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من الرئيس
بدأت اآلن التحضريات للمؤمتر الدويل الثالث والثالثني الذي سيعقد
يف عام  .2019سيكون هذا اللقاء فرصة سانحة التخاذ قرارات من
شأنها أن تعزز احرتام القانون الدويل اإلنساين وتطويره ،وبالتايل ضامن
حامية أفضل للمترضرين من النزاعات املسلحة .وسيمثل هذا املؤمتر
أيضً ا فرصة لتحسني سالمة هؤالء الناس وأمنهم وكرامتهم عن طريق
تعزيز األطر القانونية والسياسيات األخرى املتعلقة بالعمل اإلنساين،
وتعزيز تطبيقها عىل نحو فعال.
وبإمكان الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ،إذا ما أثارت
بصوتها الجامعي الشواغل اإلنسانية امل ُل ّحة ،تشكيل برنامج العمل
اإلنساين عىل مستوى العامل.
نريد إقامة عالقات – وتحديد أوجه التضافر – بني مكونات الحركة،
وكذلك بيننا وبني الحكومات ،وبيننا وبني رشكائنا اآلخرين يف العمل
اإلنساين .وهذا التفاهم والتعاون املتبادالن هام ُمتطلبان أساسيان
لتنفيذ نتائج املؤمتر وتعزيز أثرها ،ووضع أسس املؤمتر القادم.

ولتحقيق ذلك ،نخطط إلجراء أبحاث ودراسات مستقلة لنتعلم من
نتائجها ،ونبحث عن طرق للميض قد ًما نحو تحقيق تقارب بني
مكونات الحركة متى دعت الحاجة.
نحن يف اللجنة الدامئة نتطلع إىل العمل عىل تلك املشاكل عىل مدار
األشهر والسنوات املقبلة ،ونرحب بأي تواصل من الجمعيات الوطنية
وغريها ممن يرغب يف املشاركة.
التغريات يف أمانة اللجنة الدامئة
من املقرر أن يرتك السيد «تور سفيننغ» موقعه يف ترشين األول/
أكتوبر  2016بعد أن شغل منصب أمني اللجنة الدامئة ألكرث من أربع
سنوات ،ليشغل منصبًا يف الصليب األحمر الرنويجي .وإنني مدينة
للسيد «سفيننغ» إذ أطلعني عىل العمل التنفيذي الذي تضطلع به
أمانة اللجنة الدامئة ،وملا قدمه يل من دعم قوي طوال عامي األول.

وألن التحضريات للمؤمتر القادم تبدأ مبجرد إسدال الستار عىل املؤمتر
األخري ،فيجب أن تكون القرارات التي اعتمدت يف املؤمتر األخري قيد
التنفيذ اآلن .وبإمكان عملنا اإلنساين ،إذا ما دعمه التنفيذ الفعال
لهذه القرارات ،إحداث فارق حقيقي يف املشهد اإلنساين املعقد
واملضطرب وامل ُس ّيس الذي نراه اليوم.

سيُنرش عىل املواقع اإللكرتونية للجنة الدولية للصليب األحمر،
واالتحاد الدويل ،واللجنة الدامئة عرض للمواصفات املطلوبة للوظيفة،
يحتوي عىل بيان للسياسة/بحث واضح يذكر دور اللجنة الدامئة يف
رصد القضايا املستقبلية الحرجة للحركة ،وإعدادها للنقاش واملداولة
يف االجتامعات الرسمية.

وليك منهد الطريق أمامنا وأمام املشاركني اآلخرين يف املؤمتر الدويل
القادم ،تعكف اللجنة الدامئة عىل دراسة آثار “االتجاهات الكربى”
عىل كل من النظام األشمل لبيئة العمل اإلنساين العاملي ككل ،وعىل
حركة الصليب األحمر والهالل األحمر بوصفها أحد أعمدته الرئيسية.

يف الوقت الحايل ميكن التواصل مع األمانة بالربيد اإللكرتوين عرب
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نهدف إىل تحليل الطريقة التي تأثرنا بها ،سواء كمنظامت منفردة
أو كحركة ،ووضع أيدينا عىل املشاكل املهيمنة الحرجة عىل مستوى
السياسات ،األمر الذي يساعدنا عىل تحسني فاعليتنا ،ورسعة تحركنا،
والوقت املستغرق لالستجابة ،وقدرتنا عىل التكيف مع االحتياجات
الجديدة يف عامل متغري.
علينا ،داخل حركة الصليب األحمر والهالل األحمر ،تطوير استجاباتنا
عىل نحو مستمر ،حتى نظل شبكة إنسانية قوية ،ال غنى عنها عىل
املستوى املحيل ،والوطني ،واإلقليمي ،والعاملي.

