،   برنامجیحصل المتقاعدون، الذین اختاروا  بینما  الخدمة.  مدة  فرنك سویسري، حسب    400و  اسویسری  افرنك
التأمین الصحي   برنامجكحد أقصى من القسط األساسي أو االستحقاقات التي كانوا سیحصلون علیھا لو شاركوا في    %66.67على  

 التحاد الدولي. دى االجماعي ل 
االتحاد الدولي    فإنقاعدین،  تغطیة تكالیف التأمین الصحي للمتفي  االتحاد الدولي بتقدیم ھذه المساھمات  القانون ال یلزم  وفي حین أن  

الت ثابتة دون أي  عدَّ بمُ المساھمات مربوطة  ألن    اونظرمواصلة تقدیم ھذه المساھمات في المستقبل المنظور.  في الوقت الراھن  عتزم  ی
 غیر عادیة. مخاطر ُمحدَّدة أو كبیرة أو ض االتحاد الدولي ألي عرِّ الترتیب ال یُ ھذا  التزامات بتغییر المبالغ، فإن 

 للددىى  ااالالتتححاادد  االلددوولليي  االلممسستتققببللییةة االلتتددففققااتت  االلننققددییةةففيي  االلممححددددةة    ااالالسستتححققااققااتتتتأأثثییرر  ببررااممجج    ممؤؤششرر((طط))  2211
13,173  فرنك سویسري (مقابل  ألف  14,431  إلى ما قیمتھ  2022ھا في عام  تسدیدالتي یتعین    ب العملریتوقع أن تصل مساھمة  

ما   نھایة السنة المالیة الحالیة  فترة التزامات االستحقاقات المحددة فيالمرجح لمتوسط  ال. وتبلغ  )2021عام  في    سویسريفرنك    ألف
 یلي:

سنة  15.5 التقاعدیة المعاشات خطتا  
سنة  14.6 التأمین الصحي للمتقاعدین   

دة قیَّ االحتیاطیات المُ  22-
للععممللییااتت    للةة  مُمُخخصصََّّصصأأررصصددةة  

2021 2020 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 

 (8,457) )15,717( عملیات ذات عجز تمویلي مؤقت 
لة مؤقت  (15,503) ) 556( ، وُمدرجة ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى ا التزامات استحقاقات تقاعد ُمحدَّدة غیر مموَّ

 233,351 239,970 استعمالھامساھمات یحدد المانحون أوجھ 
 223,697 209,391 

دة المُحدَّ  اتاالحتیاطی 23-

 التأمین الذاتي 
االجتماعات  
 الدستوریة 

المشاریع  
 2021 اإلجمالي  أعمال رئیسیة دة حدَّ المُ 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

 17,636 372 14,400  866 1,998 ینایر  1الرصید في 
 )14,535(-   (14,400)    )85(   )50( مبالغ استخدمت خالل السنة 

 15,406 343 14,000 900 163 تخصیصات خالل السنة 
 18,507 715 14,000 1,681 2,111 دیسمبر  31الرصید في 
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 التأمین الذاتي 
االجتماعات  
 الدستوریة 

المشاریع  
 2020 اإلجمالي  أعمال رئیسیة  المحددة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

  1,885 29 -- 1,856 ینایر  1الرصید في 
 (145) --(74)(71) مبالغ استخدمت خالل السنة 

 15,896 343 14,400 940 213 تخصیصات خالل السنة 
 17,636 372 14,400 866 1,998 دیسمبر  31الرصید في 

، وكانت القیمة  لسنة ل  فرنك سویسري   ألف   50,000نفقات عملیة ما مبلغ   في حالة تجاوز فإنھ  ،  (س) 32اإلیضاح    في على النحو الوارد  
إلى    الفائض   صخصَّ یُ   السنة،   خالل   دة تكبَّ المُ   المباشرة   غیر   للتكالیف   ة اإلجمالی القیمة  تتجاوز  لسنة  ل ستردَّة  للتكالیف غیر المباشرة المُ   اإلجمالیة 
، 2020و   2021عامي    وفي   . قیمة الُمستردَّة ال فائض    استخدام   بشأن   اإلدارة   مجلس  من   قرار إلى حین صدور    دة، حدَّ مُ روعات  مش   احتیاطي 

احتیاطي  رصید   بلغ   ، 2021  سنة   نھایة   وفي   .سویسري   فرنك   ألف   50,000مبلغ    19- المرتبطة بعملیة جائحة كوفیدنفقات  ال ت  تجاوز
 . ) 2020 عام فرنك سویسري في    ألف  14,400(مقابل   سویسري   فرنك   ألف   14,000  الُمحدَّدة مشروعات  ال 

إدارة المخاطر القیم العادلة و - المالیة األدوات 24-
 االلققییااسس  ووااللققییمم  االلععااددللةة  ((أأ))  2244

بالقیم العادلة إلى ثالثة مستویات الُمقاسة  ف األصول المالیة  صنَّ تُ بینما  بالقیم العادلة.  وإما  ھلكة  ستَ إما بالتكلفة المُ   الصكوك المالیةقاس  تُ 
القیم الدفتریة التصنیفات والتسلسل الھرمي وفیما یلي  و، حیث یعكس كل مستوى شفافیة المدخالت المستخدمة لقیاس القیم.  متسلسلةھرمیة  

 دیسمبر: 31في 

 المالیة/الخصوم المالیة األصول 

اح 
ض

إلی
ا

 أساس القیاس 

مستوى  
القیمة  
 العادلة 

القیمة الدفتریة  
 2021في 

(بآالف الفرنكات  
 السویسریة)

القیمة الدفتریة  
 2020في 

(بآالف الفرنكات  
 السویسریة)

 98,864 91,086 1 رئح أو الخسااربالقیمة العادلة من خالل األ 13 ق السندات العالمیةوصند  -االستثمارات 

 40,329 238,093 رئح أو الخسااربالقیمة العادلة من خالل األ 13 ق األسھم العالمیة وصند  -االستثمارات 

  -  68 2 أدوات التحوط  -القیمة العادلة  10اآلجلة الصرف عقود 

 146,000 149,000ستَھلكة التكلفة المُ  13 الودائع المصرفیة  -االستثمارات 

 203,655 214,316ستَھلكة التكلفة المُ  12 وما یعادل النقد  النقد

 209,947 222,669ستَھلكة التكلفة المُ  14 2الذمم المدینة

 31,999 33,016ستَھلكة التكلفة المُ  الذمم الدائنة 

شبكة األمان االجتماعي في   مشروع -خصوم 
 127,300 140,167ستَھلكة التكلفة المُ  11 حاالت الطوارئ 

 66,956 65,908ستَھلكة التكلفة المُ  20 قتراضات القروض واال 

 عدلة) في األسواق النشطة ألصول أو خصوم متطابقة؛األسعار المدرجة (غیر مُ  :1المستوى 
مباشرة  لألصول أو الخصوم والتي یمكن رصدھا بصورة    1مدخالت أخرى خالف األسعار المدرجة في المستوى   :2المستوى 

 (كأسعار) أو غیر مباشرة (مشتقة من األسعار)؛
 مدخالت خاصة بأصول أو خصوم ال تستند إلى بیانات یمكن رصدھا من السوق (مدخالت غیر ملحوظة) :3المستوى 

بید . التحویلاستدعت في الظروف التي  التغیُّر تاریخ أو وقوعھا التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في تاریخ تُقیَّد 
 . )2020 عام  فيوكذلك كان الحال ( 2021لم تكن ھناك تحویالت بین المستویات في عام أنھ 

 للقیمة العادلة.  معقوال االقیمة الدفتریة تقریبتُعّد والخصوم المالیة التي ال تقاس بالقیمة العادلة، المالیة ألصول وفیما یتعلق با

 المدینة والذمم المدینة المتنوعة فقط الحساباتالصكوك المالیة  تشمل 2
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االلممخخااططرر  إإددااررةة  ))  بب((2244

: مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. ویسعى اتحدید  ي، وھمالیةاللمخاطر  لمجموعة متنوعة من اولي  یتعرض االتحاد الد
المحتملة الناشئة عن تلك المخاطر إلى أدنى حد ممكن، وذلك على النحو المبین   السلبیةإلى تخفیض اآلثار    البشكل فعَّ االتحاد الدولي  

 فیما یلي.
بالتشاور مع اللجنة المالیة، ،  قد قام، والدولي   االتحاد  جھھااالتي یوالمسؤولیة عن إعداد إطار إلدارة المخاطر  كامل  ل األمین العام  یتحم

لدى  تاإلرشادابوضع   الدوليا  االستثماریة  تحدد  التحاد  التي  الدولي  ،  االتحاد  إلدارة  الشاملة  والسیاسات  المالیة.  صكوك  للالمبادئ 
في ھذا  ، ورفع التقاریر  یةإلرشادات االستثمارل  اوفقة ھذه الصكوك  إداربلتزام  االضطلع اللجنة المالیة بمسؤولیة اإلشراف لضمان  وت

فیما   المشورةإسداء  تولى  لت  المخاطریق الحسابات وإدارة  تدقللجنة    مجلس اإلدارةوقد أنشأ    إلى مجلس اإلدارة والجمعیة العامة. الشأن  
المخاطر وتقییمھا وقیاسھا  تحدیدوجھ الخصوص بشأن على  المشورةاالتحاد الدولي، وإسداء   فيالمخاطر التي تؤثر أمور یتعلق بكافة 
 االتحاد الدولي.  التي یواجھا دارة المخاطر شاملة إل عملیاتبكذلك االضطالع ورصدھا و

 ممخخااططرر  االلسسووقق  ""  11""
 ومخاطر األسعار ومخاطر أسعار الفائدة. مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبیة تشمل ھذه المخاطر

 األجنبیة العمالت صرف أسعار مخاطر
المستحقة  المصارف  من ودائع    امخاطر أساسالتنشأ   السویسري  والتعھدات  الفرنك  السویسري بتقییمھا  الُمعاد  بعمالت خالف  الفرنك 

المتعلقة العمالت األجنبیة  أسعار صرف  مخاطر    الحد منیجري  الحال،    وبطبیعة.  تسدیدھاتاریخ  إلى  تاریخ التعھد بھا    منخالل الفترة  
أھم العمالت و. خالف الفرنك السویسري مة بعمالتالدائنة المقوَّ  لذممصرف العمالت األجنبیة لأسعار بتلك األصول من خالل مخاطر  

الدوالر و  ، السویدیةالكرونة  و  الجنیھ اإلسترلیني،والدوالر الكندي،  والعمالت األجنبیة ھي: الیورو،  أسعار صرف  مخاطر  في  ؤثر  تالتي  
ااألمریكي.   للمخاطر  ویعمل  إبقاء صافي التعرض  الدولي على  ، وذلك عن طریق شراء أو بیع  ةمقبول  یاتمستوداخل حدود  التحاد 

الفوري  اوفقالعمالت األجنبیة   العمالت  بیِّ یُ و   من أجل مواجھة االحتیاجات قصیرة األجل.  ألسعار الصرف  التالي  الجدول  األجنبیة  ن 
 . االتحاد الدوليلدى  العمالت األجنبیةمخاطر أسعار صرف  فيلرئیسیة التي تؤثر ا

النقد وما  
 االستثمارات  یعادل النقد 

الذمم  
 الذمم الدائنة المدینة  

مشروع  -الخصوم 
شبكة األمان  

االجتماعي في  
 2020 2021 حاالت الطوارئ

 العملة 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
بآالف

الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 
الفرنك

 السویسري 
82,528 278,179 44,781 )16,379( -389,109 406,006 

 12,327 19,141 ) 140,167( ) 3,101( 36,437- 125,972 الیورو 
 113,403 131,765- ) 6,016( 133,189 - 4,592 األمریكي الدوالر 
الجنیھ  

 اإلسترلیني 
-- 2,583 )170 ( -2,413 5,402 

 5,206 508-)40( 548- - الكرونة السویدیة 
 970 643-)77( 720- - الدوالر الكندي 
 (1,709) 519- ) 7,233( 6,528 - 1,224 عمالت أخرى 

214,316  278,179  224,786 )33,016( )140,167 ( 544,098 541,605  

 . 

و في    31دیسمبر  2021، إذا  كانت قیمة   الفرنك السویسري ارتفع ت   بنسبة  5%   مقابل العمالت المذكورة أعاله، مع ثبات 
كافة المتغیرات  األخرى، ل كان  ارتفع صافي الفائض الناتج وإجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة بمقدار  7,724 ألف  فرنك 

سویسري )مقابل  6,939 ألف  فرنك سویسري   في  عام  2020( ، ویرجع ذلك إلى أرباح / خسائر   صرف العمالت األجنبیة  
التعھدات المستحقة القبض واألرصدة المصرفیة   عند تحویل   

المقوم أغلبھا  بعملتي  الیورو والدوالر األمریكي 
كما تنشأ مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبیة عن تسدید بعض الجمعیات الوطنیة الشتراكات ھا الدستوریة إما بالیورو وإما بالدوالر. 

ویتحوط االتحاد الدولي  لھذه المخاطر المرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبیة  من خالل  إبرام  عقود صرف آجلة بعمالت أجنبیة 
على  سبیل  المعاوضة  مع أحد  المصارف  لمقایضة  العمالت األجنبیة التي یتلقاھا  بالفرنك السویسري  وفق ا  ألسعار صرف ُمتفق 

سبقا.  علیھا ُم
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دة  تُقیَّد  وباستخدام المحاسبة التحوطیة،   ر اآلجلة التي تشكل أرباح وخسائر اواألسعالفوارق بین أسعار السوق  في البیانات المالیة الُموحَّ

 . ألسعار الصرفالتحوط 
بمقتضى تتعلق بتسلیم النقد للمستفیدین  معادلة بالیورو    اوخصوم  أصوال  شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئویشمل مشروع  

ن   صرف العمالت األجنبیة المرتبطة بھا. أسعار تخفیف مخاطر جري على ذلك، ی بناءً و. المشروعفي إطار  (ب)المكّوِ

 سعار األمخاطر 
مخاطر الناجمة عن  الدارة  إلبالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. واالستثمارات ُمقاسة  الناجمة عن  سعار  األمخاطر  لق ذلك بیتع

 رشاداتلإل  ااالستثمار في األوراق المالیة، یقوم االتحاد الدولي بتنویع حافظة استثماراتھ، التي یدیرھا مدیرو استثمار خارجیون، طبق
.الدولي االتحاد االستثماریة لدى

 للسندات   في صندوقھا  بویُحتفظ    ،بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  صندوق السندات العالمیةاالستثمارات في  یجري قیاس  و
 المشمولة بالتقریر الفترة  في    5%  ارتفاع ھذا المؤشر بنسبةوكان من شأن  مؤشر سیتي جروب للسندات الحكومیة العالمیة.  ل  وفقا الُمسجلة  

ألف   4,554  وإجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة بمقدارالناتج    ق السندات العالمیة وصافي الفائض وصندیؤدي إلى زیادة استثمارات  أن  
یؤدي   . وكان من شأن حدوث تغییر مماثل في االتجاه المعاكس أن)2020 عام في  سویسري    فرنك   ألف   4,943  مقابل فرنك سویسري ( 

فرنك   ألف  4,554  بمقدارلسنة  وإجمالي اإلیرادات الشاملة لالناتج    صندوق السندات العالمیة وصافي الفائض  اتاستثمارإلى تراجع  
 . )2020 عام في فرنك سویسري  ألف 4,943 سویسري (مقابل

في صندوق استئماني بھا  یُحتفظ  و  ،األرباح والخسائربالقیمة العادلة من خالل    العالمیة  األسھم  صندوقاالستثمارات في    قیاسجري  وی
.MSCIلمؤشر العالمي المقید لشركة  وفقا لفي األوراق المالیة الرائجة    االستئماني  یستثمر ھذا الصندوقوة.  سجلعالمي لألسھم غیر المُ 

