
 

 

Power of Humanity 
 

  
Isue nº  

 يف هذه النشرة اإلخبارية: 
 

  ١           الرئيسةرسالة من 
 ٢                      أعضاء اللجنة الدائمة                

  ٣                                املضي قدما 

 ٤        .    املؤمتر الدويل الثالث والثالثون   

  ٥           .             لقرارات والتعهداتا
 ٥                    2019اجلائزاتن يف عام 

 ٦                             جملس املندوبني   
 ٧              احلركة استجابة: 19-كوفيد                           

 

 
الدورة الثامنة عشرة للجنة الدائمة تفتتح هذه النشرة أعمال 

واتصاالهتا مع أعضاء املؤمتر الدويل للصليب األمحر واهلالل 
 األمحر.

 
، أن نتمكن من إدراج من خالل دعمكم وأفكاركمونتمىن، 

يف األعداد التالية من هذه النشرة رؤى أفضل عن تنفيذ بعض 
املندوبني واملؤمتر الدويل القرارات املهمة اليت اعتمدها جملس 

، بشأن التحضري 2019الثالث والثالثون يف عام 
لالجتماعات الدستورية التالية واملسائل األخرى ذات 
االهتمام اإلنساين املشرتك للحركة الدولية للصليب األمحر 

 واهلالل األمحر )احلركة(.

 

 

 الصور من النشرة اإلخبارية للمؤمتر الدويل الثالث والثالثني

----------- 

 
 اللجنة الدائمة للصليب األمحر واهلالل األمحر 

19 Avenue de la Paix CH – 1202 

Geneva Switzerland 

+ الربيد اإللكرتوين: 41227302032اهلاتف: 
contact@standcom.ch 

http://www.standcom.ch 

 
 

 

  

كانون    11بصفيت رئيسة اللجنة الدائمة اليت انُتخب أعضاؤها يف 
أثناء انعقاد املؤمتر الدويل للصليب األمحر  2019األول/ديسمرب 

املؤمتر واهلالل األمحر، أود أن أعرب عن امتناننا جلعلنا مؤمتنني على 
 الدويل لفرتة السنوات األربع املقبلة. وهذا شرف عظيم لنا. 

بدأت أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة الدائمة للتو يف سياق 
. ففي غضون أسابيع قليلة،  19-استثنائي تشوبه جائحة كوفيد

أصبحت هذه اجلائحة حتداي عامليا كبريا جلميع السلطات الدولية 
عنية. وفيما تكّثف احلركة استجابتها يف كل واحلكومية واحمللية امل

مكان، امسحوا يل أوالً وقبل كل شيء آخر أن أشيد إشادة حارة يف 
هذه املناسبة بتفاين مجيع املتطوعني واملوظفني الذين يسعون جاهدين 
إىل تقدمي الرعاية، ومنع انتشار العدوى، وضمان صحة األشخاص 

 األكثر ضعفا. 

 
بصفتنا أعضاًء يف اللجنة الدائمة، نعلم أننا  وبتويل هذه املناصب،

نواجه حتداي كبريا. وسنفعل كل ما بوسعنا لالرتقاء إىل مستوى اإلرث 
الذي تركه لنا األعضاء السابقون. وأشكرهم على كل اجلهود اليت 
بذلوها يف السابق. وسنواصل العمل جبهد بغرض تشجيع مجيع  

ملعتمدة يف املؤمتر الدويل الثالث األطراف املعنية على تنفيذ القرارات ا
والثالثني وقرارات جملس املندوبني، إذ اُُتذت قرارات هامة من شأهنا 
أن ترسم معامل احلركة يف املستقبل. ويف اجتماعنا األول )التداول 
ابلفيديو( الذي ُعقد يف آذار/مارس، كررت أمام األعضاء رؤييت  

 .ذات موقع جيدوالتطلعات التسعة بشأن جلنة دائمة قوية  

, 

                                           

                                        

 

 

وهي متثل اآلن التزامات مشرتكة لنا مجيعا يف فرتة السنوات األربع القادمة.  
وحنن على اقتناع أبن هناك حاجة حقيقية إىل وجود اللجنة الدائمة  
بصفتها جملس مؤمتنني للمؤمتر الدويل، جلنة بوسعها ضمان مواجهة احلركة  

ع املبادئ  بطريقة منسقة وفعالة للتحدايت الناشئة، مبا يتماشى دائما م
 األساسية.  

