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من الرئيس

يرشفني أن أبعث إليكم بهذه الرسالة بصفتي الجديدة كرئيس
للجنة الدامئة إثر القرار الذي اتخذه الزمالء األعضاء يف اللجنة
أثناء االجتامع األخري الذي عقد يف  11أيلول /سبتمرب .جاء ذلك
يف أعقاب استقالة السيدة "إيفا فون أولرايخ" من رئاسة اللجنة
الدامئة وعضويتها ألسباب شخصية.

وكام تعلمون جمي ًعا ،يُعقد مجلس املندوبني القادم يف أنطاليا
برتكيا ،يف الفرتة من  10إىل  11ترشين الثاين /نوفمرب ،وسوف
يناقش قضايا مهمة للحركة الدولية وسيتخذ قرارات لتوجيه عملها
يف السنوات املقبلة .وأشكر جمعية الهالل األحمر الرتيك عىل
جهودها الهائلة يف استضافة هذا االجتامع املهم.

واختارت اللجنة السيد "كريستولد شيتي" نائ ًبا لرئيسها.

وتشكل اجتامعات ترشين الثاين  /نوفمرب نقطة مهمة يف سبيل
إعداد حوار الحركة الدولية مع الدول ودعمه ،وال سيام يف ضوء
عقد املؤمتر الدويل الثالث والثالثني يف عام  .2019وهذا بالتأكيد
ما نتوقع أن يحققه مجلس املندوبني .وباإلضافة إىل ذلك ،سيتيح
اليوم اإلضايف ملنتدى الصليب األحمر والهالل األحمر ""RC2
املقرر عقده يف  9ترشين الثاين  /نوفمرب بني الهيئة العامة
لالتحاد الدويل ومجلس املندوبني ،فرصة أكرب لتبادل اآلراء بشكل
مفتوح وإلقاء نظرة مستقبلية عىل االتجاهات الناشئة والشواغل
اإلنسانية .وينبغي أن تستعد الحركة الدولية ألن تكفل استمرار
فضل عن
ما لعملها من أهمية يف خدمة أكرث الفئات استضعافًاً ،
تعزيز قدرة أعضائها وموقفها من الناحية االسرتاتيجية إزاء الدول
واملجتمع اإلنساين والرشكاء اآلخرين.

وأود اإلشادة بالسيدة "إيفا فون أولرايخ " اللتزامها الرائع عىل
مدار العامني املاضيني كرئيسة للجنة الدامئة .وأعرب عن خالص
شكري ملا تبادلناه من آراء بشكل ثري ومشجع كلام التقينا ،وليس
أقلها يف فرتة عميل نائ ًبا لرئيس اللجنة .وإنني ملتزم مبواصلة
العمل الجيد الذي بدأته ،املتمثل يف تعزيز عمل املؤمتر الدويل
للصليب األحمر والهالل األحمر كمنتدى للنقاش واتخاذ القرارات
بشأن القضايا اإلنسانية ،وضامن قيام اللجنة بدورها يف تعزيز
قدرة الحركة الدولية عىل العمل يف بيئة رسيعة التغري تواجه
تحديات متزايدة.
ويرسين إعالن انضامم السيد إبراهيم عثامن من الهالل األحمر
السوداين ووكيل األمني العام لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر سابقًا ،إىل اللجنة مللء املوقع الشاغر الذي
خلفته السيدة "فون أولرايخ" .ومام ال شك فيه أن ما يتمتع
به السيد عثامن من خربة واسعة ومعرفة عميقة سيكون قيمة
مضافة للجنة كمجموعة.

وأنا أتطلع للقائكم خالل مجلس املندوبني يف أنطاليا متمن ًيا أن
يكون محف ًزا ومثم ًرا.

