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من الرئيس
انتهى عام  2015بعقد املؤمتر الدويل الثاين والثالثني للصليب
األحمر والهالل األحمر ،وقد أسفرت هذه الفعالية عن العديد من
القرارات املهمة ملستقبل الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل
األحمر األشخاص الذين نقدم إليهم خدماتنا يف جميع أنحاء
العامل.
وأسفرت الفعالية عن لجنة دامئة جديدة انتخب لها األعضاء
التالية أسامؤهم باإلضافة إىل ممثيل اللجنة الدولية واالتحاد
الدويل:
 الدكتور ماسيمو بارا (إيطاليا) السيد كريستولد شيتي (سيشيل) السيدة إيفا فون أولرايخ (السويد) السيد غريغ فيكري (أسرتاليا) السيد جورج فيرب (كندا)أعضاء املؤسسات هم:
 الدكتور بيرت ماورير ،رئيس اللجنة الدولية السيد تاداتريو كونوي ،رئيس االتحاد الدويل السيد الحاج أس ﳼ ،األمني العام لالتحاد الدويل -السيد بالتازار ستاهلني ،نائب املدير العام للجنة الدولية

 الدكتور محمد الحديد (األردن) ،رئيس اللجنة السابق السيد ستيف كار (الواليات املتحدة األمريكية) ،نائب الرئيساللجنة املنتهية واليته
 السيد بار شتينبيك (فنلندا)ومل تعقد هذه اللجنة الجديدة بعد أي دورة نوعية ،إال أن
أولوياﻲﺗ تشمل تحسني املؤمتر الدويل للصليب األحمر والهالل
والبت يف األمور اإلنسانية وتشمل
األحمر بوصفه منتدى للنقاش
ّ
البناء بإحكام عىل العمل امليداين.
ويشمل ذلك تعزيز الحوار والتفاعل مع الدول األطراف يف
اتفاقيات جنيف ،وكذلك مع الجهات اإلنسانية الفاعلة خارج
حركة الصليب األحمر والهالل األحمر.
وهذا يعني أيضا صون تفويض كل مكون من مكونات الحركة
وصون تكاملها واستقاللها ،مع تعزيز وجود حركة منسجمة
وفعالة ،وبناء الثقة والحفاظ عليها لدى املستفيدين من عملنا
ورشكائنا .ويف نهاية املطاف ،فاألمر يتعلق بتحسني قوتنا للوصول
إىل األكرث عرضة للخطر اليوم.
وباختصار أكرث ،أرجو املساهمة يف رسم مستقبل الحركة باعتبارها
قوة إنسانية مهمة يف العامل.

لقد شعرت بالرشف والتواضع ملا طلب مني أن أترأس هذه
الهيئة املكونة من الشخصيات البارزة ،مع السيد جورج فيرب نائبا
للرئيس ،وإنني أتطلع إىل العمل معهم ملعالجة القضايا ذات
األهمية ملستقبل الحركة.
ودعوين ،أنا واللجنة الدامئة الجديدة ،أعرب لكم عن تقديرنا
وامتناننا للمساهامت العديدة واملهمة التي ساهم بها األعضاء
الثالثة الذين يغادرون اللجنة:
إيفا فون أولرايخ
الرئيسة