 
ومن بني هذه التطلعات، أود تسليط الضوء على أمهية الثقة املتبادلة  
ابعتبارها أولوية. وكان موضوع الثقة يف العمل اإلنساين يف صميم املؤمتر  
الدويل الثالث والثالثني. وإن عملنا اإلنساين الفعال، أكثر من أي وقت 

لصعيدين الدويل واحمللي، وخاصة  مضى، وتضامنه وتعاونه وتنسيقه على ا
العالقات واملساءلة فيما بني اجلهات املاحنة واألشخاص الذين نساعدهم،  
يستلزم املزيد من الثقة بني اجلهات صاحبة املصلحة. وكي حتقق احلركة  
أهدافها اإلنسانية، جيب عليها حتسني وتنمية هذه الثقة املتبادلة مع  

ما بني مكوانهتا. واللجنة الدائمة على  اجلهات صاحبة املصلحة وكذلك في
 استعداد للمسامهة يف هذا الصدد. 

 
وآمل يف أن يتجاوب هذا األمر مع اهتماماتكم وشواغلكم اخلاصة وأن  
جتعلوا مسألة الثقة هدفا مشرتكا ميكن أن يساعدان على االضطالع بعملنا  

الناس وشعور  اإلنساين بكفاءة وفعالية مع االحرتام املطلق لكرامة مجيع 
 كل فرد ابملسؤولية. 

 
ويُرجى عدم الرتدد يف إاثرة أي مسألة مع اللجنة الدائمة، تشعرون أنه ال  
بد من معاجلتها. وأان متأكدة من أنه ميكننا االعتماد على تعاونكم  

 ودعمكم. 

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير. 

 

 

 

 

مايو  /أيار
٢٠٢٠ 

 رسالة من الرئيسة
 

 

 النشرة اإلخبارية 
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5 2 2 
أعضاء من خمتلف 
 .اجلمعيات الوطنية

انتخبهم املؤمتر الدويل بصفة 
 شخصية.

 الدوليةممثالن من اللجنة 

الصليب األمحر )اللجنة 
الدولية(، يكون أحدمها 

 الرئيس.

 

ممثالن من االحتاد الدويل 
جلمعيات الصليب األمحر 
واهلالل األمحر )االحتاد 
الدويل(، يكون أحدمها 

 الرئيس.

 

 2023-2019ألعضاء املنتخبون:  ا                  

 أعضاء اللجنة الدائمة
 

 

 ماذا يعين أن يكون املرء عضوا يف اللجنة الدائمة؟
 

ية األعلى يف احلركة، جيتمع كل أربع سنوات.  يتمثل سبب وجود اللجنة الدائمة يف التصرف على أهنا املؤمتنة على املؤمتر الدويل للصليب األمحر واهلالل األمحر، وهو اهليئة التشاور 
علقة برتتيبات املؤمترات واجتماعات جملس  الفرتة الفاصلة بني املؤمترات، تقدم اللجنة الدائمة التوجيه االسرتاتيجي لصاحل مجيع مكوانت احلركة. وابإلضافة إىل مسؤولياهتا املت ويف  

 املندوبني التابع للحركة، يتعني على اللجنة الدائمة ما يلي: 
 

 احلركة، ويف هذا الصدد، التنسيق بني مكوانهتا؛ تعزيز املواءمة يف عمل   ▪

 تشجيع تنفيذ قرارات املؤمتر الدويل ومواصلة ذلك؛  ▪

 النظر يف مسائل تعىن هبا احلركة ككل، مع مراعاة هذه األهداف املطروحة.  ▪

 

فهي تسعى إىل ترسيخ إعداد واعتماد وتنفيذ االلتزامات والسياسات الفعالة ذات الصلة للحركة واملؤمتر الدويل. وتضمن   وليس املقصود أن تكون اللجنة هيئة تشغيلية للحركة.
القوة احملددة واخلربة    نساين، على أساس مواطنأن تسهم هذه املسائل يف دعم اتساق احلركة وتعزيزه، وااللتزام ابملبادئ واملواقف املشرتكة، فضاًل عن التنسيق املتوائم يف عملها اإل 

 والوالايت املناطة مبكوانهتا. 

