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حني مييض عام ويُقبل آخر، تكون الفرصة سانحة للتأمل والتحضري 
للمستقبل. 

األحمر  للصليب  الدولية  الحركة  تحتاج  الوراء.  إىل  بداية  فلننظر 
والهالل األحمر إىل توجه اسرتاتيجي مشرتك، لتتمكن من االستجابة 
إىل عامل متغرّي ومن التصدي للتحديات التي تواجهها. ولهذا الغرض 
اعتمد مجلس املندوبني األخري رؤية خاصة بالحركة. واستندت الرؤية 
إىل األساس املتني ملبادئنا األساسية وللقانون الدويل اإلنساين، ولعله 

ميكن تلخيصها باألسطر التالية املستخدمة يف ذلك الوقت: 

تلبية االحتياجات املتزايدة	 

حامية حمى اإلنسانية بقوة أعاملها	 

إىل  يحتاجون  الذين  األشخاص  عدد  بني  الفجوة  أن  جميعنا  نعلم 
لألسف.  تتسع،  تنفك  ال  عليها  يحصلون  الذين  وأولئك  مساعدتنا 
قيمة  ونُثبت  املتزايدة  االحتياجات  نلبي  ليك  عملنا  يف  نثابر  لكننا 

حركتنا بفضل قوة أعاملنا. 

ولننظر اآلن إىل األمام. يتعني علينا، ليك نحافظ عىل جدوى مهمتنا، أن 
نعي ما سيكون عليه حال العامل يف املستقبل وكيف ستؤثر التغريات 

عىل الناس وكيف يتعني علينا كجهات إنسانية أن نواجه ذلك. لذا، 
الدامئة يف استطالع هذه املجاالت من خالل  اللجنة  فقد رشعنا يف 
حرص  إىل  بذلك  ونرمي  بحثية.  ودراسات  األفكار  لتبادل  جلسات 
والهالل  األحمر  الصليب  منتدى  يف  سنناقشها  التي  املهمة  املسائل 
األحمر )انظر أدناه( ويف مجلس املندوبني الذي سيُعقد يف ترشين 
الثاين/نوفمرب 2017. وستساعدنا جميع هذه الخطوات يف التحضري 
للمؤمتر الدويل للصليب األحمر والهالل األحمر املزمع عقده يف عام 

2019، حيث سُنحدد معاً أولويات العمل اإلنساين يف املستقبل.

وأخرياً، ومبا أننا نبني عىل املايض لرنسم صورة للمستقبل، دعونا نجّد 
لتنفيذ القرارات التي اتخذناها يف مجلس املندوبني واملؤمتر الدويل 
قبل ما يزيد عىل سنة تقريباً. لقد استندت القرارات يف جوهرها إىل 
قيمنا اإلنسانية، وهي تهدف إىل زيادة تأثري عملنا اإلنساين يف امليدان. 

فاعتمدنا جميعاً هذه القرارات وعلينا اآلن أن ننفذها. 

فلنظل حامة حمى اإلنسانية بقوة أعاملنا. 

ونتمنى لكم كل الخري يف عام 2017 !
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الحدث أيضاً خطوة انتقالية نحو املؤمتر الدويل املقبل املزمع عقده يف 
عام 2019. وآلرائكم وأفكاركم دور حاسم يف مساعدة املنظمني عىل 

تشكيل معامل هذا الحدث. 

رؤية للحركة 

املختارة عن  الوطنية  الجمعيات  من بعض  الدامئة ردوداً  اللجنة  تلقت 
رأيها يف ورقة الرؤية. ورغم أن البعض أعرب عن رغبته يف أن تُعّد اللجنة 
الدامئة  اللجنة  نسخة أكرث تفصيالً تتضمن اسرتاتيجيات محددة، قررت 
اللجنة  اإلبقاء عىل الرؤية يف نسقها الحايل يف الوقت الراهن. وستعمد 
الدامئة يف األشهر املقبلة إىل تطوير الورقة وستتصل بالجمعيات الوطنية 

يف الوقت املناسب.  

متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم املربمة بني 
جمعية الهالل األحمر الفلسطيني وجمعية 

ماجن دافيد أدوم

التفاهم  مذكرة  تنفيذ  عن  شفوي  تقرير  إىل  الدامئة  اللجنة  استمعت 
عقب زيارة السيد »روبرت تيكرن« إىل املنطقة يف ترشين الثاين/نوفمرب 
من  كبار  مسؤولون  املستقل،  املراقب  »تيكرن«،  السيد  ورافق   .2016
جمعيات وطنية وموظفون من اللجنة الدولية واالتحاد الدويل. والتقى  
السيد »تيكرن« برئييس جمعية الهالل األحمر الفلسطيني وجمعية ماجن 
دافيد أدوم، فضالً عن مسؤولني كبار من وزارة الخارجية ووزارة الصحة 

اإلرسائيليتني.

العقبات  ورحبت اللجنة بالتقرير، وأعربت عن أملها يف أن تُذلل قريباً 
املتبقية التي تحول دون تطبيق مذكرة التفاهم. وأحاطت اللجنة الدامئة 
بأن السيد »تيكرن« قرر إجراء زيارتني إضافيتني إىل املنطقة خالل  علامً 

عام 2017. 

انتخاب أعضاء اللجنة الدامئة 

اللجنة  داخل  التنوع  تحسني  كيفية  املتواصلة حول  املناقشات  أثناء  يف 
الدامئة من خالل عملية انتخاب أعضائها، استقر رأي اللجنة عىل أن تكون 
الخطوة األوىل هي تحديث معايري الرتشح والوثائق التوجيهية املخصصة 

مجلس املندوبني لعام 2017

سيُعقد مجلس املندوبني يومي 10 و11 ترشين الثاين/نوفمرب 2017 
يف تركيا. وكان من املقرر عقده يف إسطنبول، لكن جمعية الهالل األحمر 
الرتيك اقرتحت نقل مكان االنعقاد إىل أنطاليا. وقد وافقت اللجنة الدامئة 

عىل هذا االقرتاح.

عىل  هذا  املندوبني  ملجلس  املقرتحة  املواضيع  أبرز  من  واحد  ويركّز 
التحديات املستقبلية الجسيمة التي يواجهها العمل اإلنساين. وسنناقش 
هذه التحديات الستطالع سبل مواجهتها يف بيئة رسيعة التغرّي. وقد بدأ 
حركات  أو  الرقمية  كالزعزعة  أعيننا،  أمام  يظهر  التحديات  هذه  بعض 
تنقل السكان الواسعة النطاق. واملوضوعان اآلخران املقرتحان يف الوقت 
الراهن، هام »العمل كحركة لتحسني عمليتي توقع األزمات ومواجهتها« 

قضايا اليوم اإلنسانية الرئيسية«.  و 

وقد أُرسلت للتو مذكرة مفاهيمية خاصة مبجلس املندوبني )إضافة الرابط 
لدى توفره( إىل جميع الجمعيات الوطنية. والغرض من املذكرة تحديد 
الوطنية  الجمعيات  تفاعالً من ذي قبل اللتامس مساهمة  أكرث  طريقة 
الدامئة عىل مشاركة  اللجنة  املقبل شكالً وموضوعاً. وتعّول  املجلس  يف 
األوىل من عملية  الخطوة  الوطنية يف هذه  الجمعيات  قبل  نشطة من 
التشاور، مبا يكفل أن يكون مجلس املندوبني منتدًى مؤثراً ومجدياً للحركة. 
وستُنظّم مناقشات ملموسة بشأن املسائل املهمة يف الجلسات الرسمية 
بينام تجري جلسات التبادل االستطالعية بشأن مواضيع مختارة يف سياق 
مشاورات  وستنظّم  والرسمي.  التنظيمي  الطابع  من  أقل  بقدر  يتسم 
أخرى تشمل سلسلة من جلسات املناقشة التحضريية يف ندوات شبكية 

مواضيعية عملية املنحى.

منتدى الصليب األحمر والهالل األحمر

عقب النجاح الذي حققه الحوار اإلنساين الذي أجري خالل املؤمتر الدويل 
الثاين والثالثني، سيُنظم حدث مامثل خالل مجلس املندوبني إلجراء مناقشة 
معمقة. وسيُعقد الحوار يف 9 ترشين الثاين/نوفمرب، وهو يُسّمى يف الوقت 

الراهن منتدى الصليب األحمر والهالل األحمر. 