Standing Commission of the Red Cross And Red Crescent

مجلس املندوبني
اجتمع مجلس املندوبني يف  7كانون األول/ديسمرب ،قبل انعقاد املؤمتر
الدويل .واتفقت مكونات حركة الصليب األحمر والهالل األحمر يف هذا
االجتامع عىل عدد من القضايا التي تهمهم.
وقدمت اللجنة الدامئة ،تبعا للقرارات املتخذة يف سيدين عام  ،2013قرارا
بعنوان "رؤية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر" ،وقد اعتمد
هذا القرار .وهذه "الرؤية" هي استمرار السرتاتيجية الحركة التي يقوم
عليها جزء كبري من العمل املنجز خالل الفرتة  ،2013-2001والتي
أصبح العديد من عنارصها مدرجا يف التعاون اليومي بني مكونات الحركة.
بعد عامني من املشاورات يف جميع أنحاء العامل ،اعتمد مجلس املندوبني
قرارا بشأن "تعزيز التنسيق والتعاون بالحركة :تحسني االستجابة اإلنسانية
للحركة" التي من املتوقع أن توفر األساس للقيام بالعمل اإلنساين بفعالية
أكرب يف جميع الحاالت التي تتطلب استجابة دولية من الحركة.
ووافق املجلس عىل "مبادرة العالمة املميزة للحركة" التي تهدف إىل
تعزيز قدرة الحركة عىل الحصول عىل املوارد الالزمة بواسطة عمليات
واسعة النطاق بوجه خاص ،من خالل إنشاء رمز ميكن استخدامه ،يف
ظروف معينة ،عىل املستوى الدويل.
وعقب قرار ات ُّخذ يف سيدين ،اعتمد مجلس املندوبني "اإلطار االسرتاتيجي
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بشأن إدماج املعاقني يف الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر"
الذي سيسهل عىل الحركة االستفادة من مواهب وطاقات األفراد الذين
يعيشون اإلعاقة ،وتحسني الخدمات الهادفة ملصلحتهم.
ويف إطار متابعة قرار اعتمد منذ عام  2013بشأن "الحفاظ عىل الرتاث
التاريخي والثقايف للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر"،
وروجعت الالئحة التنفيذية لصندوق اإلمرباطورة شوكن.
وقد أُدرج عىل جدول األعامل كل من مذكرة التفاهم واالتفاق بشأن
الرتتيبات التشغيلية ،بتاريخ  28ترشين الثاين/نوفمرب  2005بني جمعية
الهالل األحمر الفلسطيني ونجمة داوود الحمراء يف إرسائيل ،يف شكل
تقرير نابع من اللجنة الدامئة التي كانت تراقب تنفيذ ذلك خالل الفرتة
من  2013إىل  .2015وقرر املجلس العودة يف املستقبل إىل منوذج
من مراقب مستقل.
ومن منظور أع ّم  ،فقد وافق مجلس املندوبني أيضا عىل
رسالة الحركة إىل مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين القادم.
ومن مهام املجلس متهيد الطريق للمؤمتر الدويل من خالل اقرتاح
جدول أعامل له ،واقرتاح مرشحني لشَ غل وظائف أعضاء املكتب.
وتود اللجنة الدامئة أن تشكر األشخاص التالية أسامؤهم عىل استعدادهم
ألداء مثل هذه األدوار:

رئيسة املؤمتر

Ms Fatima Gailani, Afghan Red Crescent Society

نائبة الرئيسة

Ms Annemarie Huber-Hotz, Swiss Red Cross

نائب الرئيسة

Dr Tha Hla Shwe, Myanmar Red Cross Society

نائبة الرئيسة

H.E. Ms Yvette Stevens, Sierra Leone

نائبة الرئيس

H.E. Ms Marta Maurás Pérez, Chile

نائبة الرئيسة

Ms Bolormaa Nordov, Mongolian Red Cross Society

رئيس لجنة الصياغة
مقررة املؤمتر
رئيسة الحوار اإلنساين:
فضاء بلورة الرؤى
رئيس اللجنة ألف
املبادئ أساس عملنا
رئيس اللجنة باء :التحديات املعارصة أمام القانون الدويل اإلنساين
رئيسة اللجنة جيم :العنف القائم عىل الجنس والنوع االجتامعي :العمل املشرتك من أجل منعه والتصدي له
رئيس اللجنة دال :الرعاية الصحية يف خطر :مواصلة حامية تقديم خدمات الرعاية الصحية معا
رئيس اللجنة هاء :تعزيز القدرة عىل الصمود من خالل التشجيع عىل العمل املحيل وتعزيز األطر القانونية  -إطالق تحالف
املليار من أجل القدرة عىل الصمود
رئيس اللجنة هاء :تعزيز القدرة عىل الصمود من خالل التشجيع عىل العمل املحيل وتعزيز األطر القانونية -
تعزيز األطر القانونية الخاصة بالكوارث وحاالت الطوارئ