 

االحتاد الدويل  -الدوليةاألعضاء السابقون: اللجنة    

 نائب الرئيس الرئيسة
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 الرأي العام العاملي مبهمتنا وثقته فيها.  ، من أجل زايدة اعرتاف وحدة حركتنا املسامهة يف    - 1

 
؛  ضمريا أساسيا للعامل فيما يتعلق حباالت الضعفاملسامهة يف تعزيز دور احلركة ابعتبارها    - 2

 رأاي حامسا تسمعه احلكومات واجملتمع املدين وحترتمه.

 
دور مجعيات  تشجيع اللجنة الدائمة، يف املناقشة اإلنسانية، على الرتكيز أكثر على  - 3

 .عتبارها الركائز األساسية للحركة الدوليةالصليب األمحر واهلالل األمحر ورأيها اب

 
اإلميان بشكل راسخ بضرورة وجود اللجنة الدائمة. فهي أحد املؤمتنني على املؤمتر الدويل،   - 4

جلنة قادرة على ضمان أن تواجه احلركة بفعالية وبطريقة منسقة التحدايت الناشئة، وعلى صون  
 املبادئ األساسية دائما. 

 
أبمهية الثقة املتبادلة بيننا. لسيت الثقة املتعلقة ابلعامل اخلارجي فحسب، ولكن قبل  اإلميان  - 5

كل شيء، تلك املتعلقة ابلنطاق الداخلي. الثقة اليت جيب تعزيزها من أجل تنفيذ عملنا بشكل  
 أفضل مع األشخاص الذين نقدم اخلدمات إليهم يف اجملتمعات احمللية وكذلك مع السلطات. 

 
احلكم يف احلركة، مبا يف ذلك اللجنة  بضرورة حضور أكرب للمرأة يف قيادة كل أجهزة  ن  اإلميا  - 6

 الدائمة. 
 
 .إظهار الشفافية يف أعمالنا  - 7
 
 ضمان املساءلة والنزاهة.   - 8
 
تضافر جهودان ألننا حنتاج إىل حركة موحدة، قادرة على الوصول إىل الناس احملتاجني إلينا،   - 9

 عرون أبننا والصليب األمحر واهلالل األمحر قريبون منهم.وإىل جعل كل الناس يش
 

 

 
اخللل الناجم عن األزمة الصحية الدولية احلالية، ُعقد   ظرا إىلن

االجتماع األول للجنة الدائمة هذا العام يف آذار/مارس يف جلسة  
 خمتصرة إىل حد كبري وبواسطة التداول ابلفيديو لبعض أعضائها. 

 
وكان فرصة للرئيسة بغية حشد زمالئها األعضاء من أجل جلنة 

 دائمة قوية ذات موقع جيد. 

 
يه، أشارت إىل التطلعات التسعة للجنة الدائمة واليت كانت وعل

 قد عرضتها يف خطاب الرتشيح ويشاركها فيها اآلن أعضاء اللجنة.
 وفيما يلي التطلعات: 

  
 

 ا

"أود تسليط الضوء على أمهية الثقة املتبادلة ابعتبارها    .
أولوية. وكان موضوع الثقة يف العمل اإلنساين يف صميم  

 املؤمتر الدويل الثالث والثالثني. 

وعملنا اإلنساين الفعال، أكثر من أي وقت مضى، 
وتضامنه وتعاونه وتنسيقه على الصعيدين الدويل 
واحمللي، وخاصة العالقات واملساءلة فيما بني اجلهات 
املاحنة واألشخاص الذين نساعدهم، إمنا يستلزم املزيد  

 . مريسيدس اببيهمن الثقة بني اجلهات صاحبة املصلحة"

 
 
 

 المضي قدما
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( 2019كانون األول/ديسمرب  12-9)جنيف،  ملؤمتر الدويل الثالث والثالثوناومجع 
منظمة مراقبة واللجنة الدولية  77دولة و 170مجعية وطنية و 187مشاركا من  2393

للصليب األمحر )اللجنة الدولية( واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر 
 )االحتاد الدويل(.