للمشاكل  حرة  ملناقشة  وسيُخصص  كامالً  يوماً  الحدث  وسيستغرق 
والتوجهات املحتملة يف عامل الغد، ولفهم أثرها عىل الناس وإعداد استجابة 
الحركة. وسيكون املنتدى منفصالً عن مجلس املندوبني نظراً إىل طابعه 
أفراد  لحضوره  سيُدعى  إذ  أوسع،  ملشاركة  منفتحاً  وكونه  الرسمي  غري 
الخاص.  والقطاع  األطراف  والدول  والجامعات  اإلنسانية  املنظامت  من 
الخربات  يتبادلوا  وأن  بعضاً  بعضهم  من  املشاركون  يتعلم  أن  ويُنتظر 
أن  باختصار  أي  متنوعة،  مجموعات  يف  ويتناقشوا  الشبكات  ويقيموا 
مبنتدى  الخاصة  املفاهيمية  املذكرة  تحميل  وميكن  ويستلهموا.  يُلهموا 
وسيشكل  )الرابط(.  التايل  الرابط  من  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب 

http://standcom.ch/consltations-on-the-vision-paper/
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الصليب األحمر األملاين

جمعية الهالل األحمر اإليراين 

جمعية الهالل األحمر العراقي

الصليب األحمر اآليرلندي

الصليب األحمر اإليطايل

جمعية الصليب األحمر الياباين

الجمعية الوطنية للهالل األحمر األردين

جمعية الصليب األحمر الكيني

الصليب األحمر الكوري

الصليب األحمر الالتفي

الصليب األحمر الليختنشتايني

الصليب األحمر الليتواين

جمعية ماجن دافيد أدوم 

جمعية الصليب األحمر امللديفي

جمعية الصليب األحمر امليكرونيزي

الصليب األحمر املونايك

الهالل األحمر املغريب

جمعية الصليب األحمر امليامناري

الصليب األحمر النيوزيلندي

الصليب األحمر الهولندي

الصليب األحمر الرنويجي

جمعية الهالل األحمر الباكستاين

الصليب األحمر الفلبيني

الهالل األحمر القطري

الصليب األحمر الروماين

جمعية الصليب األحمر السلفادوري

الصليب األحمر لجنوب السودان

الصليب األحمر اإلسباين

الصليب األحمر السويدي

الصليب األحمر السويرسي

جمعية الصليب األحمر التايالندي

جمعية الهالل األحمر الرتيك

جمعية الهالل األحمر الرتكامين

للمرشحني. وتأمل اللجنة يف أن تساعدها االنتخابات املقبلة، بفضل هذا 
التحديث، عىل أن تكون أكرث تنوعاً من حيث التمثيل الجغرايف والقائم 
عىل النوع االجتامعي وتاريخ العمل يف الصليب األحمر/الهالل األحمر. 
وتتألف اللجنة الدامئة من تسعة أعضاء، يُنتخب خمسة منهم، بينام يكون 
األعضاء األربعة اآلخرون من كبار املسؤولني يف اللجنة الدولية واالتحاد 
الدويل. وترمي اللجنة الدامئة إىل أن متتاز دامئاً بالتنوع والتمثيل والكفاءة. 

قامئة الجمعيات الوطنية املانحة التي أسهمت 
يف ميزانية اللجنة الدامئة لعام 2016

للجمعيات  الشكر والتقدير  آيات  تتقدم بأسمى  الدامئة أن  اللجنة  تود 
الوطنية التالية عىل املساهامت التي قدمتها مليزانية عام 2016 )حتى 

منتصف كانون األول/ديسمرب 2016(: 

الصليب األحمر األلباين

الصليب األحمر األندوري

الصليب األحمر األرجنتيني

الصليب األحمر األسرتايل

الصليب األحمر النمساوي

جمعية الهالل األحمر البحريني

الصليب األحمر الربيطاين

الصليب األحمر البلغاري

جمعية الصليب األحمر الكمبودي

الصليب األحمر الكندي

جمعية الصليب األحمر الصيني

جمعية الصليب األحمر لُجزر كوك

الصليب األحمر الكروايت

جمعية الصليب األحمر القربيص

الصليب األحمر التشييك

الصليب األحمر الدامنريك

جمعية الهالل األحمر املرصي

الصليب األحمر اإلستوين

جمعية الصليب األحمر اإلثيويب

الصليب األحمر الفنلندي

الصليب األحمر الفرنيس

http://standcom.ch/members-of-the-comission/
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