إيفا فون أولرايخ
الرئيسة

اللجنة الدامئة للصليب األحمر والهالل األحمر
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مجلس املندوبني لعام  2017واملؤمتر
الدويل الثالث والثالثني لعام 2019
يف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2017ستجتمع مكونات الحركة يف
إسطنبول حيث سينعقد مجلس املندوبني .وهو الكيان الذي يجتمع
فيه ممثلو جميع مكونات الحركة التخاذ قرارات ،لذا نحن بحاجة إىل
تحقيق أقىص استفادة من هذه الفرصة.
لقد جاء قرار اللجنة الدامئة بتنظيم عقد مجلس املندوبني املقبل يف
مدينة إسطنبول مستن ًدا إىل قبول االتحاد الدويل العرض الذي قدمته
جمعية الهالل األحمر الرتيك باستضافة اجتامع الجمعية العامة لعام
ستهل
 2017يف املدينة .وس ُيعقد االجتامعان خالل األسبوع الذي يُ ّ
بيوم اإلثنني املوافق  6ترشين الثاين/نوفمرب .2017
تضم عضوية مجلس املندوبني جميع الجمعيات الوطنية للصليب
األحمر والهالل األحمر ،واللجنة الدولية للصليب األحمر ،واالتحاد
الدويل بتمثيل مستقل .ويختلف جدول أعامل املجلس من اجتامع
آلخر ،وتضعه اللجنة الدامئة ،التي تؤدي كذلك دور البوابة التي
متر من خاللها جميع الوثائق الرسمية التي تقدم إىل املجلس .ويف
السنوات التي ال يُعقد فيها املؤمتر الدويل ،كام هو الحال يف مجلس
املندوبني لعام  ،2017فإن املجلس ميثل فرصة سانحة للحركة
ملناقشة املسائل التي ترغب يف طرحها أمام اجتامع املجلس عام
 2019وأمام املؤمتر الدويل الثالث والثالثني.
وهذا أمر مهم يف ضوء قرار اللجنة الدامئة الذي اتخذته خالل
اجتامعها األخري بتاريخ  5أيلول/سبتمرب  ،2016بجعل متابعة تنفيذ
ما خلص إليه املؤمتر السابق جز ًءا ال يتجزأ من التحضريات للمؤمتر
القادم.
وال يزال تحديد املوضوعات التي ستطرح أمام مجلس املندوبني
 2017يف طور النقاش ،ولقد صيغت مذكرة مفاهيمية لرتسل إىل
جميع الجمعيات الوطنية لجمع األفكار والتعليقات.

انتخابات اللجنة الدامئة
ستعقد الدورة املقبلة النتخابات أعضاء اللجنة الدامئة أثناء املؤمتر
الدويل الثالث والثالثني عام  .2019ولقد قررت اللجنة يف إطار
تجهيزها لهذه االنتخابات النظر يف القرارات السابقة املتعلقة بهذه

االنتخابات ،ودراسة الخيارات لضامن أن تثمر هذه االنتخابات لجنة
متوازنة وقوية.

لوحات األسامء الخاصة باملراقبني يف املؤمتر الدويل
بعد أن أثريت مالحظات حول الطريقة املتبعة للتعريف بالوفود املراقبة
يف املؤمتر الدويل ،عقدت اللجنة الدامئة نقاشً ا حول األمر .وقررت اللجنة
ألسباب عملية اإلبقاء عىل املامرسة القامئة يف هذا الشأن للمؤمترات
املستقبلية.

الهالل األحمر يف جمهورية قربص الرتكية
راجعت اللجنة مشاركة جمعية الهالل األحمر يف جمهورية قربص الرتكية
كمراقب يف مجلس املندوبني واملؤمتر الدويل ،وبعد النقاش ،جددت
تأكيدها قراراتها السابقة يف هذه املسألة.

ميدالية هرني دونان وجائزة السالم
تُ نح ميدالية هرني دونان يف كل مجلس مندوبني ،يف حني تتضمن
دورة من كل دورتني النعقاد مجلس للمندوبني مراسم ملنح جائزة
الصليب األحمر والهالل األحمر للسالم واإلنسانية .وستتلقى الجمعيات
الوطنية دعوة الختيار املرشحني لهذه الجوائز يف مطلع عام .2017

متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم املربمة بني جمعية الهالل
األحمر الفلسطيني وجمعية ماجن دافيد أدوم يف إرسائيل
تلقت اللجنة قبل اجتامعها األخري تقري ًرا من السيد «روبرت تيكرن»
األسرتايل الجنسية ،املراقب املستقل الجديد عقب زيارته األوىل إىل املنطقة.
واللجنة إذ تشكر السيد املراقب املستقل عىل تقريره فإنها تعرب عن
أسفها لعدم انعقاد اللقاء مع رئيس جمعية ماجن دافيد أدوم ،وشجعت
تنظيم عقد هذا اللقاء يف املناسبة املقبلة.
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