 
لرمسية وغري الرمسية )اجللسات العامة، وجلنة وقد أدى برانمج غين ابلكثري من الفعاليات ا

 Redو الصياغة، واللجان وجلسات "إضاءة على موضوع"، وحلقات العمل،
Talks حماداثت الصليب األمحر/اهلالل األمحر(، والقرية اإلنسانية والدرب اإلنساين( إىل(

القانون الدويل  حتفيز درجة عالية جدا من التزام املشاركني قبل املؤمتر وأثناءه مبواضيع
اإلنساين: محاية الناس يف النزاعات املسلحة، ومواطن الضعف املتغرية، والثقة يف العمل 

 اإلنساين.

 
ونتيجة لذلك، جرى النظر يف بعض التحدايت احلالية والناشئة اليت يواجهها الناس 

ت متنوعة من واجملتمعات احمللية والعاملون يف اجملال اإلنساين، على سبيل املثال يف جماال
قبيل التحوالت الرقمية، ومكافحة األوبئة واجلوائح، والصحة النفسية واالحتياجات النفسية 
واالجتماعية للمتضررين من حاالت الطوارئ، والعمل اإلنساين يف املناطق احلضرية ويف 

 مواجهة أزمة املناخ وغريها من اجملاالت.

 املؤمتر الدويل الثالث والثالثون
 

 "فلنعمل اليوم لبناء الغذ"

املؤمتر الدويل للصليب األمحر واهلالل األمحر هو اهليئة التشاورية العليا للحركة، جتتمع خالله  
األطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقيات جنيف مع مكوانت احلركة بغية مناقشة مسائل رئيسية  

 إنسانية وقطع التزامات مشرتكة. تثري شواغل  

 إنه منتدى غري سياسي فريد، تتمتع فيه مكوانت احلركة بنفس قيمة صوت الدول. 

 ويهدف املؤمتر الدويل إىل ما يلي:
 

 املسامهة يف احرتام القانون الدويل اإلنساين وتطويره  ▪

والسياسات  حتسني سالمة األفراد وأمنهم وكرامتهم من خالل تعزيز األطر  ▪
 القانونية 

 صياغة جدول األعمال اإلنسانية العاملية  ▪

 توطيد العالقات والتحالفات وأوجه التآزر  ▪

https://rcrcconference.org/ar/
https://rcrcconference.org/ar/
https://rcrcconference.org/ar/
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 ئزاتناجلا
 

هي أعلى درجات التمييز  ميدالية هنري دوانن
اليت ميكن أن متنحها احلركة للفرد. وقد ُمنحت يف 

لثالثة أفراد من  2019كانون األول/ديسمرب  4
اخلدمات املتميزة وأعمال  أجل تكرمي ومكافأة

التفاين الكبري يف سبيل قضية الصليب األمحر 
 وهم:، واهلالل األمحر

 ماريو
 فيالرويل الندير

الصليب األمحر 
 الفنزويلي

 

 مانويال
 كابريو موران

 األمحرالصليب 
 اإلسباين

 

 مايكل ماير

 الصليب األمحر
 الربيطاين

 

جائزة الصليب األمحر واهلالل ومُتنح 
جلمعيات وطنية   األمحر للسالم واإلنسانية

أو أشخاص يف احلركة، بسبب إسهاماهتم  
بنشاط يف حتقيق عامل أكثر سالما من خالل  

 عملهم اإلنساين ونشر املثل العليا للحركة. 

 
كانون األول/ديسمرب   4وقد ُمنحت يف 

 إىل الدكتور حممد مطلق احلديد.   2019

 
 

 
 

 حممد مطلق احلديد من 
ر األرديناهلالل األمح  

 

 
 
 
 

اعتمد املؤمتر الدويل الثالث والثالثون مثانية قرارات، كانت نتيجة عمل ضخم وانجح للتوصل إىل توافق يف 
 اآلراء يف ظل الروح التقليدية اليت يتمتع هبا هذا املنتدى اإلنساين العاملي. 