الكان من شأن ارتفاع  و المشمولةفي    5%بنسبة  مؤشر  ھذا  إلى زیادة استثمارات  ب  الفترة  العالمیة صندوق  التقریر أن یؤدي  األسھم 
فيفرنك سویسري   ألف  2,016  فرنك سویسري (مقابل  ألف   1,905  وصافي الفائض الناتج وإجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة بمقدار

سھم العالمیة وصافي  صندوق األ استثمارات تر اجعتغییر مماثل في االتجاه المعاكس أن یؤدي إلى حدوث كان من شأن و. )2020 عام 
بمقدار   للسنة  الشاملة  اإلیرادات  وإجمالي  الناتج  (مقابل    ألف  1,905الفائض  سویسري  سویسري    ألف  2,016فرنك  فيفرنك 

 . )2020 عام 
.2020دیسمبر   31أو   2021دیسمبر   31لم یكن ھناك تعرض لمخاطر أسعار السلع سواء في  و

 الفائدةمخاطر أسعار 
تغییرات في أسعار الفائدة، حیث إنھ یتم االحتفاظ بالنقد وما ال  القصیر ناجمة عن  األجل لیس االتحاد الدولي معرضا لمخاطر ھامة في  

 التزامات ، دون أشھرصلیة ثالثة األ ھا فترة استحقاق ال تتجاوز ة األجلقصیر ودائعأو ودائع تحت الطلب أو  شكل سیولة یعادل النقد في 
ل بأسعار األجل  طویلة  واالستثمارات  أشھرثالثة    استحقاقھا  فتراتتب علیھا فوائد. أما االستثمارات قصیرة األجل التي تتجاوز  تری ، فتحمَّ

 االستثمار.  لفتراتفائدة ثابتة 
الوطني السویسري عن تثبیت الحد األدنى لسعر صرف الفرنك السویسري مقابل الیورو عند    المصرف، توقف  2015ینایر    15في  و

یحتفظ االتحاد الدولي بغالبیة ودائعھ وعلى بعض الودائع بالفرنك السویسري.    افرنك سویسري لكل یورو، وفرض سعر فائدة سلبی  1.20
 . ھذه السلبیةالفائدة ألسعار  كثیراالتعرض  من تجنب 2021دیسمبر  31تمكن حتى كان قد بالفرنك السویسري، و

 ممخخااططرر  ااالالئئتتمماانن  ""  22""
الحتفاظ بأرصدة نقدیة لدى مؤسسات مالیة نتیجة ل، وكذلك تسویتھایجري قد ال  مدینة عن حیازة مستحقات اتنشأ مخاطر االئتمان أساس

 .یدھاسدتقد تتخلف عن 
والحكومات المانحة وغیرھا من المنظمات  ءعضاالجمعیات الوطنیة األھي تلك التي لدى الدولي الحسابات المدینة الرئیسیة لالتحاد و
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 :لذمم المدینةالتعرض لمخاطر االئتمان الخاص با تفاصیلوفیما یلي  الدولیة المانحة، حیث تعتبر مخاطر االئتمان منخفضة.

 2020 2021 لذمم المدینة الخاص با االئتمانالتعرض لمخاطر 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
  66,963  67,339 جمعیات وطنیة 

  94,572  112,463 حكومات
  2,938  3,352 شركات

  29,899  29,663 وكاالت متعددة األطراف 
  17,684  11,969 أخرى

224,786   212,056 

احتمال حدوث   ىعلبناًء    المتوقعةحكام الخسائر االئتمانیة  تُصاغ أ، ویدسدتبالتخلف عن التعریفھا الخاص  الذمم المدینة  ولكل فئة من فئات  
 . 14اإلیضاح في  المتوقعةالخسائر االئتمانیة حركة یرد إفصاح عن و. للذمم المدینة ةالمتوقع الفترات  ىمد ىعل یةخسائر ائتمان 

ال تسمح اإلرشادات االستثماریة لالتحاد الدولي سوى باالستثمار في الودائع واألوراق المالیة السائلة من خالل أطراف مقابلة تتمتع  و
من مجموع   %25واحدة بما ال یتجاوز نسبة  ، مع وضع حد لإلیداع لدى أي مؤسسة مالیة  أفضلبتصنیفات ائتمانیة  أو    بمرتبة استثماریة

في أي وقت من األوقات. وقد وافقت اللجنة المالیة لالتحاد الدولي على التخلِّي عن ھذه   المتاحة لدى االتحاد  النقد والودائع االستثماریة
) حیث یجري االحتفاظ 11ح  (یرجى االطالع على اإلیضا  شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئالسیاسة فیما یتعلق بمشروع  

ن   من المشروع في مؤسستین مالیتین. ویجري االتحاد الدولي مراجعة دوریة للتصنیفات االئتمانیة لجمیع    (ب)باألموال المتعلقة بالمكّوِ
 األطراف المقابلة من المؤسسات المالیة. 

38



 االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر، جنیف
 ة دوحَّ المُ إیضاحات حول البیانات المالیة 

 2021دیسمبر  31المنتھیة في  للسنة
یة لدى كل مؤسسة مالیة.  للتصنیفات االئتمان اتفاصیل حیازات النقد وما یعادل النقد وفقوفیما یلي 

2021 2020 
بآالف الفرنكات  

 بآالف الفرنكات السویسریة  السویسریة 

 تصنیف مؤسسة فیتش للتصنیف االئتماني
  BBB- ( 211,544  201,743إلى  AAAمرتبة استثماریة ( 

  147  447 وما دونھا) +BBمرتبة غیر استثماریة ( 
  375  1,004ُمصنَّفة غیر 

 ZKB (Glarner من مؤسسة  +AAتصنیف    -تصنیفات أخرى: الحساب الجاري 
KantonalBank) 1,000  1,000  

  390  321 السیولة رصید 
214,316  203,655  

 ) 13(انظر اإلیضاح  استثمارات قصیرة األجل 
  BBB-( 29,000  78,000إلى  AAAفیتش للمرتبة االستثماریة (تصنیف مؤسسة 

 Banque Cantonaleمن أجل  ZKBمن مؤسسة  +AAتصنیفات أخرى: تصنیف  
Fribourg   10,000  -  

Cambra Money Bankمن أجل  S&Pمن مؤسسة  -Aتصنیفات أخرى: تصنیف  
AG  20,000  20,000  

59,000  98,000  

 ) 13(انظر اإلیضاح  استثمارات غیر متداولة
  BBB-( 40,000  28,000إلى  AAAتصنیف مؤسسة فیتش للمرتبة االستثماریة (

 Banque Cantonaleمن أجل  ZKBمن مؤسسة  +AAتصنیفات أخرى: تصنیف  
Fribourg 20,000  20,000  

 Cambra Money Bankمن أجل  S&Pمن مؤسسة  -Aتصنیفات أخرى: تصنیف  
AG 30,000 - 

90,000  48,000  

لالنخفاض في القیمة مقابل   اإضافی  اُمخصَّصلقیاس االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، فإنھا ال تتطلب    اونظر
یحتفظ االتحاد الدولي بعالقات مصرفیة مع بعض ،  امالیة مصنفة ائتمانیّ التي ال تعمل فیھا مؤسسات    المناطقفي  والخسائر االئتمانیة.  

فرنك   ألف  1,004  وبحلول نھایة السنة، بلغت قیمة األصول المودعة لدى تلك المؤسسات  .االمؤسسات المالیة غیر المصنفة ائتمانی
 .اتُمخصَّص. أما المراكز األخرى، فھي غیر ھامة أو مغطاة ب)2020 عام  فيألف فرنك سویسري   375 سویسري (مقابل

 ممخخااططرر  االلسسییووللةة""  33""
تجريعلیھ التي    المستحقةالمالیة    خصوملتزامات المرتبطة بالاالصعوبة في الوفاء ب  من االتحاد الدولي    ھیواجھمخاطر السیولة بما  تعلق  ت

 أصل مالي آخر.  باستخدامأو  اتسویتھا نقد
، أو  تحت الطلبودائع مصرفیة  و  سیولةفي شكل  كافیة    بمبالغمخاطر السیولة إلى الحد األدنى عن طریق االحتفاظ    تقلیص  جريوی

جال آلوفیما یلي تحلیل  ، وذلك لمواجھة االلتزامات قصیرة األجل.  أشھرثالثة    ھافترة استحقاق  ال تتجاوزاألجل    ةودائع مصرفیة قصیر
 استحقاق الخصوم المالیة: 
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 تحلیل آلجال استحقاق الخصوم المالیة: فیما یلي و

الذمم  
 قروض بناء  الدائنة 

التزامات تتعلق  
 بعقود إیجار 

التزامات تتعلق  
شبكةبمشروع  

األمان االجتماعي  
 2020 2021 في حاالت الطوارئ

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 

بآالف
الفرنكات  

 السویسریة 
 (162,545) (176,856) (140,167) (2,258) (1,415)(33,016) أقل من سنة واحدة 

 (7,624) (7,564)-(1,904) (5,660)- من سنة واحدة إلى خمس سنوات 
 (56,086) (54,671)-- (54,671)- أكثر من خمس سنوات 

(33,016) (61,746) (4,162) (140,167) (239,091) (226,255) 

األجل (یرجى االطالع یتوقع االتحاد الدولي أن یتمكن من الوفاء بالدفعات السنویة لتسدید القرض من خالل الصنادیق السائلة قصیرة  و
باإلضافة إلى ذلك، یحتفظ بجمیع االستثمارات في صورة أوراق مالیة سائلة، یمكن بیعھا بسھولة لتلبیة احتیاجات و).  20 على اإلیضاح

لموسة ال توجد دفعات تعاقدیة مو، ویشمل ذلك الدفعات السنویة لتسدید القرض إذا ما اقتضت الحاجة ذلك.  التدفق النقدي األطول أجال
المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واستثمارات قصیرة األجل    صولمستحقة على االستثمارات المالیة، بما في ذلك األ

 وطویلة األجل.  
 إإددااررةة  ممخخااططرر  ررأأسس  االلمماالل))  جج((2244

یمكن اعتبار االحتیاطیات غیر ولتعریف المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.    ا ال یملك االتحاد الدولي بحكم طبیعتھ، رأس مال وفق
ذات خصائص مماثلة لرأس المال الذي یتمثل غرضھ في االحتفاظ بمركز مالي سلیم لضمان تمكن المنظمة من مواصلة عملیاتھا،  الُمقیَّدة  

ھو الحد من نطاق المخاطر المالیة، بما في ذلك رأس المال العامل، لُمقیَّدة  اإال أن الغرض من االحتیاطیات غیر    وبالتالي أداء مھمتھا.
ي تتمثل سیاسة الجھات التي تتولى اإلدارة في الحفاظ على مستوى قووغیر المتداولة.    خصوموالذمم المدینة غیر المتداولة وتسویة ال

المانحة.   المصلحة والجھات  بثقة أصحاب  لتكون جدیرة  االحتیاطیات  االحتیاطیات غیر  لومن  بلغ رصید  دیسمبر   31في  الُمقیَّدة  قد 
ال تخضع االحتیاطیات غیر  و. )2020 عام في فرنك سویسري   ألف 71,137 فرنك سویسري (مقابل  ألف   99,968 ما قیمتھ 2021
، فإن االتحاد الدولي یحتفظ  (س)32ھو مبیّن في اإلیضاح  وكما    فیما یتعلق برأس المال.  ألي متطلبات مفروضة من الخارج الُمقیَّدة  

 باحتیاطات مقیَّدة یحدد المانحون أوجھ استعمالھا.

عقود اإلیجار  25-
    ممنن  االلممععااییییرر  االلددووللییةة  إلإلععدداادد  االلتتققااررییرر  االلممااللییةة))  1166االلممععییاارر  ببممققتتضضىى  ((  ااممسستتأأججررببصصففتتھھ    ااالالتتححاادد  االلددوولليي((أأ))  

  االلققییممةة  ووااللممننخخففضضةة  ااألألججلل  ققصصییررةة    ییججااررااإلإل  ععققوودد  ""11""
معظم عقود مدد  ، فإن  ومدتھا  یةبرنامجال  االتحاد الدولي   لطبیعة أنشطة  اومعدات. ونظرعقارات  ممثلة في    یستأجر االتحاد الدولي أصوال

التي ی الدولي  برمھا  اإلیجار  االتحاد  سجل  وی  ذات قیمة منخفضة.المؤجرة  أو تكون األصول األساسیة    ، اشھر  12  ال تتجاوزاالتحاد 
 فترة اإلیجار. على مدىقسط ثابت أساس مدفوعات المرتبطة بعقود اإلیجار ھذه كمصروفات على  الالدولي  

2021 2020 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
  2,916  2,795 نفقات متعلقة بعقود إیجار قصیرة األجل 

متعلقة بأصول منخفضة القیمة، باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل ذات القیمة  نفقات 
 المنخفضة 

33  64  

2,828  2,980  
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 2021دیسمبر  31المنتھیة في  للسنة
للةة  ككأأصصوولل    ااإلإلییججاارر  ععققوودد  ""22"" سسججََّّ   ممككففووللةة  ببححقق  ااالالسستتععممااللااللمُمُ

تضمنوت   .عقد اإلیجارخیارات تمدید  من ممارسة بدرجة معقولة    امتیقن  ما إذا كانل  اتقییمفي تاریخ بدء اإلیجار، یُجري االتحاد الدولي،  
وال یستطیع .  منھا بدرجة معقولة  اأنھ متیقنإلى  عقد اإلیجار  لشروط  في تقییمھ  االتحاد الدولي  یشر    لمبعض عقود اإلیجار خیارات تمدید  

في حالة ممارسة االتحاد الدولي لھذه تسدیدھا  المحتملة في المستقبل التي یمكن  ر  دفعات اإلیجا  دفعات تسدید قیمةاالتحاد الدولي تقییم  
 الخیارات. 

یرجى االطالع على  ومعدات (ومركبات  كممتلكات  المعدات المستأجرة  وبالعقارات  فیما یتعلق  االستعمال  بحق  المكفولة  وترد األصول  
 .)16اإلیضاح 

 2020إجمالي  2021إجمالي  معدات  عقارات 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
  5,004  4,247  206  4,041 ینایر  1الرصید في 

  2,397  3,539  33  3,506 اإلضافات 
 (470) )53(  - )53( استبعاد أصول حق االنتفاع 

 (2,684) ) 3,247( )74( ) 3,173( أعباء اإلھالك للسنة 
  4,247  4,486  165  4,321 دیسمبر 31الرصید في 

  االلععققااررااتتععققوودد  إإییججاارر  
 التحاد الدولي عقود إیجار مكاتب وشقق سكنیة ومستودعات.التي یبرمھا االعقارات تشمل عقود إیجار 

في جمیع أنحاء   یدیر منھا أعمالھ  اموقع  38في    قابلة للرسملة  بعقود  امستأجر  تبامك  45، كان لدى االتحاد الدولي  2021وفي نھایة عام  
الدولي    .العالم لالتحاد  كان  في    42كما  ب  اموقع  17شقة سكنیة  یستأجرھا  العالم  إیجارحول  للرسملة   عقود  الموظفون .  قابلة  ویكون 

ھذه المسؤولیة في بعض مراكز االتحاد الدولي یتحمل  ، غیر أن  على نفقتھم الخاصةتھم  قامإلبوجھ عام، عن ترتیب أماكن  مسؤولین،  
لالتحاد الدولي   ا،وأخیر  .العقار  عقد اإلیجار واتخاذ الترتیبات الالزمة مع مالكبإبرام  االتحاد الدولي  یقوم  وفي ھذه الحاالت،    العمل.