H.E. Mr Carsten Staur, Denmark
H.E. Ms Saja Majali, Jordan
Ms Ashanta Osborne-Moses Guyana Red Cross Society
Dr Werner Kerschbaum, Austrian Red Cross
Mr Richard Rowe, Australian Red Cross
H. E. Ms Nazhat Shameem Khan Fiji
H.E. Mr Nthuthang Khumoetsile Martin Seleka, South Africa
Dr Seyed Amir Mohsen Ziaee,
Red Crescent Society of the Islamic Republic of Iran
Mr Fabrizio Curcio, Italy

وتود اللجنة الدامئة أيضا أن تعرب عن تقديرها الكبري للعمل املضني واملشورة الحسنة لسفري سويرسا السيد نيكوال النغ الذي كان مفوضا ،ثم أمينا عاما للمؤمتر
الدويل الثاين والثالثني للصليب األحمر والهالل األحمر.
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املؤمتر الدويل الثاين والثالثون للصليب األحمر
والهالل األحمر
قرارات
عقد املؤمتر الدويل الثاين والثالثني يف الفرتة بني  10-8كانون األول/
ديسمرب يف جنيف وكان جدول أعامله غنيا جدا غطى معظم مجاالت
عمل الصليب األحمر والهالل األحمر.
ومن ناحية القانون الدويل اإلنساين تناول املؤمتر الدويل موضوعني هام:
موضوع حامية األشخاص املحرومني من حريتهم ،وموضوع االمتثال
للقانون الدويل اإلنساين .ولقي كال املوضوعني اهتامما كبريا من الجمعيات
الوطنية والدول ،وبعد عمل شاق ،اعتمد املؤمتر قرارا بشأن تعزيز القانون
الدويل اإلنساين الذي يحمي األشخاص املحرومني من حريتهم وقرارا بشأن
تعزيز االمتثال للقانون الدويل اإلنساين.