 
تعهدا، وهي أدوات مهمة   151واسُتكملت هذه القرارات ابلتزامات طوعية تعهد هبا املشاركون يف شكل 

لتيسري وحتسني التعاون واحلوار بني اجلهات الفاعلة اإلنسانية والسلطات العامة والشركاء اآلخرين احلاضرين  
أاير/ مايو   31دمي تعهدات أخرى حىت يف املؤمتر. ويُرجى اإلحاطة علما بتمديد املوعد النهائي احملدد لتق

 (. هنا  االطالع على قاعدة بياانت التعهدات)ميكن    2020

 
 وان القرارات املعتمدة هي التالية. 

 

نون الدويل اإلنساين وطنيًا: خريطة طريق لتحسني تنفيذ القانون الدويل اإلنساين إدماج القا ▪
 ( 1القرار  )   على الصعيد الوطين

تلبية احتياجات األشخاص املتضررين من النزاعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت   ▪
 ( 2القرار  الطوارئ يف جمال الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي )

 ( 3القرار  حان الوقت للتصدي معاً لألوبئة واجلوائح )  ▪

إعادة الروابط العائلية يف ظل احرتام اخلصوصية مبا يف ذلك ما يتعلق حبماية البياانت الشخصية   ▪
 ( 4القرار  )

 ( 5القرار  ولية للصليب األمحر واهلالل األمحر )املرأة والقيادة يف العمل اإلنساين للحركة الد  ▪

 ( 6القرار  فلنعمل اليوم لبناء الغد )  ▪

 ( 7القرار  قوانني وسياسيات مواجهة الكوارث اليت ال تغفل أحداً ) ▪

  2005تشرين الثاين/نوفمرب    28 التشغيلية، املوقعني يف  تنفيذ مذكرة التفاهم واالتفاق بشأن التدابري  ▪
 ( 8القرار  بني مجعية ماجن دافيد أدوم اإلسرائيلية ومجعية اهلالل األمحر الفلسطيين )

 

وتدعو أعضاء املؤمتر إىل إعمال   فلنعمل اليوم لبناء الغد 6لقرار اوتؤيد اللجنة الدائمة أتييدا اتما أحكام 
 القرارات املتخذة والتعهدات اليت قطعتها وتنفيذها تنفيذا كامال. 

 
زء ال يتجزأ من ديناميات دورة التحضري اجلديدة للمؤمتر الدويل الرابع والثالثني، مما  وهذه املسؤولية هي ج

يهدف إىل إثبات أن االلتزامات اليت مت التعهد هبا يف املؤمتر هلا أتثري وسوف تساعد على إحداث فرق يف  
 األزمات اإلنسانية يف املستقبل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  القرارات والتعهدات 

https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/pledges/
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R1-bringing-IHL-home-ADOPTED_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R1-bringing-IHL-home-ADOPTED_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R1-bringing-IHL-home-ADOPTED_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2020/01/33IC-R2-MHPSS-_CLEAN_ADOPTED_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2020/01/33IC-R2-MHPSS-_CLEAN_ADOPTED_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2020/01/33IC-R2-MHPSS-_CLEAN_ADOPTED_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC_R3-Epidemic_Pandemic-resolution-adopted-final-AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC_R3-Epidemic_Pandemic-resolution-adopted-final-AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC_R3-Epidemic_Pandemic-resolution-adopted-final-AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R4-RFL-ADOPTED_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R4-RFL-ADOPTED_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R4-RFL-ADOPTED_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R5-Women-leadership-ADOPTED_ar.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R5-Women-leadership-ADOPTED_ar.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R5-Women-leadership-ADOPTED_ar.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R6-Act-today-shape-tomorrow-ADOPTED_ar.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R6-Act-today-shape-tomorrow-ADOPTED_ar.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R6-Act-today-shape-tomorrow-ADOPTED_ar.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC_R7-Disaster-Law-resolution-adopted-final-AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC_R7-Disaster-Law-resolution-adopted-final-AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC_R7-Disaster-Law-resolution-adopted-final-AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R8-MoU_CLEAN_ADOPTED_en.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R8-MoU_CLEAN_ADOPTED_en.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R8-MoU_CLEAN_ADOPTED_en.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R6-Act-today-shape-tomorrow-ADOPTED_ar.pdf
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وبناء على مبادرة من اللجنة الدائمة، اعتمد جملس املندوبني إطار سياسات جديدا يهدف 
إىل تعزيز الشفافية والتوازن بني اجلنسني والتجديد يف انتخاب وتشكيل اللجنة الدائمة 