التخزین م المستودعات في  تُستخدو  بعقد قصیر األجل.مستأجرة  ات  مستودعمستودع واحد ُمستأجر بعقد قابل للرسملة، في حین أن بقیة ال
سرعة وبأقل تكلفة. كما أنھا بمزید من التقدیم المساعدات إلى المحتاجین    لالتحاد الدوليلتتیح  المسبق إلمدادات الطوارئ  االستراتیجي  

 لالتحاد الدولي تقدیم خدمات التخزین والمناولة للجمعیات الوطنیة والوكاالت اإلنسانیة األخرى.تتیح 

  ععققوودد  إإییججاارر  االلممععددااتت
 . والقطریة مكاتبھ اإلقلیمیةمن  5في جنیف وفي قره یستخدمھا الموظفون في مكي ل طباعةدولي آالت یستأجر االتحاد ال

دد  ففيي  ببییاانن    االلممسسججللةة  ییةةللتتززااممااتت  ااإلإلییججااررااالال ووححََّّ   االلممررككزز  االلمماالليي  االلمُمُ
2021 2020 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

  1,744 2,258  االلتزامات اإلیجاریة المتداولة 
  2,051  1,904 االلتزامات اإلیجاریة غیر المتداولة 

4,162  3,795  

  دد  ووححََّّ  االلممُُ  للتتددففققااتت  االلننققددییةة  ااففيي  ببییاانن    االلممسسججللةةااللممببااللغغ  
2021 2020 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

  2,865  3,084 تسدید االلتزامات اإلیجاریة 

یبلغ إجمالي  التدفقات النقدیة الخارجة  المرتبطة بعقود اإلیجار،  متضمنة  عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار منخفضة القیمة 
واألصول  المكفولة بحق االستعمال  في عام    2021مقدار    5,912ألف  فرنك سویسري  )مقابل  5,845  ألف  فرنك  سویسري 

  . في  عام  2020(
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 2021دیسمبر  31المنتھیة في  للسنة
  ممنن  االلممععااییییرر  االلددووللییةة  إلإلععدداادد  االلتتققااررییرر  االلممااللییةة))    1166((ببممققتتضضىى  االلممععییاارر    ااممؤؤججررببصصففتتھھ    ااالالتتححاادد  االلددوولليي((بب))  

قد تصل إلى خمس سنوات   اتالتي تمتد لفتر  عقود اإلیجارتكون  ویؤجر االتحاد الدولي مركبات للغیر بموجب عقود إیجار تشغیلي.  
التي تقل مدتھا عن    عقود اإلیجارھر واحد. أما  قابلة لإللغاء في أي وقت خالل فترة اإلیجار بموجب إخطار سابق یتیح مھلة قدرھا ش

ویحتفظ االتحاد الدولي بالحق في تلقي   إلیجار خمس سنوات. مدة اخمس سنوات، فیجوز تجدیدھا، وفي كل األحوال یكون الحد األقصى ل
من األحكام إلدارة مخاطر االتحاد الدولي المرتبطة بالحقوق التي   اتتضمن عقود اإلیجار عددو. المؤجرةالتصرف في المركبات عوائد 

 ، بما في ذلك ما یلي: ذات الصلةیحتفظ بھا في أصول المركبات 
 إلى االتحاد الدولي في نھایة فترة اإلیجار؛المركبة یجب على المستأجرین إعادة  •
 االتحاد الدولي؛ لدى  المركبات ت إدارة أسطولإجراءا شروطلیجب على المستأجرین استخدام المركبات وإدارتھا وفقا  •
 إجراء تعدیالت على المركبات إال بموافقة مسبقة من االتحاد الدولي؛ یجوز ال  •
على مركباتھ ضد الضرر الناجم    بنفسھ بالتأمینیقوم االتحاد الدولي  المستأجرین استیفاء معاییر دنیا معینة للتأمین، ویجب على   •

 .(س))32 یرجى االطالع على اإلیضاحعن االصطدام (
د ال  الشامل الدخل المبالغ التالیة كإیرادات في بیان سجلتوقد   : على النحو التالي ُموحَّ

2021 2020 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 

 3,619 2,993للغیر تأجیر مركبات  
 600 273 تأجیر مكاتب / مساكن للموظفین 

3,266  4,219 

 الدولي إیجار یمثل االتحادبموجب عقد  المكفولة بحق االستعمال التالیة األصول ) 17 یرجى االطالع على اإلیضاحتشمل المركبات (و
 مؤجر: فیھ صفة 

2021 2020 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 

 8,595 7,398 إجمالي القیمة الدفتریة 
 (3,481)(3,271) اإلھالك المتراكم 

 5,114  4,127 صافي القیمة الدفتریة 

 1,025  846 تكلفة اإلھالك خالل السنة 

م و غیر المخصومة التسدید دفعات وھو یعرض ، یةاإلیجارقیم البدفعات تسدید ات المتعلقة ستحقاقالجال اآل الجدول التالي تحلیالیقّدِ
 .التقریرب الفترة المشمولةبعد سترد التي 

2021 2020 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 

  2,313  2,131 أقل من سنة واحدة 
  2,515  1,419 من سنة واحدة إلى سنتین 

  414  170 من سنتین إلى ثالث سنوات 
3,720  5,242  
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التزامات رأسمالیة 26-
ألف   6,556(مقابل    2021دیسمبر    31في    فرنك سویسري  ألف  2,306  الرأسمالیة المتعاقد علیھا، والتي لم تُصرف بعد  نفقاتبلغت ال

یتعلق   )2020 عام  فيفرنك سویسري  ألف  5,655 فرنك سویسري (مقابلألف  1,037 )، منھا مبلغ2020 عام فيفرنك سویسري 
 . )17(یرجى االطالع على اإلیضاح  موارد المؤسسةنظام تخطیط تنفیذ ب

 والخصوم المشروطةاألصول  27-
  ممششررووططةةاالل    صصووللااألأل((أأ))  2277

أحداث مستقبلیة غیر مؤكدة ال تقع بالكامل تحت وقوع    شرط  في إطارھا علىیتوقف تلقي التمویل    تبرعات  اأحیانیتلقى االتحاد الدولي  
 :مشروطةعامل ھذه التبرعات على أنھا أصول سیطرة االتحاد الدولي. وتُ 

 طبیعة األصول المشروط  الجھة المانحة 
2021 2020 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بشرط إتاحة التمویل من الوكالة األمریكیة للتنمیة   الوكالة األمیركیة للتنمیة الدولیة 
 الدولیة 

58,777 34,982 

 5,326 3,662 وزارة التنمیة الدولیة  بشرط تخصیص التمویل من  األحمر البریطاني الصلیب 
 1,213 1,211 قبول خطط العمل بشرط  الحكومة األسترالیة 

والحمایة   اإلنسانیة  للمساعدات  األوروبیة  المفوضیة 
 1,080- بشرط الوفاء بُمتطلَّبات إضافیة  المدنیة 

 484 985 االتحاد الدولي / التقاریر / التدقیقبشرط جودة أداء   جھات أخرى 
 43,085 64,635 مجموع األصول المشروطة 

 االلممششررووططةة  االلخخصصوومم((بب))  2277
یقوم االتحاد الدولي بین الحین واآلخر وفي إطار خطة إلعادة التنظیم عادة، بإنھاء عقود موظفین قبل تاریخ انتھاء العقد المتفق علیھ. 

ضد االتحاد الدولي أحیانا للحصول على مبالغ تفوق بكثیر المبالغ التي یدفعھا االتحاد عند    ى یرفع الموظفون الذین أنھیت عقودھم دعاوو
استنادا إلى المشورة القانونیة، وبالرغم من عدم االعتراف بالمسؤولیة، فإن االتحاد الدولي یدافع في عدد من ھذه الدعاوى.  وإنھاء العقد.  

د لالتحاد الدولي.  تأثیر ماديیجة ھذه الدعاوى ال تتوقع إدارة االتحاد الدولي أن یكون لنت  على المركز المالي الُموحَّ
الدعاوى،  و نتائج ھذه  التأثیر في  المالیة  لتفادي  البیانات  المعیار عن كل    الموحدةال تُفصح ھذه  أحكام  المطلوبة، بموجب  المعلومات 

 لخصوم المشروطة، واألصول المشروطة. ل  37المحاسبي الدولي  

باالتحاد الدولي صلة ذات أطراف 28-
 ببااالالتتححاادد  االلددوولليي    ھھووییةة  ااألألططرراافف  ذذااتت  االلصصللةة((أأ))  2288

 .
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 األحمر   للصلیب  الدولیة  الحركة   في  للمداوالت  العلیا  الجھة   ھو  الدولي)  (المؤتمر  األحمر  والھالل  األحمر  للصلیب  الدولي  المؤتمرو

 الحركة  تھم  التي  المسائل  لمناقشة  الحركة،  مكونات  كافة  ممثلو  فیھ  یجتمع  الذي  الجھاز  ھو  المندوبین  مجلسكما أن  .  األحمر  والھالل
 . الدولي باالتحاد صلة  ذات اأطراف المندوبین مجلس وال  الدولي المؤتمر یعتبر وال. ككل

 الوطنیة أطراف ذات صلة باالتحاد الدولي.كما ال تُعتبر الجمعیات 
 ففررییقق  ااإلإلددااررةةممككااففآآتت  ككبباارر  أأععضضااءء  ((بب))  2288

وبلغ یحدد مجلس اإلدارة الرواتب واالستحقاقات التي یحصل علیھا أمین عام االتحاد الدولي ووكالء األمین العام والمدیرون اإلقلیمیون.  
) موزعة على النحو 2020 عام  فيفرنك سویسري    ألف  2,934  فرنك سویسري (مقابل  ألف  3,303  إجمالي االستحقاقات التي تلقوھا

 التالي: 
2021 2020 

بآالف الفرنكات   بآالف الفرنكات السویسریة 
 السویسریة 

 2,349 2,736 استحقاقات موظفین بعقود قصیرة األجل
 413 567 استحقاقات تقاعدیة 

 172 - استحقاقات إنھاء الخدمة 
3,303  2,934 

د إلى،  2021وخالل عام   التي كان قد حصل علیھا أحد المدیرین ألف فرنك سویسري    300مبلغ السلفة الكاملة البالغة  االتحاد الدولي    ُسّدِ
على أي  لالتحاد الدولي  أعضاء اإلدارة العلیا    أي عضو من  لم یحصلو  .معاشھ التقاعديأصول  بضمان    2020باالتحاد الدولي في عام  

 .)مثال رواتب أو استحقاقات أخرى (استحقاقات إضافیة أو قروض
بما واألجھزة الدستوریة األخرى  اإلدارة مجلس أعضاء فیھم بمن بھ،الموظفین  جمیع على السلوك قواعد نةمدوَّ  الدولي االتحاد قیطبِّ و

 نةلمدوَّ  اطبقو. العلیا اإلدارةفریق  أعضاء من  وغیره العام األمین جانب إلىولجنة تدقیق الحسابات وإدارة المخاطر،  المالیة  اللجنة فیھا 
الداخلي   التدقیقمكتب وجود أي تعارض محتمل في المصالح مع قسم الموارد البشریة أو  عن باإلفصاح العاملون یلتزم السلوك،  قواعد

 . والتحقیق
 االلسسننةة  خخالاللل  ببااالالتتححاادد  االلددوولليي  صصللةة  ممععااممالالتت  ممعع  أأططرراافف  ذذااتت((جج))  2288

 طبیعة المعاملة  الصلة  والطرف ذ 
2021 2020 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

المعاشات   صندوق 
 التقاعدیة 

المعاشات   صندوق  إلى  المقدمة  بالخدمات  المتصلة  الخدمات  إیرادات 
 438 412 التقاعدیة 

 109 83 صندوق المعاشات التقاعدیة رصید مستحق لدى 

 اللجنة الدائمة 
 215 232 إیرادات الخدمات المتصلة بالخدمات الُمقدَّمة إلى اللجنة الدائمة 

 154 156 مساھمة االتحاد الدولي في تكالیف تشغیل اللجنة الدائمة 
 61- رصید مستحق لدى اللجنة الدائمة 

مؤسسة االتحاد  
 973 - نقل صافي أصول مؤسسة االتحاد الدولي عند تصفیتھا  الدولي 

أجریت كل المعامالت بموجب شروط مماثلة للشروط المطبقة في المعامالت  التي تتم في سیاق األعمال االعتیادیة.  وفي    
31دیسمبر  2021، لم یتم توفیر أي من المبالغ المستحقة لالتحاد الدولي  نظرا  ألن الخسائر االئتمانیة المتوقعة الناشئة على األرصدة  

نة وجمیعھا مستحقة في غضون 6 أشھر بعد انتھاء الفترة.  تعتبُ ر غیر ھامة )مقابل ال شيء في عام  2020(. وال توجد أرصدة مؤمَّ
وخالف المكافآت الناشئة عن األعمال العادیة الموضحة أعاله، لم تجر أي معامالت مع أعضاء فریق  اإلدارة العلیا.  وخالل السنة،  

تلقى فرادى  أعضاء  الجمعیة العامة ومجلس اإلدارة  تعویضا  عن النفقات  الُمتكبَّدة على النحو الواجب أثناء  أداء  مھامھم  كأعضاء 
في  ھذین الكیانین،  ولكن لم یتلق أي منھم  و ال  أي شخص آخر یرتبط بھم بصلة أو بعالقة بحكم العمل،   أي مكافآت من االتحاد 

الدولي خالل السنة. 
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قة) دقَّ مُ (غیر  أداء تنفیذ المیزانیة  29-

 المیزانیة 
 (غیر مدققة) 

على األرقام الفعلیة  األرقام الفعلیة 
 أساس مقارن 

 التباین في األداء
2021 (غیر مدقق) 

بآالف الفرنكات 
 السویسریة 

بآالف الفرنكات 
 السویسریة 

بآالف الفرنكات 
 السویسریة 

بآالف الفرنكات 
 السویسریة 

إیرادات التشغیل
) 700(36,50034,58235,800الدستوریة االشتراكات 

22,200 442,200 383,525 420,000المساھمات الطوعیة والتبرعات 
) 19,200(40,00062,89120,800إیرادات الخدمات 

800 4,300 2,336 3,500أخرى   إیرادات
3,100 503,100 483,334 500,000إیرادات التشغیلإجمالي 

 التشغیل  نفقات
) 16,700(52,43693,300 110,000الموارد االعتیادیة 
26,900 411,900 413,081 385,000الموارد األخرى 

) 19,200(40,00020,10220,800الخدمات التكمیلیة 
 (5,900) ) 40,900( -) 35,000(استرداد التكالیف 

) 14,900( 485,100 485,619 500,000إجمالي نفقات التشغیل
 

18,00018,000(2,285) -الناتج عن أنشطة التشغیل  الفائضصافي 

    اإلیرادات / (النفقات) التمویلیة  
 3,400 11,0213,400 -  اإلیرادات التمویلیة 

 --) 5,611( -التمویلیة  النفقات
  3,400  3,400  5,410  -  صافي اإلیرادات / (النفقات) التمویلیة 

  21,400  21,400  3,125  - صافي الفائض للسنة 

 المیزانیة 
 (غیر مدققة) 

   األرقام الفعلیة
 (معاد بیانھا)

على األرقام الفعلیة 
 أساس مقارن 

 التباین في األداء
2020 (غیر مدقق) 

بآالف الفرنكات 
 السویسریة 

بآالف الفرنكات 
 السویسریة 

بآالف الفرنكات 
 السویسریة 

بآالف الفرنكات 
 السویسریة 

إیرادات التشغیل
) 100(  36,400  36,432  36,500 االشتراكات الدستوریة 

(148,600) 481,400  437,040  630,000 المساھمات الطوعیة والتبرعات 
(4,700) 25,300  65,258  30,000 إیرادات الخدمات 

 100  3,600  2,681  3,500 أخرى   إیرادات
(153,300) 546,700  541,411  700,000 إیرادات التشغیلإجمالي 

 نفقات التشغیل 
(35,000)82,000 29,261  117,000 الموارد االعتیادیة 
(191,800) 408,200  407,123  600,000 الموارد األخرى 

