
 كلمة من الرئيس

جورج ويرب
رئيس اللجنة الدامئة

دّون هذا التاريخ يف جدولك 
الزمني! لقد تقرر عقد املؤمتر 

الدويل الثالث والثالثون للصليب 
األحمر والهالل األحمر يف جنيف 

يف الفرتة من 9 إىل 12 كانون 
األول/ديسمرب 2019. ومتر 

اللجنة الدامئة والجهات املنظمة 
للمؤمتر اآلن مبرحلة التحضري 

املكثف لهذا املنتدى الفريد الذي 
يجمع، كل أربع سنوات، جميع 

مكونات الحركة الدولية للصليب 
األحمر والهالل األحمر )الحركة الدولية(، والدول األطراف يف اتفاقيات 

جنيف، للمشاركة يف تبادل املعلومات والتداول بشأن املسائل 
اإلنسانية امللحة عىل الصعيد العاملي. 

وتكونون قد تلقيتم اآلن وثيقة تبّي مفهوم املؤمتر الدويل الثالث 
33rd-international-/http://rcrcconference.org( والثالثي

conference/(. وأنتم مدعوون، بصفتكم أعضاء يف املؤمتر الدويل، 
إىل االضطالع بدور نشط يف التحضري لهذا الحدث– ويكون 

ذلك، يف املقام األول، بقراءة االقرتاحات الواردة يف هذه املذكرة 
conferences@( املفاهيمية واطالعنا عىل تعليقاتكم وأفكاركم

rcrcconferences.org(. واستناداً إىل التعليقات الواردة، سيوضع 
جدول أعامل وبرنامج مؤقتان قبل حلول حزيران/يونيه 2019 بغية 

إتاحة منتدى متميز ملناقشة املسائل اإلنسانية ذات الصلة بالتحديات 
الرئيسية التي نواجهها اليوم وسنواجهها يف املستقبل. وسيُنظم املؤمتر 

الدويل، الذي يُراد له أن يكون تشاركياً ومفتوحاً ملختلف الجهات 
الفاعلة التي لها تأثري يف املجال اإلنساين، من أجل تيسري سبل تحقيق 

نتائج مستهدفة وملموسة.

وخالل العام املنرصم، اجتمعت اللجنة الدامئة، يف مناسبات عدة، 
مع الجهات املنظمة للمؤمتر، واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب 
األحمر والهالل األحمر، واللجنة الدولية للصليب األحمر، لتحديد 

التوجه الذي يأخذه املؤمتر، استناداً إىل ما قدم من بحوث وما دار 
من مناقشات بشأن االتجاهات الحالية والناشئة التي تؤثر عىل العمل 

اإلنساين. وبالتايل، فمن املقرر أن يدرس املؤمتر، من خالل منظور 
تطلعي، عدة مسائل تتعلق بالشأن اإلنساين وتتمثل فيام ييل:

الفرص التي تتيحها الثورة التكنولوجية والتهديدات التي   -
تشكلها؛

رضورة تكييف االستجابة اإلنسانية املتاحة يف املستقبل مع   -
مواطن الضعف الناشئة عن التحديات التي تواجه الرعاية 

الصحية وتغري املناخ والتوسع الحرضي عىل املستوى 
العاملي؛

تعزيز الثقة يف العمل اإلنساين املحايد واملستقل وغري   -
املتحيز.

وسيواصل املؤمتر، يف الوقت نفسه، عمله األسايس الرامي إىل ضامن 
احرتام القانون الدويل اإلنساين وتنفيذه، وسيتأكد من حالة االلتزامات 

التي تعهد بها سابقاً املؤمتر وأعضاؤه يف هذا الصدد. 

ويكتيس االستعداد التخاذ إجراءات رسيعة للتصدي للتحديات القامئة 
أهمية بالغة بالنسبة للحركة وللنظام اإلنساين بوجه عام. ومام ال شك 

فيه أن املستقبل سيكون شاقاً، ولكنه سيتيح لنا أيضاً فرصاً لتعزيز 
فعالية عملنا. وسيكون هذا املؤمتر مناسبة لتحديد هذه الفرص 

واستغاللها، ومن ثم زيادة احتامالت نجاحنا. 

ويف األشهر املقبلة، سوف تتلقون بانتظام معلومات محدثة عن 
األعامل التحضريية للمؤمتر، وكذلك دعوات للمشاركة يف العملية 
التشاورية. وأحثكم عىل االشرتاك واملشاركة بصورة كاملة يف هذه 

العملية، ومن ثم مساعدتنا يف تحديد املسار الصحيح للتجمع الذي 
سيُعقد يف العام املقبل. وتشكل مساهمتكم يف فرتة التحضري للمؤمتر 

ويف فرتة انعقاده عنرصاً رضورياً يف الجهد الجامعي الذي يُبذل 
إلحداث تغيري يف حياة املستضعفي. 