(. وقد أمكن مالحظة أثر إجيايب ابلفعل يف االنتخاابت اليت أجريت أثناء املؤمتر 4القرار )
 الدويل.

 
وعرض جملس املندوبني على احلركة سياسات وأدوات اسرتاتيجية لتعزيز ومواءمة عمل 

القرار االجتماعية ) مكوانهتا يف تلبية احتياجات الصحة النفسية وتلبية االحتياجات النفسية
(، يف التزامات يف جمال التفاعل مع اجملتمعات 6القرار (، يف سياق إعادة الروابط العائلية )5

 (.3القرار ( وحتسني األسس النظامية والدستورية )1القرار احمللية واملساءلة )

 
والتعاون بني مكوانت  وأجرى جملس املندوبني مناقشة حيوية وبناءة حول مسائل التنسيق

احلركة. ورحب جملس املندوبني ابلتحوالت اإلجيابية اليت حتققت ابلفعل يف إطار عملية 
( ووضع أولوايت جديدة لـ SMCCتعزيز التنسيق والتعاون بني مكوانت احلركة )

SMCC 2.0 ( 9القرار يف السنوات األربع املقبلة.) 

إجراء مراجعات لـ"اتفاقية تنظيم األنشطة الدولية  خطة توابإلضافة إىل ذلك، ُعرض
 (ليةاتفاقية إشبي) 1997ملكوانت احلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر" لعام 

 موضع مناقشة على نطاق واسع. توكان  ،2005 تدابريه التكميلية لعامو

وبعد هذه املناقشة، الحظت اللجنة الدائمة ابرتياح االقرتاح الذي قدمه يف شباط/فرباير 
رئيسا اللجنة الدولية واالحتاد الدويل إىل اجلمعيات الوطنية لتنفيذ عملية موحدة  2020

اجلماعي للحركة ]مبا يف ذلك[ وشاملة وشفافة هذا العام بغرض "تعزيز األثر اإلنساين 
حتديث/ مراجعة اتفاق إشبيلية وتدابريه التكميلية". وابلنظر إىل اهتمام اللجنة الدائمة 
اخلاص بعملية العمل هذه اليت تتناول مسائل أساسية متعلقة ابملواءمة والتنسيق داخل 

يام بذلك بفعالية احلركة، ستكون اللجنة الدائمة سعيدة كثريا للمسامهة وستحدد كيفية الق
 .أكرب

 
 

كل مكوانت احلركة ملناقشة   2019كانون األول/ديسمرب    8مجع جملس املندوبني يف  
وتقرير جمموعة واسعة من املسائل على أساس جدول أعمال غين وطموح للغاية. 
وابإلضافة إىل حتديث عدد من املشاركات السابقة )مثل القضاء على األسلحة 

 احلركة؛ وإشراك األشخاص ذوي النووية؛ واملساواة بني اجلنسني وتساوي الفرص يف
 .اإلعاقة، وحشد املوارد(، اعتمد اجمللس بتوافق اآلراء اثين عشر قرارا

وترتبط بعض هذه القرارات مباشرًة إبعداد املؤمتر الدويل الثالث والثالثني، من أجل 
وضع جدول أعماله أو التوصل إىل مواقف والتزامات مشرتكة توجه احلوار الذي 

كة مع الدول بشأن القضااي اإلنسانية احلامسة. وابإلضافة إىل ذلك، ستجريه احلر 
 اعتمد اجمللس إعالنني هامني: 