(4,200) 25,800  25,952  30,000 الخدمات التكمیلیة 
 22,000 (25,000)- (47,000)استرداد التكالیف 

(209,000) 491,000  462,336  700,000 إجمالي نفقات التشغیل

 55,700  55,700  79,075 - الناتج عن أنشطة التشغیل  الفائضصافي 
    اإلیرادات/ (النفقات) التمویلیة 

 3,900  3,900  5,875   -   اإلیرادات التمویلیة 
 - - (655)   -  التمویلیة  النفقات

 3,900  3,900   5,220   -  التمویلیة صافي اإلیرادات 

 59,600  59,600  84,295  - صافي الفائض للسنة 
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)مدقَّقة(غیر  المیزانیة تنفیذ  ضوء في النتائج حسب النفقات 30-
 

 میزانیة 
2021 

األرقام الفعلیة لعام  
على أساس   2021
 مقارن 

التباین في األداء لعام  
2021 

األرقام الفعلیة لعام  
على أساس   2020
  مقارن 

 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
بآالف الفرنكات  

 السویسریة 
    األولویات االستراتیجیة 

  2,700 )35,000(  4,000 39,000  واألزمة البیئیةتغیر المناخ  -1
ر األزمات والكوارث  -2   136,300 39,000  127,000  88,000  تطوُّ
  165,500 36,700  181,700  145,000  المتزایدة في مجالي الصحة وُحسن الحال الثغرات  -3
  23,400 )25,400(  12,600  38,000  الھجرة والھویة -4
 7,300 )2,600( 7,400 10,000  القیم والسلطة واالحتواء  -5

   

  335,200 12,700  332,700  320,000  األولویات االستراتیجیة  إجمالي 
   

   نُُھج تمكین الجمعیات الوطنیة 
لة   باالبتكار،   ومتحلیة منظمة ملتزمة، ومتجددة التأثیر،    - 1   ومحوَّ

  17,500 )13,500(  15,500  29,000 رقمیا 
  88,900 )18,400(  79,600  98,000  وناجعة ماھرة    إدارة   ولھا   للمساءلة، منظمة خاضعة    - 2
  49,400  4,300  57,300  53,000 منظمة حاظیة بثقة األعضاء، وعائدة لھم، ومقدرة لدیھم   - 3

  155,800 )27,600(  152,400  180,000 إجمالي نُُھج تمكین الجمعیات الوطنیة 

  491,000 )14,900(  485,100  500,000 إجمالي النفقات حسب النتائج

المیزانیة (غیر مدقَّقة) النفقات حسب الھیكل في ضوء تنفیذ  31-

 میزانیة 

2021 

األرقام الفعلیة لعام  
على أساس   2021
 مقارن 

التباین في األداء  
 2021لعام 

2020األرقام الفعلیة لعام 
 على أساس مقارن 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

بآالف الفرنكات  
 السویسریة 

 4,600 )1,800( 4,200 6,000 أجھزة الحكم   الحوكمة ودعم اجتماعات

 7,200 ) 400( 9,600 10,000 مكتب األمین العام

 32,800 )3,700( 33,300 37,000 تنمیة الجمعیات الوطنیة وتنسیق العملیات 

 16,600 )4,200( 14,800 19,000 العالمیة والدبلوماسیة اإلنسانیة والرقمنة العالقات 

 16,500 )12,900( 13,100 26,000 والخدمات المؤسسیة   ات اإلداریة واالستراتیجی   ات السیاس 

 101,400 )8,900( 89,100 98,000 أفریقیا

 62,900 6,100 69,100 63,000 األمریكتان 

 91,000 )12,800( 87,200 100,000 آسیا والمحیط الھادئ 

 88,400 30,000 95,000 65,000 أوروبا

  51,400 )10,200( 49,800 60,000 الشرق األوسط وشمال أفریقیا 

 7,500 900 8,900 8,000 المشاریع المستضافة 

 10,300 7,700 13,700 6,000 اإلھالك واالستھالك

 400 )4,700((2,700)  2,000 ات العامةُمخصَّصال

 491,000 )14,900( 485,100 500,000 إجمالي النفقات حسب الھیكل 

، ویُسترشد بھا في عرض اإلیرادات  2022- 2021بالخطة والمیزانیة للفترة    االجمعیة العامة أخذ  أقرتھاالواردة في الجداول أعاله إلى المیزانیة التي    المبالغتستند  
دة حسب النتائج أو الھیكل.  والنفقات الُموحَّ

 واإلحاطة فقط.غیر ُمدققة، وأدرجت للعلم  31 إلى 29 من ویجدر التنویھ بأن بیانات اإلیرادات والنفقات الواردة على النحو المبین في اإلیضاحات 
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السیاسات المحاسبیة الرئیسیة  32-
دة سبیل في التي تتسق مع السیاسات الُمتبعة   السیاسات المحاسبیة التالیة، دأب االتحاد الدولي على اتباع إعداد ھذه البیانات المالیة الُموحَّ

 . السابقة  المالیةفي السنة  
 47 ............................................................................................................................................................ أساس عملیة توحید البیانات المالیة )لف(أ
 48 .................................................................................................................................................................. المعامالت بالعمالت األجنبیة  )اء(ب
 48 ....................................................................................................................................................................................... اإلیرادات  ) یمج (

 51 .......................................................................................................................................................................................... النفقات  ) ال(د
 52 ................................................................................................................................................................................... عقود اإلیجار )اء(ھ
 53 ....................................................................................................................................................................................... الضرائب  )او(و
 53 ................................................................................................................................................................... اإلیرادات والنفقات التمویلیة ) اي(ز
 53 ................................................................................................................................................................................. األدوات المالیة ) اءح (

 55 ..................................................................................................................................................................................... اتلمخزونا )اء(ط
 56 ............................................................................................................................................................... الممتلكات والمركبات والمعدات  )اء(ی
 56 ........................................................................................................................................................................... المادیة األصول غیر  ) اف(ك
 56 ......................................................................................................................................................................... انخفاض قیمة األصول  )م(ال
 57 ......................................................................................................................................................................كلفة استحقاقات الموظفین  )یم(م
 58 ................................................................................................................................................................................... ات ُمخصَّصال ) ون(ن

 58 .................................................................................................................................................................................... االحتیاطیات )ین(س

ة التغییرات في السیاسات المحاسبیة الھام
البیانات  ھذه  في    ال تؤثر تأثیرا جوھریاغیر أنھا  ،  2021ینایر    1من    ااعتبارحیز النفاذ  عدٌد من المعاییر والتعدیالت الجدیدة  دخل  
دة المالیة  . الُموحَّ

 أساس عملیة توحید البیانات المالیة  ) لف(أ
منشأة االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر لدى األمم بغرض إدراج  البیانات المالیة لالتحاد الدولي  یجري توحید  

 جنیف وجمیع وفود االتحاد الدولي. في مانة األعن أنشطة  ، فضالالمتحدة (االتحاد الدولي في األمم المتحدة)
 منشأة االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر لدى األمم المتحدة (االتحاد الدولي في األمم المتحدة)، ھي منشأة تابعة و

بحكم سلطتھ علیھا التي تعطیھ القدرة یھا سیطرتھ عل یمارس االتحاد الدوليو ،مشھرة في األمم المتحدة، مملوكة بالكامل لالتحاد الدولي
كل الوقائع والظروف ذات ویستند تقییم سیطرة االتحاد الدولي على المنشأة إلى البحث في  على التأثیر فیما تحققھ تلك المنشأة من عوائد.  

 عتمدة لدى االتحاد الدولي. مُ األمم المتحدة مع السیاسات اللدى وتتسق السیاسات المحاسبیة لمنشأة االتحاد الصلة. 
 االلتتررتتییببااتت  االلممششتتررككةة  

في البرامج المستضافة التالیة في إطار ترتیبات مشتركة،    ا، امتلك االتحاد الدولي حصص2021دیسمبر    31خالل السنة المنتھیة في  
االستثمار في الجمعیات    وتحالفأنشطة البرامج مع األنشطة الرئیسیة لالتحاد الدولي: الشراكة العالمیة للسالمة على الطرق،  تتسق  حیث  

العمل المبكر المبني  وشراكة    )،REPAIRواتحاد ُسبُل لم الشمل من أجل االندماج (  اإلنسانیة،  لالستجابةالوطنیة، واللجنة التوجیھیة  
من قبل االتحاد الدولي لحقوقھ والتزاماتھ وھیكل   ایتضمن تقییم االتحاد الدولي لطبیعة كل ترتیب مشترك تقییمو  .على معرفة المخاطر

كل الوقائع والظروف األخرى    البحث فيعن    الترتیب وشكلھ القانوني، وكذلك الشروط التعاقدیة التي اتفقت علیھا أطراف الترتیب، فضال
 ذات الصلة. 

حیث یشارك االتحاد في السیطرة على الترتیبات، ما یمنحھ عملیات مشتركة  االتحاد الدولي باحتساب ھذه الترتیبات المشتركة ك  یقوم
ھذه العملیات المشتركة من    مناالتحاد باحتساب حصتھ    یقوموالخصوم المتعلقة بھذه الترتیبات.    تجاه  والتزاماتفي األصول    احقوق

تتسق السیاسات ولحصتھ التناسبیة في العملیات المشتركة.    اذات الصلة وفق  نفقاتوالخصوم واإلیرادات وال  خالل إدراج وقیاس األصول
 المعتمدة لدى االتحاد الدولي. للعملیات المشتركة مع السیاسات المحاسبیة 
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 المعامالت بالعمالت األجنبیة  ) اء(ب
في تاریخ   المطبقالفرنك السویسري بحسب سعر الصرف  عملة  إلى  النقدیة المقومة بعمالت أجنبیة    والخصوم  األصولتحویل  جري  ی

ُمعدَّل ال  تقاربالفرنك السویسري باستخدام أسعار الصرف التي  عملة  تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى  ویجري  .  التقریر  إعداد
قید األرباح والخسائر في المعامالت الناتجة عن التسویات بالعمالت األجنبیة وعن تحویلھا تحت ویجري في تاریخ المعامالت.  المطبق

في المساھمات قة  حقَّ وغیر المُ قة  حقَّ المُ   الصرف   ، باستثناء أرباح وخسائر" وحدَّ المالیة في بیان الدخل الشامل المُ   اإلیراداتبند "صافي  
 د".وحَّ " في بیان الدخل الشامل المُ والتبرعات "المساھمات الطوعیة بندتحت  صافیة تأتيالتي  ،والتبرعات الطوعیة

 فیما یلي أسعار تحویل العمالت األجنبیة الرئیسیة إلى فرنكات سویسریة:و

 متوسط سعر الصرف سعر الصرف عند اإلقفال 
2021 2020 2021 2020 

 EUR ( 1.04 1.08 1.08 1.07(یورو ال
 USD ( 0.92 0.86 0.91 0.94( مریكياألدوالر ال
 GBP( 1.23 1.20 1.26 1.20( سترلینياإلجنیھ ال
 SEK ( 0.10 0.11 0.11 0.10(سویدیة الكرونة ال
 CAD( 0.72 0.69 0.73 0.70(كندي الدوالر ال

 اإلیرادات  ) یم(ج
النقدیة والتبرعات    من الجمعیات الوطنیة األعضاءالعینیة  والنقدیة    الطوعیة  والمساھمات  االشتراكات الدستوریةتتألف اإلیرادات من  

 .وعقود التأجیر قة من الخدماتحقَّ من المتبرعین، واإلیرادات المُ والعینیة 
 ااالالششتتررااككااتت  االلددسستتووررییةة  أأ))

في السنة التي    الدستوریةاالشتراكات    وتسجل  ،شتراكات الدستوریةاالفي االتحاد الدولي،    ھیئة حكموھي أعلى    ،تحدد الجمعیة العامة
 تستحق فیھا. 

االتحاد الدولي في تاریخ نھایة كل فترة، حتى یتحدد ما إذا كانت ھناك أي إشارة إلى وجود   صولالقیم الدفتریة أل  مراجعةجري  وت
 ة. انخفاض في القیم

 مستحقة القبض لطعون وتسویات الحقة. شتراكات الدستوریةاالوقد تخضع 
  ووااللتتببررععااتت  االلممسسااھھممااتت  االلططووععییةة  بب))

 .
تسجل  المساھمات  الطوعیة  والتبرعات  عند  تلقي  اتفاق ُموقَّع )تعھد(  من  جمعیة وطنیة أو من  متبرع  آخر.  وفي حالة عدم وجود 
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سلع  أو  أصول  أو خدمات ممتلكات مماثلة من السوق المفتوحة  من أجل االستخدام  ذاتھ .  وإذا لوحظ أن قیمة السوق تختلف اختالفا  

كبیرا  عن القیمة التي أفاد بھا المتبرع، 
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 االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر، جنیف
 ة دوحَّ المُ إیضاحات حول البیانات المالیة 

 2021دیسمبر  31المنتھیة في  للسنة
القیمة العادلة للمساھمات العینیة على شكل موظفین ھي متوسط التكلفة التي كان یمكن أن یتحملھا و  قیمة السوق.ل  اوفقالقیمة عندئذ    تُعدلف

 االتحاد الدولي إذا قام مباشرة بتعیین شخص في وظیفة مماثلة.
 للجدول التالي:  ابالقیمة العادلة الُمقدَّرة وفق العینیةالمساھمات  وتسجل

 النفقات  تسجیلطریقة  اتاإلیراد تسجیلیقة طر فئة المساھمات العینیة
 . سواء حدٍ على كإیرادات ونفقات في تاریخ استالمھا  تُسجل إمدادات اإلغاثة 

القیمة  .في تاریخ استالمھا تُسجل األصول الملموسة  في  واالنخفاض  اإلھالك  ل  یُسجَّ
بالطریقة ذاتھا المتبعة إزاء األصول الثابتة  

 .المشتراة
 . سواء حدٍ كإیرادات ونفقات على في تاریخ استالمھا  تُسجل الخدمات

 .كنفقات في تاریخ استعمالھا تُسجل .في تاریخ استالمھا تُسجل المخزونات 
الحكومیة   تشغیل   -المنح  تكالیف 

 المباني
 . سواء حدٍ كإیرادات ونفقات على في تاریخ استالمھا  تُسجل

الحكومیة   استعمال   -المنح  حق 
والمعدات  والمباني  األراضي 

 األخرى

كإیرادات   بشأنھا  اإلفادة  لتجري  ة،ُمؤجَّ
النفقات   وتُسجل تكبُّد  عند  كإیرادات 

 . المرتبطة بھا

ل اإلھالك على أساس نسبة ثابتة على   یُسجَّ
العمر  أو  المنح  اتفاقیات  فترات  مدى 

 . االفتراضي لألصول

 االلططووععییةة  ووااللتتببررععااتت  ممااتت  االلممسسااھھ  تتححددییدد  غغررضض
الطوعیة  المساھمات  (  اتوالتبرع  تعّرف  منھا  الغرض  تحدید  مستوى  اإلیضاحبحسب  على  االطالع  المساھمات   (س)32  یرجى 

د المتبرعون والتبرعات  ). وجھة إنفاقھا التي یُحّدِ
المساھمات والتبرعات 

 ُمحدَّدة الغرض الغیر 
 . استخدامھا في أي غرض یُرى أنھ یعزز أھداف االتحاد الدولي یمكن
 .قیَّدةمُ إیرادات غیر كالمبالغ  تُسجل

 تُدرج المبالغ غیر الُمنفَقَة تحت بند االحتیاطي غیر الُمقیَّد في نھایة الفترة المحاسبیة.
المساھمات والتبرعات 

 دة الغرض حدَّ مُ ال
 بالكامل الدوليسیطرة االتحاد لمنھا خضع ما ی

 ھ. الزمني أو موضوع هإطارأو االستخدام  من حیث طبیعة تقییدھایمكن 
 ة.دقیَّ مُ إیرادات كالمبالغ  تُسجل