جورج فيرب
رئيس

اللجنة الدامئة للصليب األحمر والهالل األحمر

تغيريات يف اللجنة الدامئة
يف اجتامعها املعقود يف  11أيلول /سبتمرب  ،2017أشارت اللجنة الدامئة
ببالغ األسف إىل استقالة السيدة «إيفا فون أولرايخ» ،العضو السابق
ورئيس اللجنة منذ عام  2015ألسباب شخصية مفهومة ج ًّدا .وأعربت
اللجنة باإلجامع عن امتنانها للسيدة «إيفا فون أولرايخ» اللتزامها الرائع
حيال اللجنة الدامئة عىل مدار العامني املاضيني ،وأشادت مبسريتها التي
سوف تواصلها اللجنة ،متمنية لها كل النجاح يف مساعيها املقبلة.
رئيسا جدي ًدا للجنة
وانتخبت اللجنة الدامئة باإلجامع السيد «جورج فيرب» ً
الدامئة والسيد « كريستولد شيتي» نائ ًبا للرئيس .وتطبيقًا للامدة 17.2
من النظام األسايس للحركة الدولية ،عينت اللجنة الدامئة السيد إبراهيم
عثامن عض ًوا جدي ًدا فيها ،ورحبت به كأحد رجال الحركة الدولية من
أصحاب الخربة والحكمة.
وعليه ،أصبحت اللجنة الدامئة تتألف من األعضاء التالني:

أعضاء منتخبون بصفتهم الشخصية:

رئيسا
السيد"جورج فيرب" (كندا)ً ،
السيد " كريستولد شيتي" (سيشيل) ،نائ ًبا للرئيس
الدكتور "ماسيمو بارا " (إيطاليا)
السيد إبراهيم عثامن (السودان)
السيد "غريغ فيكري" (أسرتاليا)

أعضاء بحكم املنصب:

اللجنة الدولية:
السيد "بيرت ماورير" ،رئيس اللجنة الدولية
السيد "بالتزار شتاهلني" ،نائب املدير العام

االتحاد الدويل:
السيد "تاداتريو كونوي" ،رئيس االتحاد الدويل
السيد "الحاج آس يس" ،األمني العام
أعضاء اللجنة الدامئة يف  11أيلول /سبتمرب 2017
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ويتاح التقرير املرحيل الخاص بعمل اللجنة الدامئة ( )2017-2015هنا.

مجلس

املندوبني 2017

يقرتب موعد عقد مجلس املندوبني ،املقرر له يف يومي  10و 11ترشين
الثاين /نوفمرب ،بخطى حثيثة ،لتلتقي خالله  190جمعية وطنية من
الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر ،واللجنة الدولية
للصليب األحمر (اللجنة الدولية) واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر (االتحاد الدويل) ،سعيًا إىل طرح حلول ممكنة
للشواغل اإلنسانية امللحة .وسوف يُرسل للمشاركني يف نهاية أيلول/
فضل عن
سبتمرب مرشوع جدول األعامل املؤقت املنقح والربنامجً ،
التقارير ووثائق املعلومات األساسية ومشاريع القرارات .وستتاح الوثائق
عىل املوقع اإللكرتوينhttp://rcrcconference.org/council-of- :
 .delegates/?lang=arونحن نشكر الجمعيات الوطنية عىل مشاركتها يف
مختلف عمليات التشاور بشأن املفهوم املقرتح وجدول األعامل ومشاريع
القرارات .لقد كان ملساهامتكم عظيم الفائدة يف توجيه عملنا.
وستسهم مناقشات مجلس املندوبني التي ستستغرق يومني يف بناء رؤية
ومواقف واسرتاتيجيات مشرتكة بشأن مجموعة عريضة من القضايا املهمة،
مثل تلبية االحتياجات اإلنسانية للمهاجرين املستضعفني واألشخاص
املعرضني ملخاطر الجوائح واألوبئة ،واألرس املشتتة ،واملفقودين .وعالوة
عىل ذلك ،سينظر املجلس يف االحتياجات املتعلقة بالصحة العقلية
والنفسية واالجتامعية لألشخاص املترضرين من النزاعات املسلحة
فضل عن عواقب تعطيل
والكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ األخرىً ،
الخدمات التعليمية .وستؤكد الحركة الدولية مجد ًدا عىل التزامها طويل
األمد مبساعدة ضحايا النزاعات املسلحة وتعزيز احرتام االلتزامات
املفروضة مبوجب القانون الدويل اإلنساين والعمل عىل إزالة األسلحة
النووية.
ودعم للعمل الجاري بشأن تعزيز التنسيق والتعاون يف الحركة الدولية،
ً
ستكتيس تعبئة املوارد عىل نطاق الحركة أهمية كبرية لتحسني اتساق
الحركة وفاعليتها يف العمليات وغريها من املجاالت ،من أجل مواجهة
التحديات املتزايدة التي تفرضها بيئة رسيعة التغري.
وستتاح نرشة يومية تلقي الضوء عىل اإلجراءات واملداوالت عىل املوقع
اإللكرتوين http://rcrcconference.org/resolutions-and-reports-
 ، lang=ar?/2017-codوذلك مبجرد بدء االجتامعات.