وطرح موضوع آخر لقي الكثري من االهتامم وكان بشأن العنف القائم عىل
الجنس والنوع االجتامعي :العمل املشرتك من أجل منعه والتصدي له ،وكان
مصدر قلق متزايد ملكونات الحركة.
وقد أظهرت النزاعات املعارصة أن "الرعاية الصحية يف خطر :مواصلة حامية
تقديم الرعاية الصحية معا" ال تزال تشكل قضية ذات أهمية كبرية جدا،
ودعا املؤمتر الدويل الدول إىل بذل جهود أكرب وأفضل ،ودعا أيضا الجمعيات
الوطنية إىل "تكثيف التزامها وجهودها املبذولة لزيادة قبولها وسالمتها وأمنها
من أجل الوصول إىل األشخاص يف املجتمعات املحلية التي تقدم إليها خدمات
الرعاية الصحية ".
وكان كل من سالمة املتطوعني اإلنسانيني وأمنهم من املوضوعات التي يتزايد
القلق بشأنها ،نظرا إىل أن  100متطوع تقريبا من متطوعي الصليب األحمر
والهالل األحمر فقدوا حياتهم أثناء أداء مهامتهم منذ انعقاد املؤمتر الدويل
الحادي والثالثني عام .2011
وأصدر املؤمتر الدويل أيضا قرارا بشأن تعزيز األطر القانونية ملواجهة الكوارث
والحد من املخاطر واإلسعافات األولية وقرارا بشأن تعزيز استجابة الحركة
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر لالحتياجات اإلنسانية املتزايدة،
ويق ّرها هذا األخري "قواعد الصليب األحمر والهالل األحمر للمساعدة اإلنسانية
"بصيغتها التي ع ّدلتها الجمعية العامة لالتحاد الدويل عام  ،2013وهي التي
تحكم الجمعيات الوطنية واالتحاد الدويل يف تقديم املساعدة اإلنسانية الدولية
(باستثناء النزاعات املسلحة واالضطرابات الداخلية و نتائجها املبارشة).
وفيام يتعلق بتنفيذ مذكرة التفاهم واالتفاق بشأن الرتتيبات التشغيلية بتاريخ
 28ترشين الثاين/نوفمرب  2005بني جمعية الهالل األحمر الفلسطيني ونجمة
داود الحمراء يف إرسائيل ،اعتمد املؤمتر الدويل قرار مجلس املندوبني.
وأخريا ،اعتمد املؤمتر الدويل مرشوع قرار بعنوان "قوة اإلنسانية" ،يتناول جوانب
متابعة القرارات والتعهدات وتنفيذها  ،وأحاط علام  -مع التقدير  -بنتائج
الحوار اإلنساين :فضاء بلورة الرؤى.
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الهجرة الدولية
خالل عام  ،2015عادت "الهجرة"  -و ُيفهم من معناها
الواسع األشخاص الذين تحركوا لعدة أسباب مختلفة –
للظهور عىل السطح كمسألة مثرية للقلق العميق من الناحية
اإلنسانية ،ولهذا السبب قرر مجلس املندوبني إدراج هذا
املوضوع يف جدول أعامله.
وأسفرت مداوالته بشأن ذلك عن اعتامد بيان الحركة حول
الهجرة" :ضامن العمل الجامعي من أجل حامية املهاجرين
واالستجابة الحتياجاتهم وأوجه ضعفهم" ،ويضم خمسة
عنارص هي:
يلزم هذا البيان مكونات الحركة بأن تزيد من استجابتها
الرامية إىل إنقاذ األرواح وتحسني مستوى حامية املهاجرين
وصحتهم وكرامتهم وتجعل هذه االستجابة مستدامة وتتخذ
إجراءات أخرى لصالحهم .عالوة عىل ذلك ،يدعو الدول إىل
الوفاء بالتزاماتها القانونية؛ وضامن وجود إجراءات كافية
لحامية كرامة جميع املهاجرين وضامن سالمتهم؛ ومعالجة
أسباب النزوح القرسي؛ وإيجاد حلول دامئة؛ وأخريا ،دعا إىل
التعاون بني الدول عىل جميع املستويات ومكونات حركة
الصليب األحمر والهالل األحمر.

ميدالية هرني دونان
منحت اللجنة الدامئة ميدالية هرني دونان إىل أربع شخصيات
مرموقة ،أحدها رحل عنا لألسف ،وهم:
 األستاذ الدكتور ممدوح كامل جرب األمني العام السابق لجمعية الهالل األحمر املرصي(جائزة استثنائية بعد الوفاة)
 السيد ستيفني دايفوكيل األمني العام السابق لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر
 السيدة مونووارا رسكارمديرة الهالل األحمر يف بنغالدش (إعادة الروابط العائلية)
 الدكتور أحمد محمد حسنرئيس جمعية الهالل األحمر الصومايل
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اللجان
خالل املؤمتر كانت هناك خمس لجان  -واحدة منها كان لديها فرعني.
وتوافق هذه السنة االحتفال بالذكرى السنوية ملرور خمسني سنة عىل وضع
املبادئ األساسية ،لذلك ركزت إحدى اللجان عىل هذه املبادئ ،وخصوصا
تطبيقها العميل ودورها كإطار فريد وأخالقي وميداين ومؤسيس.
وتناولت اللجنة تحديا آخر من التحديات املعارصة أمام القانون اإلنساين الدويل،
فيام نظرت اللجنة جيم يف منع للعنف القائم عىل الجنس والنوع االجتامعي،
وناقشت اللجنة دال مسألة الرعاية الصحية يف خطر.
وكان للجنة هاء املعنية بتعزيز القدرة عىل الصمود من خالل التشجيع عىل
العمل املحيل وتعزيز األطر القانونية ،مقسمة إىل فرعني :فرع معني بإطالق
تحالف املليار من أجل القدرة عىل الصمود ،وفرع معني بتعزيز األطر القانونية
لحاالت الكوارث والطوارئ.