 تُدرج المبالغ غیر الُمنفَقَة تحت بند االحتیاطي الُمقیَّد في نھایة الفترة المحاسبیة.
  بالكامل سیطرة االتحاد الدوليمنھا لما ال یخضع 

 الستخدام في فترة مقبلة مخصصة ل
لالمبالغ كإیرادات    تُسجل ة في الفترة  ُمؤجَّ

 . الجاریة
 في الفترة ة  دقیَّ مُ كإیرادات  المبالغ    وتُسجل
صت من أجلھا المقبلة  .التي ُخّصِ

دة على غرار المنح  حدَّ اللتزامات تعاقدیة مُ منھا  خضع  یما  
 الحكومیة

ود  تكبُّ عند    دةقیَّ مُ إیرادات  كالمبالغ    تُسجل الوفاء النفقات 
 .لتزامات التعاقدیةباال
المُ أما   غیر  اإلیرادات  تحت،  المسجلةستلمة،  بند   فتدرج 
لالیرادات اإل  . ةُمؤجَّ
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خخددممااتت    تتققددییمم  إإییررااددااتت  جج))

بما في  ،  على أساس استرداد التكالیفمن الخدمات التكمیلیة الُمسعَّرة    إلى الجمعیات الوطنیةمن تقدیم خدمات    تأتي اإلیرادات المحققة
في البلدان التي تعمل فیھا الجمعیات بشكل ثنائي مع الجمعیة الوطنیة والخدمات اإلداریة  المركبات والخدمات اللوجستیة  خدمات  ذلك  

في شكل  یةیوفر االتحاد الدولي الخدمات التعاقدوالمحلیة.  المحلیة ولیس في إطار متعدد األطراف مع االتحاد الدولي والجمعیة الوطنیة
، الُمسعَّرة على أساس استرداد  تدرج اإلیرادات المحققة من مثل ھذه الخدماتوإدارة البرامج لجھات فاعلة إنسانیة أخرى.  خدمات  منح و

  د.وحَّ تحت بند "إیرادات الخدمات" في بیان الدخل الشامل المُ  التكالیف،
اإلیرادات المتأتیة متعلق بال  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  من  15المعیار    الخدمات في نطاقتندرج اإلیرادات المتأتیة من تقدیم  و

تقع في    التي  لممتلكاتاوعقود إیجار  تشغیلي    المركبات بموجب عقود إیجارتأجیر  ویستثنى من ذلك    من العقود المبرمة مع العمالء،
 . المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة من 16الخاضعة للمعیار  یجاراإلنطاق عقود 

 عقود مبرمة مع عمالء:بمقتضى الُمقدَّمة  الخدمات بإیرادات وفیما یلي وصف لسیاسات االعتراف 
 اإلیرادات  تسجیلسیاسة  اإلیرادات تسجیل توقیت الخدماتإیرادات  نوع

 شھریة خاضعة لرسوم.  تقدیم خدماتعند  تسجل اإلیرادات على مدى فترة تقدیم الخدمة ة داریخدمات إ
 /  على مدى فترة تقدیم الخدمة یةتعاقدخدمات 

 في وقت معین
على مدى  یمكن أن یكون    تعاقدي أدائي  أساس التزام  على    تسجل اإلیرادات

 .فترة تقدیم الخدمة أو في وقت معین
 /  على مدى فترة تقدیم الخدمة خدمات لوجستیة 

 في وقت معین
التخزین،   الخدماتعلى مدى فترة تقدیم    تسجل اإلیرادات المتكررة مثل 

 مثل المشتریات والنقل. عند تقدیم خدمات محددةفي وقت معین تسجل و
أسطول خدمات 

 مركبات ال
 في وقت بیع المركبات.  تسجل اإلیرادات في وقت معین

 . اتاستالم العمیل للسلع أو للخدمموعد ھذا الوقت  یكون، معینفي وقت   وعند تسجیل اإلیرادات
اتفاق   الطوارئویندرج  حاالت  في  االجتماعي  األمان  والمفوضیة    شبكة  الدولي  االتحاد  بین  اإلنسانیة األوروبیة  الُمبرم  للمساعدات 
اإلفصاح   ویجري.  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  من  15  المعیارفي نطاق    11)  حاإلیضا  على  االطالع(یرجى    والحمایة المدنیة

بیان  عن   كإیرادات خدمات في  باالتفاق  المتعلقة  الشاملااإلیرادات  د  لدخل  المُ   وتتعلق.  الُموحَّ الخدمات  النقد على  قدَّ جمیع  بتوزیع  مة 
االتحاد الدولي  ب  تستعین  للمساعدات اإلنسانیة والحمایة المدنیةاألوروبیة    المفوضیة  ألن   اونظرواحد.    ئيالمستفیدین، وتُحسب كالتزام أدا

 ااإلیرادات وفق  تسجیلمدى فترة تقدیم الخدمة ویجري    علىیكتمل    التحاد الدولي ل  ءدااألتوزیع النقد على المستفیدین، فإن التزام    في
سبق على  من قیمة العقد. ویصرف التمویل المُ   %98  نسبةسبق حتى  مُ   بشكل  االتفاق  ھذاتمویل    األوروبیةوتتولى المفوضیة    لذلك.

د یعتو  ،2020دیسمبر   21ي  فتفاق  اال   ھذادخل تعدیل على  ھلك. وقد أُ االتحاد الدولي بأن القسط السابق قد استُ من    فادةبإ  اأقساط رھن
 .إلعداد التقاریر المالیة المعاییر الدولیة من   15 المعیار قتضىعقد منفصل بمكلعقد اتعدیل ب

التيالحاالت  وفي    معین.أو في وقت    تقدیم الخدمةعلى مدى فترة    ةالخدم   تسجیل إیراداتیجري    ویطبق الحكم في تقییم ما إذا كان
باستخدام طریقة النواتج، وھو قیاس مباشر    ءلتزامات األدااقاس الوفاء ب، یُ على مدى فترة تقدیم الخدمة  تسجیل اإلیراداتفیھا  یجري  
قیاس الوفاء بالتزامات جري ، یفي وقت معین تسجیل اإلیرادات عندوسلع أو الخدمات المنقولة. فیما یتعلق بالللعمیل التي تتحقق للقیمة 

فترات محاسبیة،  لى مدى  وفیما یتعلق بتوفیر الخدمات ع  الخدمات.تلقیھ  و/أو  إلیھ  السلع  بانتقال حیازة    اكتابی بناًء على تأكید العمیل    ءاألدا
 تاریخھ.حتى الخدمات المنجزة  إلىوذلك باإلشارة ، ءتزامات األداالعندما تُستوفى  تسجل اإلیرادات

التي یتعین   اتقبل الخدمالمقبوضة   المبالغ المالیة ف  صنَّ تُ بینما  تعاقدیة.    أصوالباعتبارھا  قبل تلقي اإلیرادات    المقدمة ف الخدمات  صنَّ وتُ 
 التزامات تعاقدیة. باعتبارھا  تقدیمھا

 الخدمات المتأتیة من عقود اإلیجار:  تسجیل إیراداتوفیما یلي وصف لسیاسات 
 اإلیرادات  تسجیلسیاسة  اإلیرادات تسجیل توقیت نوع إیرادات اإلیجار

على مدى فترة تقدیم ة داریخدمات إ
 الخدمة 

 شھریة خاضعة لرسوم.  تقدیم خدماتعند  اإلیراداتتسجل 

خدمات أسطول 
 المركبات 

على مدى فترة تقدیم 
 الخدمة 

على   المتأتیة من توفیر المركبات بموجب عقود إیجار تشغیلي  تسجل اإلیرادات
 .على مدى فترة اإلیجارقسط ثابت أساس 

 . یوما من تاریخ الفاتورة 30 عامة ھيالخدمات   إلیراداتشروط الدفع 
 النفقات  ) ال(د
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للغرض من اإلنفاق، وتتضمن كل فئة إجمالي  اوفقفئات  إلىتصنیفھا وقد ُطبِّق الحكم في   ،تحتسب جمیع النفقات على أساس االستحقاق

 التكالیف المتعلقة بھا (انظر أدناه).
  االلتتششغغییلليي  ااإلإلننففااقق  ففئئااتت  أأ))

 وصفالنشاط ال فئة اإلنفاق
خرىاألموارد ال

 دة) قیَّ (أنشطة مُ 
 برامج:ال
 نسانیةاإل ستجابةاال -
 مواضیعیةالنشطة األ -

 : من خالل دعم الجمعیات الوطنیة
 ؛تقدمھ من برامج لدعم المستضعفین والمتضررین من الكوارثما  -
 . منفردة التنمیة التنظیمیة للجمعیات الوطنیةو -

الوطنیة الخدمات التكمیلیة الجمعیات  الطلب   ،إمداد  حسب  مجموعات،  في  أو  منفردة 
 .بخدمات مناسبة وذات مردود

ة  عتیادیالموارد اال
 ) دةقیَّ مُ غیر (أنشطة 

الدولي  تمكین   أنشطة الحكم واألمانة الدستوري  من االضطالع  االتحاد  كیانا  بدوره  بوصفھ 
الوطنیة الجمعیات  بین  والتنسیق  االتصال  الدوام  على  ممثال   یكفل 

ومزودا شبكة على الصعید العالمي،    للصلیب األحمر والھالل األحمر 
 .الصلیب األحمر والھالل األحمر، على اتساعھا، بخدماتھ

 االلتتككااللییفف    ااححتتسساابب  ممببااددئئ  بب))
اإلنفاق جمیع ما یرتبط بھا من تكالیف مباشرة وغیر مباشرة    فئات من  وبالتالي تتضمن كل فئة  استرداد كامل التكلفة،  مبدأ  یعتمد االتحاد الدولي  

 ورسوم تعھدات. 
 التكالیف المباشرة

المستردة التكالیف    وتشمل،  أو خدمة معینةمعین  مشروع  بشكل محدد في  بسھولة وتعریفھا  التكالیف المباشرة ھي التكالیف التي یمكن  
 خدمات تكمیلیة محددة.من العملیات من أجل توفیر 

 التكالیف غیر المباشرة
خدمات الدعم غیر مساھمة في تمویل  ك المعیاري  تكالیف غیر المباشرة  الاسترداد    معدلى  ل إالتكالیف المباشرة للبرامج والخدمات  تخضع  
 التقنیةباشر اإلدارة والقیادة، وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والمھام  لنجاح العملیات. وتشمل خدمات الدعم غیر الم  األساسیة  المباشر

 ، وحشد الموارد، والتمویل، وتكنولوجیا المعلومات والموارد البشریة.وإعداد التقاریر البرامج، جودةوالخدمیة في مجاالت 
  االلووططننییةة  للللججممععییااتت  ووممسسااھھممااتت  للللععممللییااتت  ااتتمُمُخخصصََّّصص))  جج

لتنفیذ    األعضاء  األحمر  الھاللو  األحمر  لصلیبلإلى الجمعیات الوطنیة    من االتحاد الدولي بأنشطتھ االعتیادیة، فإنھ یقدم أمواال  ااضطالع
 .للجمعیات الوطنیةمساھمات ال نقدیة للعمل، والدفعات ال ھما ن،ایستخدم في ذلك آلیتواألنشطة. 

 ات للعملیات ُمخصَّص -الدفعات النقدیة للعمل  "1" 
تلك المبالغ المقدمة كذمم   وتسجلإلى الجمعیات الوطنیة دفعات نقدیة للعمل، لكي تنفذ أنشطة باسم االتحاد الدولي.    یقدم االتحاد الدولي 

تقریر الدفعات  تلك  تلقت  التي  الوطنیة  الجمعیات  أن ترفع  إلى  الدولي باس  ادائنة  االتحاد  الدفعة    ُمخصَّص  ویسجلتخدامھا.  إلى  بقیمة 
ات للعملیات". ُمخصَّصالجمعیات الوطنیة المتلقیة أي تقریر بشأنھا، وتسجل النفقات المتعلقة بھا تحت بند "   تقدمالمسددة للعمل، التي لم  

ت وفقا لطبیعتھا.  ، ویعاد تصنیف النفقاُمخصَّصعندما تفید الجمعیات الوطنیة باستخدامھا لتلك الدفعات، یجري عكس الو
 مساھمات للجمعیات الوطنیة ال "2" 

 إنفاقھا. عندتشغیلیة  نفقاتتلك المساھمات ك وتسجلمساھمات نقدیة إلى الجمعیات الوطنیة لتمویل أنشطتھا،  یقدم االتحاد الدولي
 التحویالت النقدیة

من   الداخلیة ھاالتنظیمیة وضوابطقدرتھا المخاطر المرتبطة ب یقیمأن بعد التحویالت النقدیة إلى الجمعیات الوطنیة یرسل االتحاد الدولي 
أصحاب لدى  الوفاء بُمتطلَّبات المساءلة  تحقیق أھداف المشروع ومن أجل  ال  إدارة األموال الواردة من االتحاد الدولي بشكل فعَّ أجل  

الوطنیة   الداخلیة، وتقدم    ااألموال استنادالمستفیدة  المصلحة. وتدیر الجمعیة  تقاریر عن استخدامھا لألموال إلى االتحاد الإلى لوائحھا 
 إلیھا  ةل لألموال المحوَّ الجمعیات الوطنیة  استخدام  خضع  یدة. وتكبَّ لة للنفقات الفردیة المُ فصَّ الدولي دون حاجة إلى تقدیم وثائق داعمة مُ 

 لعملیات تدقیق دوریة. 
السلف النقدیة یقدم االتحاد الدولي مساھمات نقدیة إلى الجمعیات الوطنیة لتنفیذ أنشطة النداء  المتعلق بجائحة كوفید-19.  وتسجل  ھذه 
المساھمات  كنفقات تشغیلیة  عند  إنفاقھا. ومع ذلك،  ونظرا  ألن  االتحاد الدولي لم یجر تقییما  رسمیا  للمخاطر المرتبطة بقدرتھا 

التنظیمیة وضوابطھا الداخلیة  
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إدارة األموال الواردة من االتحاد الدولي بشكل فعَّال من أجل تحقیق أھداف المشروع والوفاء بُمتطلَّبات المساءلة لدى أصحاب من أجل  
التحقق من   الضوابط. وتشمل ھذه  إلیھا  لةالمحوَّ   ستخدام الجمعیات الوطنیة لألموالمن اللتحقُّق  یحتفظ بضوابط إضافیة  فإنھ  ،  المصلحة

دھا دتھا الجمعیات الوطنیة، والتحقق من أن النفقات قد تم تكبُّ لنفقات التي تكبَّ ا من أجل  الوثائق الداعمة والفواتیر واإلیصاالت وما إلى ذلك  
 .ذةلالتفاقات الموقعة بین االتحاد الدولي والجمعیات الوطنیة المنفِّ  اوفق
 عقود اإلیجار  ) اء(ھ

عقد اإلیجار بأنھ "عقد، أو جزء من عقد، ینقل    المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة   من الخاص بعقود اإلیجار    16المعیار  ف  عرِّ یُ 
ما   تقییمل  اأحكام  االتحاد الدوليیستخدم  العقد،    إعدادعند  و.  " أداء قیمة) لفترة من الزمن مقابل  األساسيأصل (األصل  عمال  الحق في است

محدد،  استعمال أصل  عقد إیجار. ولتقییم ما إذا كان العقد ینقل الحق في التحكم في  أحكام  أو یحتوي على  ھو عقد إیجار  العقد  ھذا  إذا كان  
 . المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة من 16المعیار على النحو الوارد في  یستخدم االتحاد الدولي تعریف عقد اإلیجار 
التي یكون فیھا   الدولي  لوفیما یتعلق بعقود اإلیجار  الفصل بین    الدولي  اختار االتحادستأجر، فقد  صفة المالتحاد  ن اإلیجار مكوِّ عدم 