أعضاء اللجنة الدامئة يف  11أيلول /سبتمرب 2017
من اليسار :السيد «غريغ فيكري» ،السيد إبراهيم عثامن ،السيد «بالتزار شتاهلني» ،السيد «تاداتريو
كونوي» ،السيدة «كريستني برييل» (ممثلة للدكتور «بيرت ماورير» ،السيد «جورج فيرب» ،السيد « كريستولد
شيتي» ،الدكتور «ماسيمو بارا « ،السيد «الحاج آس يس».

ونحن نقدر الجهود التي يبذلها أعضاء املؤمتر الدويل لإلبالغ عن حالة
التنفيذ الحالية للقرارات والتعهدات التي اعتمدها املؤمتر الدويل الثاين
والثالثون .ويتاح االستعراض نصف السنوي لهذا التنفيذ عىل الصفحة
الخاصة مبجلس املندوبني عىل شبكة اإلنرتنت لعام  ،2017وميكن االطالع
عىل جميع التقارير يف قاعدة البيانات اإللكرتونية املتاحة عىل الشبكة.
وبالنظر إىل أن هذه األداة الجديدة تتيح فرصة اإلبالغ تدريج ًيا ،فإننا
نحثكم عىل مواصلة ذلك من خالل استخدام خاصية اإلبالغ املتاحة عىل
املوقع  .rcrcconference.orgوسيكون لقيامكم بإطالع األعضاء اآلخرين
2

النرشة اإلخبارية  -أيلول/سبتمرب 2017

يف املؤمتر عىل ما لديكم من قصص نجاح وتحديات وخربات عامة بشأن
تنفيذ النتائج ،مصدر إلهام لهم وسيلقى تقدي ًرا وتثمي ًنا عاليًا.
وبحلول نهاية العام الجاري ،من املقرر عقد جلسة إحاطة للبعثات الدامئة
التي تتخذ من جنيف مق ًرا لها ،لتقديم موجز عن النتائج واملالحظات
املهمة التي خرجت بها االجتامعات الدستورية ،والتطلع إىل املؤمتر الدويل
الثالث والثالثني يف عام .2019

منتدى الصليب األحمر والهالل األحمر
«»RC2
وسيكون منتدى الصليب األحمر والهالل األحمر « »RC2من ًربا للمناقشة،
كرسا للنظر يف االحتامالت املستقبلية التي رمبا تؤثر عىل الحركة
ُم ً
الدولية وطريقة عملها .وس ُيعقد املنتدى يف  9ترشين الثاين/نوفمرب بني
الهيئة العامة لالتحاد الدويل ومجلس املندوبني .وستعقد حلقات نقاش
وفعاليات أخرى استنا ًدا إىل املشاورات مع الجمعيات الوطنية التي
أجريت طوال عام  ،2017وس ُيشارك فيها متحدثون سيعرضون آراء من
خارج الحركة الدولية .وسوف يلقي املشاركون نظرة متعمقة عىل عاملنا
املتغري ،وسيجري حثهم عىل التفكري يف االحتياجات املحتملة ،ليس للتكيف
وبدل من
مع تلك التغيريات فحسب ،بل أيضً ا الغتنام الفرص املتاحةً .
تقديم حلول ،سوف يربز املنتدى « « RC2بعض املسائل ويطرح بشكل
غري رسمي أسئلة بطريقة مبتكرة وخالقة ،مرك ًزا عىل تبعات التحوالت
املجتمعية الكربى والطريقة التي متكن الحركة الدولية من التكيف معها
والعمل بفاعلية .ومن بني أهداف املنتدى أيضً ا العمل كهمزة وصل مع
املؤمتر الدويل الثالث والثالثني ،إذ ستساهم نتائجه يف بلورة مواضيع
ومجاالت تستدعي مزي ًدا من التفكري.
ويُتاح املزيد من املعلومات حول املنتدى هنا.