الحوار اإلنساين :فضاء بلورة الرؤى
تلبية للدعوات من أجل "تحديث" املؤمتر الدويل ،وافقت اللجنة الدامئة
عىل إدراج قسم تكون فيه املناقشات أكرث حرية واملوضوعات أكرث انفتاحا
واألفكار املنبثقة أكرث إبداعا مام هو ممكن يف شكل مؤمتر التقليدي.
واتخذ ذلك صيغة "الحوار اإلنساين :فضاء بلورة الرؤى" الذي جرى بالتوازي مع
جلسات أخرى للمؤمتر .وركزت خمس مناقشات مواضيعية عىل مخاطر الكوارث
املرتبطة بتغري املناخ ،واملخاطر يف املناطق الحرضية ،وقدرة أنظمة الصحة
والرعاية والرعاية عىل الصمود ،والتحديات يف البيئات غري اآلمنة ،والهجرة.
وقد أمثرت كل هذه املناقشات املواضيعية عن مادة غنية يف شكل أفكار وأسئلة
ووجهات نظر سيجري تحليلها ونرشها.
وجرت دورة سادسة ،ارتكزت عىل الجلسات األخرى وكذلك عىل املؤمتر عموما،
بالتوازي مع املناقشات املواضيعية ،وعنوانها "فضاء بلورة الرؤى"  -وهي نهج
طموح من أجل إيجاد مقاربات جديدة ملعالجة بعض املسائل االسرتاتيجية
األكرث إلحاحا عىل املدى الطويل والتي تواجه األوساط اإلنسانية .وقد أدى
ذلك أيضا إىل مجموعة قيمة من األفكار واألسئلة التي سيجري جمعها وتبادلها
عىل مستوى عام عىل جميع أعضاء املؤمتر يك يستخدموها.
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الجائزة اإلنسانية الخاصة
تقديرا للجهود االستثنائية التي بذلت يف التصدي لوباء اإليبوال يف غرب
أفريقيا ،منحت اللجنة الدامئة الجائزة اإلنسانية الخاصة ملتطوعني من
الجمعيات الوطنية الثالث األكرث ترضرا ،وهي غينيا وليبرييا وسرياليون.
وجرى تسليم الجوائز ملمثل كل من هؤالء املتطوعني يف حفل أقيم خالل
املؤمتر الدويل الثاين والثالثني.

الفعاليات الجانبية
نظم ما ال يقل عن  35فعالية جانبية خالل املؤمتر الدويل ،بعضها من تنظيم
كل عىل حدة ،وبعضها اآلخر نظمته مجموعات مختلفة
الجمعيات الوطنية ٌّ
من الحكومات والجمعيات الوطنية وغريها.
وميكن االطالع عىل القامئة الكاملة للفعاليات هنا.

اجتامع اللجنة الدامئة
اجتمعت اللجنة الدامئة يف فيينا مبناسبة الذكرى الخمسني لوضع املبادئ
األساسية عام .1965
وكان الرتكيز الرئييس يف هذا االجتامع عىل حالة االستعدادات للمؤمتر الدويل،
مبا يف ذلك املوافقة عىل وثائق املؤمتر واقرتاح جدول األعامل والربنامج
ومقرتحات املسؤولني املرشحني ،وما شابه ذلك .وقد استعرض مجلس املندوبني
من منظور مامثل.
واتخذ قرار لتعزيز متابعة املؤمتر الدويل عن طريق عقد اجتامع مرة أخرى
للفريق االستشاري الذي ساعد اللجنة الدامئة يف إعداد املؤمتر ،يف وقت مبكر
عام .2016
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