ن و  . إیجار واحدامكوَن كلیھما غیر اإلیجار واعتبار مكّوِ
ب یتعلق  فیھا  وفیما  یكون  التي  اإلیجار  الدولي  لعقود  المؤجر، التحاد  وفقالدولي  االتحاد  یحدد    صفة  المعاملة  یتوقع التي  للقیمة    ا سعر 
 نات العقد.ن من مكوِّ كل مكوِّ مقابل  االحصول علیھ

 امستأجرالتحاد الدولي بصفتھ ا
األصل المكفول بحق قاس  في تاریخ بدء اإلیجار. ویُ األصول المكفولة بحق االستعمال وبااللتزامات اإلیجاریة    االتحاد الدولي  یسجل

 . ویشمل ذلك ما یلي: ي البدایة بالتكلفةفاالستعمال 
 اإلیجاریة؛لاللتزامات المبلغ األولي  •
 في تاریخ البدء أو قبلھ؛ سدد تُ  یةأي مدفوعات إیجارمن أجل  التعدیل  •
 ؛ متكبَّدةلیة أي تكالیف مباشرة أوَّ ضاف تُ  •
الوضع، إلى  ھذا األصلالموجود بھ  تكالیف تفكیك وإزالة األصل األساسي أو تكالیف استعادة األصل، أو الموقع  لتقدیر  یُضاف   •

 قد اإلیجار؛ المطلوب بمقتضى ع
 وردت.  یةأي حوافز إیجاریُخصم من ذلك   •

انتھاء    تاریخ  من تاریخ البدء إلى  ااعتبار،  إھالك األصول المكفولة بحق االستعمالیجري بعد ذلك  ،  الدفعات الثابتةباستخدام طریقة  و
لألصول  االفتراضي للعمر  . وتحدد المدة المقدرة  ، أیھما أقربأو نھایة مدة اإلیجار  المكفول بحق االستعماللألصل    االفتراضي العمر  

األصولقیمة  الممتلكات والمركبات والمعدات. وباإلضافة إلى ذلك، یجري تخفیض  غرار ما یطبق مع  على  المكفولة بحق االستعمال  
، إن وجدت، وتعدیلھا لمراعاة بعض عملیات إعادة القیاس بواسطة الخسائر الناجمة عن انخفاض قیمة األصلعمال  حق االستالمكفولة ب

 .یةلاللتزامات اإلیجار
تحدید ل  اأحكامق االتحاد الدولي  طبِّ ویُ في تاریخ البدء.  سدَّد  ال تُ   یةھا قیمة مدفوعات إیجارفي البدایة على أن  یةلتزامات اإلیجار االوتقاس  
ریأثتألن    انظروقد اختار االتحاد الدولي عدم قیاس التزاماتھ اإلیجاریة على أساس مخفض  .  بشكل معقولیة  اإلیجارالشروط  بعض  

 . جوھري غیرالخصم  
 ما یلي:  یةاإلیجارااللتزامات درجة في قیاس المُ  یةمدفوعات اإلیجارالوتشمل 
 مستحقة القبض؛یة أي حوافز إیجارویُخصم منھا ، من حیث المضمونالمدفوعات الثابتة، بما في ذلك المدفوعات الثابتة  •
فيُمعدَّل  قیاسھا في البدایة باستخدام المؤشر أو الویجري  ل،  عدَّ المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو مُ   یةمدفوعات اإلیجارال •

 تاریخ البدء؛
 المتوقع سدادھا بموجب ضمان القیمة المتبقیة؛المبالغ  •
في فترة    یةمدفوعات اإلیجارالوتھ.  بدرجة معقولة من تمكنھ من ممارسیتیقن االتحاد الدولي  سعر ممارسة خیار الشراء الذي   •

جزاءات المترتبة على  یار التمدید، والمن تمكنھ من ممارسة خبدرجة معقولة    امتیقنتجدید اختیاریة إذا كان االتحاد الدولي  
 في وقت مبكر. من عدم إنھاء العقد  ةمعقولبدرجة   امتیقننھاء المبكر لعقد اإلیجار، ما لم یكن االتحاد الدولي اإل

 :ما یلي من خالل یةاإلیجارااللتزامات قیاس یجري بعد تاریخ البدء، و
 ؛الُمسدَّدةالدفعات اإلیجاریة عكس لتالقیمة الدفتریة تخفیض  •
 :ما یلي عكسلتالقیمة الدفتریة  إعادة قیاس •

o  ل؛ عدَّ مُ في تغییر في مؤشر أو نتیجة  المستقبلیة في مدفوعات اإلیجارالتغییر في 
o  بموجب ضمان القیمة المتبقیة؛تسدیدة تغییر في تقدیر االتحاد الدولي للمبلغ المتوقع 
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o  یمارس خیار الشراء أو التمدید أو اإلنھاء.ما إذا كان سبشأن تغییر في تقییم االتحاد الدولي 

سجلیُ ، أو  المكفول بحق االستعماللألصل    ةالدفترییُجرى تعدیل مناظر للقیمة    بھذه الطریقة،اإلیجاریة  وعندما یعاد قیاس االلتزامات  
 الصفر. إلى  المكفول بحق االستعماللألصل   ةالدفتریت القیمة ر إذا ُخفض ئح أو الخسااربفي األ

في إطار القروض   یةاإلیجاروااللتزامات    في الممتلكات والمركبات والمعدات  المكفولة بحق االستعمالل  وألصاویعرض االتحاد الدولي  
د في بیان  اتواالقتراض  ). 20 یرجى االطالع على اإلیضاح(المركز المالي الُموحَّ

 منخفضة القیمة وعقود اإلیجار لألصول قصیرة األجل عقود اإلیجار 
التيیجار قصیرة األجل  اإلعقود  بالمتعلقة    یةاإلیجاراالستعمال وبااللتزامات  حق  المكفولة بصول  األ  تسجیلاختار االتحاد الدولي عدم  

دفعات الاالتحاد الدولي    ویسجلتكون فیھا األصول األساسیة منخفضة القیمة.  التي  یجار  اإلعقود  ب، واشھر  12اإلیجار فیھا    ال تتجاوز مدد
 على مدى فترة اإلیجار.ثابتة المرتبطة بعقود اإلیجار ھذه كمصروفات  یةاإلیجار

 ااالتحاد الدولي بصفتھ مؤجر
أو عقد إیجار تمویلي  ھو عقد إیجار  ھذا العقد  ما إذا كان    إیجار  عقدكل  بدء  جر، فإنھ یحدد، عند  كمؤاالتحاد الدولي  یتصرف  عندما  

لمعرفة ما إذا كان عقد اإلیجار ینقل إلى حد كبیر جمیع المخاطر   شامال  اتصنیف كل عقد إیجار، یجري االتحاد تقییممن أجل  تشغیلي. و
األمر إذا لم یكن  أما  قد ھو عقد إیجار تمویلي،  عال  األمر كذلك، یكونإذا كان  فملكیة األصل األساسي.  المرتبطة ب   الھامة  االمتیازاتو

ي مؤشرات معینة مثل ما إذا كان عقد اإلیجار فھذا التقییم، ینظر االتحاد الدولي  في إطار  عقد إیجار تشغیلي. ویكون العقد حینئذ  كذلك،  
 االقتصادي لألصل. العمر جزء األكبر من یناظر ال

تمویلي سواء كمستأجر أو كمؤجر.  إیجارعقود  اھتمام بإبرام االتحاد الدوليلیس لدى و
الباطن بشكل منفصل.  في عقد اإلیجار من  مصالحھ في عقد اإلیجار الرئیسي ویراعي  ، فإنھ  اوسیط  اعندما یكون االتحاد الدولي مؤجرو

علىعن عقد اإلیجار الرئیسي، ولیس  جم  الناعمال  ست االحق  األصل المكفول ب  على أساسوھو یقیِّم تصنیف عقد اإلیجار من الباطن  
اإلیجار اري على عقود  سالعفاء  اإلیطبق علیھ  االتحاد الدولي  وكان  قصیر األجل  الرئیسي  األصل األساسي. وإذا كان عقد اإلیجار    أساس
 ف عقد اإلیجار من الباطن على أنھ عقد إیجار تشغیلي.صنِّ األجل المذكور أعاله، فإنھ یُ  ةقصیر

د بقیمة ثابتة على مدى فترة  وحَّ كإیراد خدمات في بیان الدخل الشامل المُ   یجار التشغیلياإلعقود  رادات المحصلة بموجب  اإلی  وتسجل
 اإلیجار. 

 الضرائب  ) او(و
 یتمتع االتحاد الدولي باإلعفاء من الضرائب في سویسرا، وفي معظم البلدان التي تتمركز فیھا وفوده.

 والنفقات التمویلیة اإلیرادات  ) اي(ز
المستثمرة،   المستلمة من األموال  المالیة من الفوائد والعوائد  النتائج  التعھدات یتألف صافي  المحققة نتیجة تسویة  واألرباح والخسائر 

األصول قییم  واألرباح والخسائر المحققة وغیر المحققة الناتجة عن عملیات صرف العمالت األجنبیة في إطار إعادة تبالعمالت األجنبیة،  
وحدات محتفظ  المقومة بالعمالت األجنبیة، واألرباح والخسائر المحققة وغیر المحققة من األوراق المالیة الموجودة في شكل  والخصوم

   .ةصندوق األسھم العالمیفي صندوق السندات العالمیة وبھا في 
 . األصل لعائد الفعلي على  ا   مراعاة د بحسب االستحقاق مع  وحَّ اإلیرادات المحققة من الفوائد في بیان الدخل الشامل المُ   وتسجل 

 المالیة األدوات  ) اء(ح
  ))  ااألألصصوولل  االلممااللییةة  أأ

 .

تتكون األصول المالیة لالتحاد  الدولي من  النقد  وما یعادل النقد  واالستثمارات  والذمم المدینة  واألصول التعاقدیة  والتحوطات  
للتدفقات النقدیة  واألصول المالیة المرتبطة بمشروع  شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ  )انظر أدناه(.  وبموجب  المعیار    
9من  المعاییر الدولیة   إلعداد التقاریر المالیة،  تُخ فض قیمة األصول المالیة التي تقُ اس  بالتكلفة  المستھلكة  باستخدام نموذج  ‘الخسائر  

االئتمانیة المتوقعة’. وال ی طبُ ق ھذا النموذج على االستثمارات  المصنفّ ة والمقاسة بالقیمة العادلة  من خالل األرباح والخسائر. وتُح 
ر في مخاطر االئتمان، وتقاس بمبلغ مساو للعمر االستھالكي لألصول المالیة  سب الخسائر االئتمانیة  على أساس التغیُّ
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      االلننققدد  وومماا  ییععااددلل  االلننققدد  ""11""

 ااعتبار  أشھرآجالھا األصلیة ثالثة    ال تتجاوزالتي  المصرفیة  والحسابات المصرفیة والودائع    السیولة یشتمل النقد وما یعادل النقد على  
 . في قیمتھا العادلة ضئیلةالتغیُّر تكون مخاطر من تاریخ تسجیلھا والتي 

  ااالالسستتثثممااررااتت    ""22""
ة مصرفیالودائع  الھذه االستثمارات  تشمل  و.  المستھلكة  بالتكلفة  اقاس الحقثم تُ بالقیمة العادلة،    في البدایة  االستثمارات قصیرة األجل تسجل  

 . ةواحد ةسنتقل عن وأشھر   ةثالثعلى  ةصلیاأل ھاجال استحقاقآد لتي تزیاقصیرة األجل 

ر، وتشمل الوحدات المحتفظ بھا في صندوق ئح أو الخساارببالقیمة العادلة من خالل األ  اقاس الحقاالستثمارات طویلة األجل وتُ وتسجل  
شكل كامل تتحدد القیمة العادلة للوحدات بوصول مالیة.  المصنفین كأة  صندوق األسھم العالمی في  الوحدات المحتفظ بھا  السندات العالمیة و

، وھو التاریخ التداولمشتریات األوراق المالیة ومبیعاتھا في تاریخ  تسجل  ونشط.  السوق  السعار المنشورة في  األعروض  بالرجوع إلى  
والخسائر المحققة أو غیر المحققة األرباح  درج  تُو .  أو بیعھا باسم االتحاد الدولي  صول الذي یرتبط فیھ مدیرو االستثمار بعملیات شراء األ

"صافي اإلیرادات المالیة" في الفترة التي  بند تحت  د  الموحَّ الدخل الشامل  العادلة لألصول المالیة في بیان  الناجمة عن تغیرات في القیمة  
 . تنشأ فیھا

 . ةنھا أصول غیر متداولأ  ىعل  ، فتُصنّفالتي یغطیھا التقریرعد الفترة  ب   ااثني عشر شھرعلى    ھاجال استحقاقتزید آاالستثمارات التي  أما  
  االلممددییننةة  االلذذمممم    ""33""

الجمعیات   ترد بعد منالتي لم  التبرعات  والمساھمات الطوعیة وبعد،  دد  لم تسالتي  المستحقة  الدستوریة  شتراكات  المدینة اال الذممتشمل  
 تقدیم الخدمات.اآلخرین مقابل  والمبالغ المستحقة من الجمعیات الوطنیة والعمالء، على التوالي المتبرعینالوطنیة ومن 

النثریة، المدینة  المستحقة، والمستحقات  الضرائب  لف المقدمة إلى الجمعیات الوطنیة والموظفین، ومبالغ  األخرى السُّ لمدینة  ا  الذممتشمل  و
 التعاقدیة. صول األ، وةالنقدی اتلتدفقلتحوطات لوالقیمة العادلة ل

الذي ال ینطوي على عنصر مالي كبیر  التجاري  المدین  تحق  المس  المبلغ  قاسیُ . وأعندما تنشفي البدایة  التجاریة  المدینة    وتسجل الذمم
بواسطة  المستھلكة  التكلفة  یجري تخفیض  ولة.  اباستخدام طریقھ الفائدة الفعَّ المستھلكة  قاس فیما بعد بالتكلفة  یُ في البدایة، ثم    بسعر المعاملة

ضمن وانخفاض قیمة األصول  أسعار الصرف  وخسائر    وأرباحإیرادات الفوائد  وتسجل  الناجمة عن انخفاض قیمة األصل.  خسائر  ال
 .أصل ما ضمن األرباح أو الخسائرأو خسارة بشأن استبعاد  ربحأي یسجل كما األرباح أو الخسائر. 