 

ملبذولة يف السابق والتعهدات ( أقّر ابجلهود ا2القرار  )  بيان احلركة عن النزاهة ▪
اجلديدة اليت ُقطعت يف احلركة لرتسيخ األخالقيات واملساءلة والشفافية. ويف 
حني يُقصد أبحد جوانب البيان تعزيز احلوار مع الدول بشأن الثقة يف العمل 
اإلنساين، سوف تتنبه اللجنة الدائمة بشكل خاص إىل التدابري املتخذة داخل 

 يزال يتعني وضعها لدعم تنفيذها ورصده.  احلركة، واليت ال

 
(، الذي ركز 8القرار ) بيان احلركة بشأن املهاجرين وإنسانيتنا املشرتكة ▪

حصرا على االعتبارات اإلنسانية، شدد على الشواغل املتزايدة اليت تساور  
ورفاه املهاجرين الضعفاء احلال الصليب األمحر واهلالل األمحر بشأن سالمة 

والالجئني وغريهم من األشخاص الذين حيتاجون إىل إىل احلماية الدولية، 
 -والتزامه بدعم الدول يف ضمان تلبية االحتياجات اإلنسانية للمهاجرين

 وكذلك احتياجات األشخاص املستضعفني يف اجملتمعات املضيفة. 

 

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/CD19-R4-Standing-Commission-election_Adopted_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/CD19-R4-Standing-Commission-election_Adopted_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/CD19-R4-Standing-Commission-election_Adopted_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/CD19-R5-MHPSS-need-policy-resolution_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/CD19-R5-MHPSS-need-policy-resolution_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/CD19-R5-MHPSS-need-policy-resolution_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/CD19-R5-MHPSS-need-policy-resolution_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/190030_ar-CD19-R6-Adopted_RFL-Strategy_ar.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/190030_ar-CD19-R6-Adopted_RFL-Strategy_ar.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/190030_ar-CD19-R6-Adopted_RFL-Strategy_ar.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/CD19-R1-Movement-wide-committment-for-CEA_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/CD19-R1-Movement-wide-committment-for-CEA_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/CD19-R1-Movement-wide-committment-for-CEA_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/CD19-R3-Stengthening-statutory-base_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/CD19-R3-Stengthening-statutory-base_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/CD19-R3-Stengthening-statutory-base_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/190033_ar-CD19-R9-Adopted-SMCC-Resolution-AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/190033_ar-CD19-R9-Adopted-SMCC-Resolution-AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/190033_ar-CD19-R9-Adopted-SMCC-Resolution-AR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/Seville-Agreement_EN.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/Seville-Agreement_EN.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/Seville-Agreement_EN.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/resolution/council-delegates-resolution-8-2005.htm
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/resolution/council-delegates-resolution-8-2005.htm
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/190025_ar-CD19-R2-Integrity-statement_ADOPTED_ar.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/190025_ar-CD19-R2-Integrity-statement_ADOPTED_ar.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/190025_ar-CD19-R2-Integrity-statement_ADOPTED_ar.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/190032_ar-CD19-R8-Movement-Declaration-on-Migration_ADOPTED_ar.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/190032_ar-CD19-R8-Movement-Declaration-on-Migration_ADOPTED_ar.pdf
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مليون فرنك سويسري    800جلمع مبلغ    نداء طوارئ  2020آذار/مارس    26وأطلقت احلركة يف  
أمريكي( من أجل مساعدة اجملتمعات األكثر استضعافا يف العامل على   مليون دوالر 823)

 والتعايف من آاثره.   19- وقف انتشار كوفيد

 
  566مليون فرنك سويسري ) 550نداء جلمع  االحتاد الدويليطلق  ▪

مليون دوالر أمريكي( من أجل دعم اجلمعيات الوطنية للصليب األمحر  
حية، وجتهيز السلع، واإلبالغ عن  واهلالل األمحر يف جمال الرعاية الص

املخاطر، واستخالص الدروس من الشبكة العاملية للمستجيبني احملليني،  
 واملساعدات النقدية لألسر، وُتفيف آاثر تفشي الوابء على نطاق واسع. 