فلنعمل، سوياً، اليوم لبناء الغد!
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 إمكانية الوصول عرب اإلنرتنت إىل القرارات 
الصادرة عن االجتامعات الدستورية للحركة 

الدولية

اعتمدت املؤمترات الدولية ومجالس املندوبي، منذ عام 1867، العديد 
من قرارات الحركة الدولية لصليب األحمر والهالل األحمر. ومام يؤسف 
له أن هذه القرارات، وكذلك العديد من الوثائق ذات الصلة )معلومات 
أساسية، وتقارير مرحلية، ومحارض جلسات، وغريها(، مشتتة يف العديد 
أو  املحفوظات  أقسام  داخل  إلكرتوين،  أو  مادي  شكل  يف  األماكن،  من 
املكتبات أو املواقع اإللكرتونية أو مراكز البيانات األخرى. وقررت اللجنة 
إلكرتونية  بحوث  "منصة  إنشاء  جدوى،  دراسة  إجراء  عقب  الدامئة، 
مكرسة لقرارات الحركة الدولية" بغية سد الثغرات القامئة وتيسري وصول 
األعضاء ومراقبو هذه االجتامعات، فضالً عن العاملي يف امليدان واألوساط 
املنصة  هذه  إىل  اآلخرين  املصلحة  وأصحاب  اإلعالم  ووسائل  األكادميية 
الدامئة  اللجنة  وتزويدهم بوظيفة بحث فعال يف هذا الشأن. وتتعاون 
مع اللجنة الدولية واالتحاد الدويل، ومع رشكاء آخرين، عند االقتضاء، يف 

جميع مراحل تطوير هذا املرشوع وتنفيذه.

العملية االنتخابية يف اللجنة الدامئة - 
التحسينات املمكن إدخالها يف عام 2019 

اتخاذها  ميكن  التي  التدابري   ،2015 عام  منذ  الدامئة،  اللجنة  تدرس 
لتعزيز الشمول والشفافية والتنوع واإلنصاف يف عمليتها االنتخابية التي 
تجرى مرة كل أربع سنوات مبناسبة انعقاد املؤمتر الدويل. وقد تعززت 
هذه الجهود بقرار اعتمده مجلس املندوبي يف اجتامعه األخري املنعقد 
قيادة  مراكز  الجنسي يف  بي  املساواة  إىل  فيه  2017، ودعا  نوفمرب  يف 
قانونيي  من خرباء  مؤلفة  فرقة عمل صغرية  وتضطلع  الدولية.  الحركة 
تكرمت اللجنة الدولية واالتحاد الدويل بتوفريهم، بإجراء تحليل جدوى 
ملختلف التدابري التي سيُنظر فيها يف ضوء االجتامعات الدستورية التي 

ستعقد يف عام 2019.

مفوض املؤمتر الدويل الثالث والثالثني يتسلم 
مهامه

يسعد اللجنة الدامئة أن تعلن أن السفري "ديدييه بفريتر" قد تسلم مهامه 
يف األول من أيلول/سبتمرب 2018 كمفوض للمؤمتر الدويل الثالث والثالثي 
األول/ديسمرب  كانون  عقده يف  املقرر  األحمر،  والهالل  األحمر  للصليب 
املضيف  البلد  السويرسي،  لالتحاد  امتنانها  عن  اللجنة  وتعرب   .2019
للمؤمتر، ملا يقدمه من دعم قيّم للجهات املنظمة للمؤمتر، مبا يف ذلك 

تعيي السفري "بفريتر" - وهو دبلومايس سويرسي محّنك.

وليست هذه أول مرة ميّد فيها السفري "بفريتر" يد املساعدة إىل الحركة 
الدولية. وقد قاد، بصفته السفري املتجول املعني بشارات اتفاقيات جنيف، 
الجهود التي بذلتها سويرسا من أجل اعتامد الربوتوكول اإلضايف الثالث إىل 
اتفاقيات جنيف وشغل منصب األمي العام ملؤمتر الدول األطراف الذي 
عقد يف عام 2005 لهذا الغرض. وشارك أيضاً يف املؤمتر الدويل التاسع 

والعرشين املنعقد يف عام 2006.

إلنجاز  واملساعدة  املشورة  تقديم  للمؤمتر،  مفوضاً  بصفته  وسيتوىل، 
التي تجري  املناقشات  التحضريية للمؤمتر وسيساهم يف  جميع األعامل 
اتصاالت  إجراء  خالل  من  سيام  ال  املؤمتر،  انعقاد  قبل  املشاركي  مع 
الدولية  واملنظامت  الدبلومايس  السلك  وأعضاء  الوطنية  الجمعيات  مع 
واملنظامت غري الحكومية ذات الصلة، والتشاور مع هذه الجهات وعقد 
اجتامعات معها. وسوف يُقرتح كأمي عام للمؤمتر الدويل الثالث والثالثي 
لدعم الرئاسة. ويرجى منكم االنضامم إىل اللجنة الدامئة يف اإلعراب عن 

الرتحيب الحار بالسفري "بفريتر".

وتفاصيل االتصال به هي عىل النحو التايل:

سعادة السفري "ديدييه بفريتر"
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