قیمة  و است  الذممتخفض  نموذج  انادالمدینة  االئتمانیة  إلى  االئتمانیة.  الُمقدَّرة  الخسائر  الخسائر  تقدیر مرجح الحتماالت  تقاس و، وھو 
الدولي بموجب عقود رق بین التدفقات النقدیة المستحقة لالتحاد  اي الفأالخسائر االئتمانیة بأنھا القیمة الحالیة لجمیع حاالت العجز النقدي (

 الحصول علیھا). الدولي والتدفقات النقدیة التي یتوقع االتحاد
سیطرة االتحاد  لبالكامل  خضع  ال ت  ةغیر مؤكد  ةحداث مستقبلیأأو عدم وقوع  بوقوع  إال  المستحق المدین    المبلغ  ان استردادعند تعذر ضمو

المبلغفال  ،  الدولي د، وإنما  مستحق مدین  ك   یسجل ھذا  الموحَّ المالي  المركز  بیان  یرجى االطالع على  (  ةل مشروطوكأص  یسجلفي 
في المستقبل   ةالمتوقع ةالنقدی اتبطرح التدفقتُحدد المشروطة القیمة العادلة لألصول فإن ، جوھريلذلك تأثیر وإذا كان ). 30 اإلیضاح

 عكس تقدیر السوق الحالي لقیمة النقد.تي تال
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  االلتتححووططااتت  للللتتددففققااتت  االلننققددییةة  ""44""

بالعمالت األجنبیة. المسددة  الدستوریة  تستخدم أدوات التحوط للتخفیف من مخاطر صرف العمالت األجنبیة المرتبطة بتلقي االشتراكات  
قیاس تأثیر التغیرات في القیمة جري حیث یالحسابات المالیة  ةطابقمالتحوط لتجنب عدم معني ب يمحاسبنظام   إلىتلك األدوات  وتستند

 . والنفقاتیرادات إلفترة بیان اذات  فيإدراجھا من بنود التحوط وأدوات التحوط بشكل مناسب ومطابقتھا وبند العادلة لكل 
درج كإیرادات  یُ   من التغیرات في القیمة العادلةال  ن الجزء الفعَّ إ، فةنقدیللتدفقات التحوط    ةدااتخاذ إحدى صور المشتقات المالیة كأ  عندو

في  بشكل مباشر  من التغیرات في القیمة العادلة  جزء غیر فعَّال  الشاملة أخرى ویضاف إلى االحتیاطي الخاص بالتحوط، بینما یُدرج  
یؤثر الفترة التي  خالل ذات  بیان الدخل الشامل  التحوط إلى  الخاص بحتیاطي  االعاد تصنیف المبلغ المتراكم في  یُ كما  .  الدخل الشاملبیان  

ط من أجلھ فیھا البند   .والنفقاتي اإلیرادات فأو التدفقات النقدیة المتوقعة الُمتحوَّ
  االلممااللییةة    خخصصوومماالل  بب))

البالمبالغ  الدولي  المالیة لالتحاد    الخصومتتعلق   المرتبطة بمشروعااللتزامات  و  ،والقروض واالقتراضات  سداد الواجبة  شبكة   المالیة 
، ثم بالقیمة العادلةفي البدایة    وتسجل،  أخرىأطراف  نحو  تمثل التزامات  ھي  و،  (انظر أدناه)  حاالت الطوارئاألمان االجتماعي في  

 .المستھلكة ةتكلفالب اقاس الحقتُ 
ققددََّّممةة  ممنن    ضض  االلببننااووققرر   FIPOIممؤؤسسسسةة  ءء  االلمُمُ

عن طریق مؤسسة  من الحكومة السویسریة  من الممارسات الشائعة أن المنظمات الدولیة یمكنھا الحصول على قروض معفاة من الفوائد  
 ’La Fondation des Immeubles pour les Organisations Internationales (FIPOI)‘ مباني المنظمات الدولیة

التكلفة المستھلكة وتساوي    ،0%  فیھاسعر الفائدة    وھكذا تقوم سوق لھذه القروض یكون.  من أجل تمویل ما تجریھ من ترمیمات لمنشآتھا
بھ في حسابات االتحاد الدولي، وال توجد أي مزایا عینیة   سجلتلھذه الخصوم المالیة التكلفة الفعلیة للخصوم المالیة على النحو الذي  

 للفوائد التي تقل عن سعر السوق.
  ششببككةة  ااألألمماانن  ااالالججتتممااععيي  ففيي  ححااالالتت  االلططووااررئئ    ممششررووععجج))  

ن   تسلیم النقد إلى المستفیدین بمقتضي ال یشكل   بین االتحاد الُمبرم    شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ مشروع  من اتفاق    (ب)   المكّوِ
)، حیث یقوم االتحاد 11یرجى االطالع على اإلیضاح  (  ا أدائی   ا التزام   للمساعدات اإلنسانیة والحمایة المدنیة   والمفوضیة األوروبیة   الدولي 
المبالغ وال تُدرج  .  نین المفوضیة األوروبیة للمساعدات اإلنسانیة والحمایة المدنیة على المستفیدین المعیَّ   الذي تقدمھ بإعادة توزیع النقد  الدولي  

د   الموزعة   . ضمن بیان الدخل الشامل الُموحَّ
د  بحیث  المالیة    الخصوم  وتسجل بالفعل الدفعات النقدیة بموجب بطاقة    نتلقویتسدیده إلى المستفیدین الذین  ن  تعیَّ ر الذي  قدَّ المبلغ المُ تُجّسِ
لي   عقدبمقتضى ال)  (ب) ھذا ھو اإلطار الزمني األصلي للمدفوعات النقدیة للمستفیدین (المكون  و.  2022حتى نھایة مارس  الدفع   األوَّ

 . شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئالخاص بمشروع 
اتالمخزون ) اء(ط

البالنسبة   التكلفة أو بالقیمة   تسجل  اة لبرنامج أو مشروع بذاتھ، فإنھُمخصَّصمن مواد إغاثة غیر    امھیأة مسبقالمخزونات  إلى  بسعر 
، وتتألف من تكلفة الشراء والتكالیف األخرى ذات  حالمتوسط المرجِّ تحدد التكلفة على أساس طریقة  والصافیة القابلة للتحقق، أیھما أدنى.  

نة ُمسبق  ، إغاثة  إمداداتبدرج التبرعات العینیة  وتُ الصلة المباشرة بالحیازة.   درج قیمتھا العادلة في حساب ، وتُ اتالمخزونفي قوائم  ،  اُمخزَّ
ال  االمقدر في معاملة حرة مطروحأما القیمة الصافیة القابلة للتحقق، فھي سعر البیع  ح.  متوسط التكلفة المرجِّ  ذات الصلة    نفقاتمنھا 

   بمجرد تخصیصھا ألحد المشروعات. نفقاتبعملیة البیع. یتم إدراج المخزونات في ال
 .اتتُحمل تكلفة بنود اإلغاثة والبنود األخرى التي یتم حیازتھا لبرامج محددة وقت استالمھا وال تدخل ضمن المخزونو
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 2021دیسمبر  31المنتھیة في  للسنة
مركبات والمعدات الممتلكات وال ) اء(ی

والمتبرع بھا   المساھم بھا  صولاألوتعامل  منھا اإلھالك المتراكم.    االممتلكات والمركبات والمعدات بالتكلفة األصلیة مطروح  تسجل
محاسبی عینیة  في صورة  المطبقة    االواردة  المبادئ  نفس  أساس  قیم   علىعلى  أساس  على  حیازتھا  تكلفة  وتحدد  المشتراة،  األصول 

إلى قیمتھا المتبقیة على مدى عمرھا االفتراضي،    یُحتسب اإلھالك بطریقة شطب نسبة ثابتة من قیمة األصول وصوالوالمتبرعین.  
 وذلك على النحو التالي:  

 سنة  50حتى  األراضي والمباني
 سنوات 10 مركبات ثقیلة 

 سنوات 5-4 مركبات خفیفة 
 سنوات 4-3 معدات الحاسوب

سنوات 10-2 معدات أخرى

إلى المبلغ   اأحد األصول، یتم تخفیض القیمة المحددة لھذا الموجود فور من  إذا كان المبلغ الدفتري أكبر من المبلغ القابل لالسترداد  و
في  وتسجلالقیمة الدفتریة،  صافي  مقارنة العوائد بمن خالل  تتحدد األرباح والخسائر الناجمة عن االستبعادات  والمقدر القابل لالسترداد.  

د.    بیان الدخل الشامل الُموحَّ

س محتملة إلى االتحاد الدولي، وتكون التكلفة قابلة للقیاالقتصادیة  االمنافع  الالالحقة إلى رأس المال إال عند تدفق    نفقاتال تضاف الو
د خالل الفترة المالیة التي تقع فیھا. وعلى نحو موثوق.  ل تكالیف اإلصالح والصیانة في بیان الدخل الشامل الُموحَّ  تُحمَّ

 المادیةاألصول غیر  ) اف(ك
والتكالیف المتكبدة، بما في ذلك تكالیف الید العاملة الخاصة  الحیازة  تكالیف    الحاسب اآللي المشتراة على أساس  یاتتتم رسملة برمج 

منھا. االستفادة  مرحلة  األویُ   حتى  تخفیض  أجل  من  ثابتة  بنسبة  اإلھالك  فترة    صول حسب  مدى  على  المتبقیة  قیمتھا  أعمارھا حتى 
وھي  االفتراضیة الدولي   7،  باالتحاد  الخاص  المؤسسة  موارد  تخطیط  لنظام  المادیة   سنوات  5إلى    3من  و  ،سنوات  لألصول غیر 

د خالل الفترة المالیة التي تقع فیھا.  وتسجل. األخرى  تكالیف صیانة برامج الحاسب اآللي ضمن بیان الدخل الشامل الُموحَّ
 األصول انخفاض قیمة م) (ال

المالیة بالقیمة   صولي خالف األاالتحاد الدول  صولالقیمة الدفتریة ألمراجعة  جري بانتظام  لرصد أي مؤشر على انخفاض القیمة، ی
الخسائرالعادلة في   أو  الدفتریة    للتأكد من)، وذلك  (ح)32  یرجى االطالع على اإلیضاح(  اتوالمخزون  األرباح  یالقیم  قد  تعذر التي 

 .  ھااسترداد
د    األصول  خسائر انخفاض قیمة  وتسجل ة القابلوقیمتھ    صولالدفتریة ألحد األ  القیمةعند وجود عجز بین  في بیان الدخل الشامل الُموحَّ

منھا تكلفة بیعھ، أیھما    االقیمة من استخدام ھذا األصل أو قیمتھ العادلة مطروح  فيأصل ما  من  السترداد  لالمبلغ القابل    یتمثلولالسترداد.  
خصم یعكس التقدیرات ُمعدَّل  إلى قیمتھا الحالیة باستخدام    مستقبال  عند تقدیر القیمة من االستخدام، ترد التدفقات النقدیة المقدرةوأعلى.  

 السوقیة الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر التي تخص ھذا األصل على وجھ التحدید.  
ال یتم عكس خسائر انخفاض القیمة إال بالقدر الذي  والمبلغ القابل لالسترداد بالزیادة.    تعدیلعكس خسائر انخفاض القیمة عند    جريوی

في حالة عدم االعتراف بوجود   االستھالكیكفل عدم تجاوز القیمة الدفتریة لألصل للقیمة الدفتریة التي ستتحدد صافیة من اإلھالك أو  
 خسارة نتیجة انخفاض القیمة. 
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ت(م  الموظفین  استحقاقاتكلفة یم) 
 االلتتققااععددییةة  ااالالسستتححققااققااتت  ننُُظظمم))  أأ

المؤسسة    نظمإن   بموجبھا  تقدم  رسمیة،  غیر  أو  رسمیة  ترتیبات  ھي  التقاعدیة  من    استحقاقاتاالستحقاقات  أكثر  أو  لواحد  تقاعدیة 
 .الموظفین

تسدد بموجبھا المؤسسة اشتراكات ثابتة إلى جھة مستقلة (صندوق) وتقاعدیة،  ال  نُظم االستحقاقاتي  فالمساھمات المحددة    خطط  تتمثلو
 استحقاقات جمیع    سدادبدفع أي اشتراكات إضافیة إذا لم یكن لدى الصندوق أصول كافیة ل  ضمنيوال یترتب علیھا أي التزام قانوني أو 

 في الفترات الحالیة والسابقة. الموظفین المتعلقة بخدمة الموظفین 
 المساھمات المحددة. خططتقاعدیة خالف  استحقاقات خططت المحددة ھي االستحقاقا وخطط

 .

ولدى االتحاد الدولي خطتان للمعاشات التقاعدیة للموظفین المیدانیین من األجانب وجمیع موظفي المقر الرئیسي؛ وھما خطة المعاشات 
األساسیة،  وخطة  المعاشات التكمیلیة، وھما  خطتان  ُمموَّ لتان  تمنحان  استحقاقات  تقاعدیة  تعتمد على الرصید المتراكم في حساب 

المشترك، كما  تقدمان  استحقاقات  في حاالت الوفاة واإلعاقة وإنھاء الخدمة.  ورھنا  بشروط  م ُع ینَّة،  یحق  للمشتركین في  خطة  
أیضا على مساھمات لتغطیة تكالیف التأمین الصحي أثناء التقاعد  المعاشات  التقاعدیة الحصول  

وألغراض ھذه البیانات المالیة الم ُوح َّدة،  تعامل الخطتان اللتان تشكالن  صندوق المعاشات  التقاعدیة  في  ھذه  البیانات المالیة 
دة كخطة  استحقاقات  محددة واحدة  وفقا  لشروط المعیار  المحاسبي الدولي    19بشأن استحقاقات الموظفین، ویقدم حساباتھ   الُموحَّ

دة منفصل.  على ھذا األساس، وتدُر َ ج المساھمات في تكلفة التأمین الصحي للمتقاعدین في الحسابات كبرنامج استحقاقات م ُحد َّ
والمبلغ الذي  یسجل  في بیان المركز المالي الم ُوح َّد بالنسبة  لخطط  االستحقاقات الم ُحد َّدة ھو القیمة الحالیة اللتزامات االستحقاقات  

الم ُحد َّدة في تاریخ نھایة المدة  مطروحا  منھا  القیمة العادلة ألصول   خطتي  المعاشات.  ونظرا  ألن  نظام التأمین الصحي 
للمتقاعدین   غیر مموَّ ل، فلیس لھ  أي أصول.  ویجري احتساب التزامات  االستحقاقات المحددة عن طریق حسابات  أكتواریة  

مستقلة باستخدام  طریقة الوحدة اإلضافیة المقدرة. وتحدد   القیمة الحالیة  اللتزامات  االستحقاقات المحددة عن طریق خصم التدفقات 
النقدیة الخارجة  المستقبلیة  المقدرة،  باستخدام أسعار الفائدة على  سندات الشركات  المتداولة رفیعة المستوى،  التي  تتقارب آجال 

استحقاقھا مع آجال   التزامات  االستحقاقات التقاعدیة، وھي مقومة بالفرنك السویسري، وھي العملة التي  تُس دَّد بھا  االستحقاقات. 
وعند تحدید القیمة الحالیة اللتزامات االستحقاقات الم ُحد َّدة وتكلفة الخدمات ذات الصلة بخطتي المعاشات، ینُس ِب االتحاد الدولي 

االستحقاق إلى فترات الخدمة على أساس التناقص بم ُعد َّل ثابت،  على سبیل المثال  التقاعد أو الوفاة أو اإلعاقة. وفیما یتعلق  بنظام 
التأمین الصحي للمتقاعدین،  تنُس َب االستحقاقات على  ُمعدَّل ثابت على مدى    15عاما، وھو ما یمثل فترة الخدمة التي ال یحصل 

بعدھا الموظفون على أي مبلغ مادي آخر من االستحقاقات. 
ویسجل  االتحاد الدولي جمیع األرباح والخسائر األكتواریة مباشرة في اإلیرادات الشاملة األخرى. أما النفقات  المتعلقة باالستحقاقات 

المحددة، فیتم إدراجھا ضمن النفقات التشغیلیة تحت بند استحقاقات الموظفین.  
ویحصل الموظفون المحلیون لدى الوفود على  استحقاقات  اجتماعیة طبقا  للقوانین الساریة في البلدان المعنیة واتفاقات العمل الجماعیة  

دة على أساس االستحقاق.  المحلیة. وتسجل تكلفة تلك االستحقاقات في ھذه البیانات المالیة الُموحَّ
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  االلخخددممةة  إإننھھااءءتتععووییضضااتت  بب))  

استكمال مدة العقد، أو في حالة قبول الموظف  إنھاء الخدمة عند إنھاء عمل الموظف قبل سن التقاعد العادي، أو قبل تعویضاتتستحق  
 .التعویضاتالحصول على بدل استغناء عنھ طواعیة كبدیل عن تلك  

إنھاء الخدمة على أساس خطة رسمیة ملتزم بھا إلنھاء خدمة موظفین حالیین، أو نتیجة للعرض المقدم بغرض تشجیع   تعویضاتوتسجل  
 الموظفین لقبول الحصول على بدل استغناء.