 
مليون    256مليون فرنك سويسري )  250نداء جلمع    اللجنة الدوليةتطلق   ▪

يف مناطق النزاعات والعنف، ودعم  دوالر أمريكي( من أجل االستجابة 
املرافق الطبية وأماكن االحتجاز، واحلد من انتشار الوابء فيما بني النازحني 
واحملتجزين وتوفري حصوهلم على اخلدمات الطبية، ودعم اجلمعيات الوطنية  

 للصليب األمحر واهلالل األمحر يف مواجهتها النتشار الفريوس. 

 
، تود اللجنة الدائمة أن تعرب عن إعجاهبا جبميع  19- كوفيدوفيما تواجه البشرية جائحة  

املتطوعني واملوظفني يف الصليب األمحر واهلالل األمحر العاملني يف اخلطوط األمامية يف هذا  
املسعى العاملي غري املسبوق وعن تشجيعها هلم. وتتمىن هلم الشجاعة واملثابرة والنجاح يف مواجهة  

أي شيء آخر، أمتىن أن يبقى اجلميع بصحة جيدة كي يتمكنوا من  هذا التحدي اهلائل. وقبل 
 مواصلة أداء مهمتنا املتمثلة يف مساعدة األشخاص األكثر ضعفا.

 
 ابقوا يف أمان  وأتقدم ابلشكر إىل اجلميع.

 

 
 

جائحة عاملية.   19-، أصبح كوفيد2019يف غضون بضعة أسابيع فقط على هناية عام  
ابحلدود ويؤثر على حياة مليارات وال ينفك مركزه ينتقل من قارة إىل أخرى، غري مبال 

 األشخاص حول العامل وصحتهم وسبل عيشهم. 

 
وال يفرض نفسه بوصفه حتداي كبريا يف هذا العقد وهذا القرن وليس من حيث الصحة  
العامة فحسب، بل أيضا بسبب عواقبه الغامضة واملقلقة على املستوايت السياسية  

على  19-شأن األثر احملتمل لكوفيد واالقتصادية واالجتماعية واإلنسانية. ومن
األشخاص األكثر ضعفا يف العامل واملتضررين أصال من النزاعات أو الكوارث الطبيعية أو 
النزوح أو التجمعات يف أحياء مزدمحة وغري صحية أو املخيمات أو أماكن االحتجاز أن 

 جيعله التهديد األكثر إحلاحا يف عصران. 

 
لية واحلكومية واحمللية ضد اجلائحة، يكثف املتطوعون وفيما تستنفر السلطات الدو 

والعاملون يف كافة مكوانت احلركة أعماهلم لالستعداد ملواجهة حاالت الطوارئ الوابئية،  
والوصول إىل األشخاص األكثر ضعفا، ومنع انتشار املرض، ومد املستشفيات وأوساط 

 املساعدة واحلماية. الرعاية الصحية اجملتمعية ابلدعم النفسي االجتماعي و 

 

 

وتعمل اجلمعيات الوطنية للصليب األمحر واهلالل األمحر، وال سيما من خالل دورها يف 
دعم السلطات العامة يف جمال الوقاية من األمراض وتعزيز الصحة، واالحتاد الدويل واللجنة  

والتفاين يف سبيل الدولية جبهد ملواجهة اجلائحة وزايدة أعماهلا وتنسيقها بنفس روح الكرم  
 عملها اإلنساين املشرتك. 

 

                                                                                         

 

 

                                                                                

احلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر تضم جهودها إىل اجلهود 
 املبذولة يف سبيل مواجهة هذه احلائجة العاملية.  

 استجابة احلركة 19-كوفيد 

 

https://www.icrc.org/ar/document/نداءات-الحركة-الدولية-للصليب-الأحمر-و-الهلال-الأحمر-لجمع-مبلغ-800-مليون-فرنك-سويسري-لمساعدة-الأشخاص-الأكثر-استضعافاً-في-العالم-في-مكافحة-مرض-كوفيد-19
https://media.ifrc.org/ifrc/emergency/global-covid-19/
https://www.icrc.org/ar/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19