رؤية للحركة الدولية
وتنفيذًا للقرار السابق للجنة الدامئة بشأن تعزيز الرؤية للحركة الدولية،
أُرسلت رسالة من رؤساء الحركة إىل جميع الجمعيات الوطنية إىل جانب
الوثيقة الخاصة بالرؤية يف شكل مطوية .وكان الهدف من ذلك هو تعريف
قيادات الجمعيات الوطنية بهذه الرؤية املشرتكة املهمة ،حتى تتمكن
من أخذها يف االعتبار عند التخطيط للتوجهات االسرتاتيجية الخاصة بها.
ويتاح التقرير املرحيل الخاص بالرؤية ( )2017-2015هنا.
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جلسات لتبادل األفكار
أكدت اللجنة الدامئة من جديد يف مستهل واليتها الحالية ،عىل الدور
الذي تضطلع به كمركز فكري للحركة ،يتناول القضايا املهمة وذات
املصلحة املشرتكة لجميع مكونات الحركة .ويف جلسة لتبادل األفكار حول
االتجاهات املستقبلية التي عقدت يف نهاية عام  ،2016حددت اللجنة
بعض أهم االتجاهات املستقبلية وأثرها عىل العمل اإلنساين للحركة،
واستطلعت كيفية االستجابة لتلك االتجاهات ،وال سيام يف ما يتعلق بعدم
توزيع النمو االقتصادي توزي ًعا متكافئًا وزيادة أوجه التفاوت ،وتعطل
التحول الرقمي ،وفقدان الحس املشرتك باإلنسانية والقيم ،وأزمات املياه
والغذاء ،وتغري املناخ ،والعوامل الدميوغرافية وتحركات السكان ،والحفاظ
عىل نزاهة الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر .وكان الهدف
من هذه العملية املساهمة يف اإلعداد ملجلس املندوبني ومنتدى الصليب
األحمر والهالل األحمر «.»RC2
وخُصصت جلسة لتبادل األفكار عقدت يف أواخر شهر آذار/مارس للحوكمة
الفعالة والنزاهة .وكانت اللجنة ترغب يف جمع األفكار والتفكري يف املنظور
فضل عن القضايا والتطورات
األوسع الذي يشمل الحركة الدولية ككلً ،
الخارجية املتصلة بالشفافية واملساءلة ومكافحة الغش والفساد ،باإلضافة
إىل بحث رضورة قيام الحركة بتعزيز القواعد واالسرتاتيجيات واألدوات
أو توحيد هذه املعايري أو تطويرها.

رصد تنفيذ مذكرة التفاهم بني جمعية الهالل
األحمر الفلسطيني وجمعية ماجن دافيد أدوم
وأجرى املراقب املستقل السيد «روبريت تيكرن» ،زيارة للمنطقة يف آب/
أغسطس  2017والتي تعد الزيارة الثالثة هذا العام منذ تقريره األخري
املقدم للحركة يف  23كانون األول /ديسمرب  .2016وس ُيقدم ملجلس
املندوبني تقريره النهايئ بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم .وتتقدم اللجنة الدامئة
بالشكر للسيد «تيكرن» عىل مجهوداته يف رصد التقدم املنجز لتحقيق
التنفيذ الكامل ملذكرة التفاهم.

ترحب أمانة اللجنة الدامئة بزيارة مسؤويل الجمعيات الوطنية إىل جنيف .ويقف الرئيس واألعضاء اآلخرون ،ورئيس األمانة
السيد "إيف جان دومرييل" ،عىل أهبة االستعداد للرد عىل أسئلتكم ومالحظاتكم أو اقرتاحاتكم بشأن دورهم ووظائفهم
داخل الحركة الدولية.
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