ألحكام القانون المحلي، وذلك بغض  ا ھا وفقسدادنھایة الخدمة وتعویضات یلتزم االتحاد الدولي، في بعض الوالیات القانونیة، بحساب  و
للخدمة.   الموظف  الدولي رقم  النظر عن سبب ترك  المحاسبي  المعیار  أن  انتھاء    19كما  بعد  استحقاقات ما  تلك االستحقاقات  یعتبر 

في تعویضات الموظفینالنفقات ضمن  تدرجات العملیات، كما ُمخصَّصضمن   المتراكمة االلتزامات تدرج تلكحالة في ھذه الو. الخدمة
دة.  للوحدة االئتمانیة المقدرة باستخدام الطریقة األكتواریة    االلتزاماتوقد اختار االتحاد الدولي عدم حساب ھذه    ھذه البیانات المالیة الُموحَّ

 .یاجوھرألن التأثیر لیس 
اتُمخصَّصال ) ون(ن

ات تغطیة تكالیف االستغناء عن العمالة الزائدة والعملیات والعجز في المشروعات وإعادة الھیكلة، عند وجود التزام قانوني  ُمخصَّصتنشأ  
 نحوالمبلغ على   وتقدیرعلى أحداث سابقة، ویرجح أن یقتضي األمر وجود تدفقات خارجة من الموارد لتسویة االلتزام،    بناءً   ضمنيأو  

 موثوق.  
ات تحدد بخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة التي تعكس التقدیرات السوقیة الحالیة للقیمة ُمخصَّص، فإن الجوھریایر  إذا كان التأثو

 الزمنیة للنقود، وإن اقتضى األمر، تقدیر المخاطر التي تخص ھذا االلتزام على وجھ التحدید.  
 تتغغططییةة  تتككااللییفف  ااالالسستتغغننااءء  ععنن  االلععممااللةة  االلززاائئددةة    مُمُخخصصََّّصصأأ))  

يعادة على مدى الشھور االثن  ویسدد ھذا المخصصلتغطیة التكلفة المقدرة لالستغناء عن العمالة الزائدة المعروفة،    ُمخصَّصیتم وضع  
تباره عمالة زائدة.تحدد العمالة الزائدة عند اإلبالغ عن اتخاذ قرار باالستغناء عن أحد الموظفین باعوعشر التالیة. 

 االلععممللییااتت    مُمُخخصصََّّصصبب))  
قیمة مقدمات التشغیل المدفوعة للجمعیات الوطنیة التي لم تقدم الجمعیات الوطنیة المتلقیة إفادات بشأنھا عند    ا العملیات أساس  ُمخصَّص یمثل  

عادة ما تقدم  و ،  الفترة عند تاریخ انتھاء    معروفة تفصیال   تكون   ال التي تكبدتھا الجمعیات الوطنیة    نفقات فإن ال   ، تاریخ انتھاء الفترة. وبالتالي 
فترة وجیزة. إفادات بشأنھا بعد  

 االلخخددممااتت  ووااللتتععھھددااتت  ففيي  ععججزز    لللل  مُمُخخصصََّّصصجج))  
،مستوى اإلیرادات  نفقاتالتي تتجاوز فیھا ال  من أجل األنشطة الُمقیَّدةالخدمات والتعھدات    في  عجزاللمواجھة    ُمخصَّصیتم االحتفاظ ب

من تاریخ انتھاء الفترة،   ا شھر  12إضافي في غضون  تمویل  صل  إذا لم یو.  عتوقَّ أن التمویل المقبل غیر مُ   یرى االتحاد الدولي بینما  
 یشطب العجز ما لم یكن ثمة دلیل موضوعي على أنھ ال یزال من المحتمل تلقي تمویل إضافي. 

االحتیاطیات  ) ین(س
 ))  ااالالححتتییااططییااتت  االلممققییددةة  أأ

لة من الموارد األخرى  فیما یتعلق بأنشطة  نفقاتتمثل الزیادات التراكمیة في اإلیرادات التي تتجاوز مستوى ال تشمل االحتیاطیات  و.  مموَّ
ما یلي: یدة قالم

 للعملیات  ةُمخصَّصال األرصدة
د المتبرعون وجھة إنفاقھاوالتبرعات  الطوعیة  المساھمات  التي یُحّدِ

دقیَّ موارد یحتفظ بھا في احتیاطي مُ ك  نفقاتالدة الغرض التي تتجاوز  حدَّ مُ   والتبرعات  تسجل الزیادة التراكمیة في المساھمات الطوعیة
علىمن الجمعیة الوطنیة المتبرعة أو الجھة المانحة    في حالة عدم إمكانیة إنفاق الموارد، یحصل االتحاد الدولي على موافقة وللعملیات.  

إلى أن    اتوفي ھذه الحالة تقید كالتزامالجمعیة الوطنیة المتبرعة أو الجھة المانحة،  إعادة تخصیصھا ألغراض أخرى، أو یعیدھا إلى  
 .اتسدد فعلی

 العملیات ذات العجز التمویلي المؤقت
قد تتجاوز،  مؤقتا،  نفقات  مشروعات معی َّنة مبلغ اإل یرادات  الُمخصَّصة  لتلك المشروعات في  تاریخ تقدیم التقریر.  ویجري  

إظھار   ھذه الزیادة  في  النفقات  على اإلیرادات بشكل منفصل ضمن األموال التي یحتفظ بھا للعملیات تحت بند عملیات ذات عجز 
تمویلي مؤقت، ما دامت اإلدارة ترى أن التمویل قادم في المستقبل.  وعندما  یرى  االتحاد الدولي  أن التمویل المقبل غیر م ُتو قَّع، 

یعاد تصنیف العجز باعتباره  نفقات غیر مقیدة، ویتم إظھاره  كتخفیض في االحتیاطیات غیر المقیدة من خالل ُمخصَّص لعجز 
التعھدات والخدمات. 
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 االلممققییددةة    غغییرر))  ااالالححتتییااططییااتت  بب
یجوز و   .ألي قیود قانونیة أو من قبل الغیر، ویجوز استخدامھا حسبما یراه االتحاد الدولي مناسبا  غیر المقیدةتخضع االحتیاطیات  ال  

 طر محددة. ألغراض محددة، من أجل الوفاء بالتزامات مستقبلیة أو تخفیض مخا الالتحاد تعیینھ
 االلممححددددةة  ااالالححتتییااططییااتت  جج))  

 تشمل االحتیاطیات المحددة ما یلي:
 الذاتي  التأمین احتیاطي

استنادا إلى تقدیر مدى التعرض للمخاطر، یحدد  و  مركباتھ ضد الحوادث وغیرھا من األضرار.   على   ذاتيبالتأمین الاالتحاد الدولي  یقوم  
 التأمین في وقت استحقاقھا.حقاقات ھذا االحتیاطي لدفع است

  الدستوریة االجتماعات احتیاطي
یجري تخصیص أموال لتغطیة التكالیف المتوقعة لالجتماعات الدستوریة ومبادرات مجلس اإلدارة المقبلة عند تنظیم الحدث.  

 المحددة  المشروعات احتیاطي
% من 6.5تسترد نسبة  بمبدأ االتحاد الدولي الذي یقضى باسترداد كامل التكلفة،    عمالو(د)،  32  طبقا لما ھو وارد في اإلیضاح رقم

نفقات  في حالة تجاوزو.  الالزمة لنجاح العملیاتغیر المباشر  خدمات الدعم    تكالیف تقدیملتكالیف المباشرة للبرامج والخدمات لتمویل  ا
یجري تخصیص   ،سنة محددة تتجاوز إجمالي المبالغ المتكبدةلالُمحملة  فرنك سویسري، وكانت القیمة    ألف  50,000عملیة ما مبلغ  

 .محددحین صدور قرار مجلس اإلدارة، تخصص الزیادة الحتیاطي ول ،الزیادة إلى مشروعات بناًء على قرار مجلس اإلدارة
 المتعلقة بمبنى المقر عمال الخاص باأل حتیاطياال

لكي   اعام  50یُسدَّد على مدى    دون فائدةللحصول على قرض    FIPOIمؤسسة  المع    ا ، اتفاق2016وقَّع االتحاد الدولي، في مارس  
یستخدمھ في تشیید مبنى جدید لمقره، ویلتزم االتحاد الدولي بمقتضى ھذا االتفاق بإجراء أعمال الصیانة الدوریة للمبنى، وفي إطار ذلك  

سیخصصوبناًء على ذلك،  من أجل األعمال الرئیسیة الالزمة للمبنى.    محددیجب علیھ القیام، عند قبولھ للمبنى الجدید، بإنشاء احتیاطي  
 % من قیمة أعمال البناء. ویقتصر استخدام ھذا االحتیاطي على ما یلي: 0.75یعادل نسبة  اسنوی مبلغااالتحاد الدولي 

 ؛التجدید الرئیسیةاإلحالل وأعمال ما یرتبط بالتقادم المعتاد من  •
 . اإلصالحات الطارئةإجراء  •
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والتعدیالت والتفسیراتالجدیدة المعاییر  33-
دة.  الم تطبق مبكروصدرت المعاییر والتعدیالت والتفسیرات التالیة، ولكنھا لم تطبق بعد.   یرد و  عند إعداد ھذه البیانات المالیة الُموحَّ

 أجرتھ إدارة االتحاد الدولي. بناًء على التقییم الذي  أدناه التأثیر المتوقع لكل معیار وتعدیل وتفسیر
  ::  ووللككننھھاا  ذذااتت  صصللةة  ببأأننششططةة  ااالالتتححاادد  االلددوولليي  ووااللتتععددییالالتت  ووااللتتففسسییررااتت  االلخخااصصةة  ببااللممععااییییرر  االلححااللییةة  غغییرر  االلممططببققةة  ببععدد  االلممععااییییرر

 التطبیق المخطط تاریخ السریان  المعیار/ التعدیل 
من قبل االتحاد 

 الدولي 

 المتوقع  التأثیر

- 2018لمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  في اتحسینات سنویة  
2020 

سنة التقریر  2022ینایر  1
2022 

/جوھريال تأثیر 
 ینطبق 

المعاییر من    3رقم    اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي (تعدیالت للمعیار
 )  الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

سنة التقریر  2022ینایر  1
2022 

/جوھريال تأثیر 
 ینطبق 

المزمع    -والمعدات    والمركباتالممتلكات   االستعمال  قبل  عوائد 
 ) 16المحاسبي الدولي  لمعیارل(تعدیالت 

سنة التقریر  2022ینایر  1
2022 

/جوھريال تأثیر 
 ینطبق 

 بالعقدالوفاء  ة تكلف - بااللتزاماتالُمثقلة العقود 
 ) 37المحاسبي الدولي تعدیالت للمعیار (

سنة التقریر 2 202ینایر  1
202 2

/جوھري تأثیرال 
 ینطبق 

سنة التقریر  2023ینایر  1 المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  من  17رقم تعدیالت للمعیار 
2023 

/جوھريال تأثیر 
 ینطبق 

ي المحاسبي الدول  اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة (تعدیالت للمعیار
 ) للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  2وبیان الممارسة  1

سنة التقریر  2023ینایر  1
2023 

/جوھري تأثیرال 
  ینطبق

سنة التقریر  2023ینایر  1 )8  المحاسبي الدوليتعدیالت للمعیار تعریف التقدیرات المحاسبیة (
2023 

/جوھريال تأثیر 
 ینطبق 

وال  یبةالضر باألصول  المتعلقة  معاملة   خصومالمؤجلة  عن  الناشئة 
 ) 12الدولي  يمعیار المحاسب للواحدة (تعدیالت 

سنة التقریر  2023ینایر  1
2023 

/جوھريال تأثیر 
 ینطبق 

(تعدیالت   غیر متداولةخصوم  وتصنیف الخصوم إلى خصوم متداولة  
 )1  المحاسبي الدولي لمعیارل

التقریر سنة  2023ینایر  1
2023 

/جوھري تأثیرال 
  ینطبق
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المبادئ األساسية
للحركة الدولية للصليب األحمر

والهالل األحمر

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

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

وتهدف  وجدت.  أينما  وتخفيفها  اإلنسانية  المعاناة  تجنب  إلى  وطني،  دولي 

التفاهم  على  وتشجع  اإلنسان،  احترام  وضمان  والصحة  الحياة  حماية  إلى 

والصداقة والتعاون وتحقيق السالم الدائم بين جميع الشعوب.

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

الدينية أو الوضع االجتماعي أو اآلراء السياسية. وتسعى إلى تخفيف معاناة 

الضيق  حاالت  ألشد  األولوية  إعطاء  وإلى  فقط،  الحتياجاتهم  وفقا  األفراد 

إلحاحا.

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

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

السياسي أو العرقي أو الديني أو األيديولوجي. 

االستقالل
بوصفها  تعمل  الوطنية  الجمعيات  أن  من  الرغم  وعلى  مستقلة.  الحركة 

وتخضع  حكوماتها  تقدمها  التي  اإلنسانية  الخدمات  في  مساعدة  هيئات 

لقوانين بلدانها، فإن عليها أن تحافظ دائما على استقاللها الذاتي بحيث تكون 

قادرة على التصرف في كل األوقات وفقا لمبادئ الحركة.

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

الوحدة
األحمر في  الهالل  أو  األحمر  للصليب  توجد سوى جمعية واحدة  أن  ال يمكن 

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

اإلنساني إلى جميع أراضي البلد.

العالمية
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر هي حركة عالمية تتمتع فيها  الحركة 

كل الجمعيات بوضع متساو وتتحمل فيها المسؤوليات والواجبات نفسها 

في مساعدة بعضها بعضا.



twitter.com/ifrc   |   facebook.com/ifrc   |   instagram.com/ifrc   |   youtube.com/user/ifrc   |   tiktok.com/@ifrc

االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر  هــو أكبــر شــبكة إنســانية فــي العالــم, وهــو 
يضــم 192 جمعيــة صليــب أحمــر وهــالل أحمــر وطنيــة وزهــاء 14 مليــون متطــوع يخدمــون المجتمعــات 
المحليــة قبــل وقــوع األزمــات والكــوارث وفــي أثنائهــا وبعدهــا. ونحــن نعمــل فــي أصعــب األماكــن التــي 
يمكــن الوصــول إليهــا وأكثرهــا تعقيــدا فــي العالــم, وننقــذ فيهــا األرواح وننهــض بكرامــة اإلنســان. وندعــم 
المجتمعــات المحليــة كــي تشــتد قــوة وقــدرة علــى الصمــود فينعــم النــاس فيهــا باألمــان والصحــة وتتــاح 

لهــم فــرص االزدهــار.

http://twitter.com/ifrc
http://facebook.com/ifrc
http://instagram.com/ifrc
http://youtube.com/user/ifrc
http://tiktok.com/@ifrc

	رسالة من الأمين العام
	ملخص عملي
	لمحة عامة
	نبذة عن الاتحاد الدولي
	القوى العاملة في الاتحاد الدولي
	المبادرات العالمية الرائدة للاتحاد الدولي
	كيف يموَّل الاتحاد الدولي
	التمويل والنفقات
	الموارد العادية
	مواصفات الشراكات
	صناديق الاتحاد الدولي

	الأولويات الاستراتيجية
	الأزمات المناخية والبيئية  
	تطور الأزمات والكوارث
	الثغرات المتزايدة في مجالي الصحة وحُسن الحال
	الهجرة والهوية 
	القيم والسلطة والاحتواء

	العوامل التمكينية
	الالتزام
	الخضوع للمساءلة
	الثقة

	المناطق
	أفريقيا
	الأمريكتان
	آسيا والمحيط الهادئ 
	أوروبا
	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

	 منظورالشبكة
	بيانات  “نعتدّ بالجميع”
	ملاحظة بشأن المنظور على مستوى الشبكة
	الجمعيات الوطنية العاملة دوليا
	المراكز المرجعية للصليب الأحمر والهلال الأحمر
	أمثلة على عمل الجمعيات الوطنية

	المرفق
	البيانات المالية


