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نتائج اجتماعات الحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

12345

جدول الأعمال  1.1.1

اأوًل: النتخابات وجدول الأعمال والم�صائل الإجرائية

افتتاح اجتماع المجل�س   .1
انتخاب رئي�س مجل�س المندوبين ونائب الرئي�س والأمناء  .2

اعتماد جدول اأعمال مجل�س المندوبين  .3

ثانًيا: الم�صائل المطروحة للنقا�س ولتخاذ قرار 

الأ�سلحة النووية  .4

ا�ستناًدا اإلى القرار رقم 7 الذي اعتمده مجل�ش المندوبين عام   

لالأ�سلحة  الب�سرية  التكلفة  على  القرار  م�سروع  ي�سدد   ،2009
الدولي  والقانون  ا�ستخدامها  بين  التوفيق  و�سعوبة  النووية 

لل�سليب  الدولية  الحركة  موقف  القرار  يحدد  كما  الإن�ساني. 

الأحمر والهالل الأحمر )الحركة( من هذه الأ�سلحة.

تعاون حركة ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر مع الجهات الخارجية  .5

 2009 لعام  المندوبين  مجل�ش  عمل  حلقة  بتو�سيات  عماًل   

عن "العالقات مع الجهات الفاعلة من خارج الحركة"، يدعو 

م�سروع القرار كل مكونات الحركة اإلى الموافقة على اقتراح 

التدابير لدعم عالقات الحركة مع الجهات  المزيد من  اتخاذ 

للمبادئ  وفًقا  ومتما�سكة  من�ّسقة  بطريقة  الخارجية  الإن�سانية 

الأ�سا�سية.

تاأهب الجمعيات الوطنية وا�ستجابتها في النزاعات الم�سلحة وحالت   .6
العنف الأخرى

المندوبين  مجل�ش  نظمها  التي  العمل  حلقة  تو�سية  اأثر  على   

وبالنظر  وال�سراكات"،  الجماعية  "الم�سوؤولية  عن   2009 في 

اإلى الأحداث العالمية التي وقعت موؤخًرا، وا�ستناًدا اإلى تقرير 

اأ�سا�سي، يدعو القرار قادة الجمعيات الوطنية لل�سليب الأحمر 

التح�سير  تح�سين  اإلى  الوطنية(  )الجمعيات  الأحمر  والهالل 

اإلى  يحتاجون  من  اإلى  الو�سول  اإمكانيات  لزيادة  وال�ستعداد 

الم�ساعدة اأثناء النزاعات الم�سلحة وغيرها من حالت العنف. 

الدولية(  )اللجنة  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  ي�سجع  كما   

والهالل  الأحمر  ال�سليب  لجمعيات  الدولي  والتحاد 

موا�سلة  على  الوطنية  والجمعيات  الدولي(  )التحاد  الأحمر 

ومتطوعي  موظفي  �سالمة  تعزيز  �ساأنه  من  عملي  دليل  اإعداد 

الو�سول  اإمكانيات  وتح�سين  وحمايتهم،  الوطنية  الجمعيات 

اإلى الم�ستفيدين من خدماتهم وحمايتهم. 

وبالإ�سافة اإلى ذلك يدعو القرار التحاد الدولي واللجنة الدولية   

اإلى العمل لتحديد كيف يمكن لل�سكوك الأ�سا�سية الد�ستورية 

والقانونية للجمعيات الوطنية اأن تعك�ش على اأف�سل وجه مهام 

النزاعات  في  وم�سوؤولياتها  واأدوارها،  الوطنية،  الجمعيات 

الم�سلحة وحالت العنف الأخرى. 

ا�ستراتيجية الحركة  .7

عماًل بالقرار رقم 2 الذي اعتمده مجل�ش المندوبين عام 2009   

تقدم اللجنة الدائمة تقييًما ل�ستراتيجية الحركة.

نتائج اجتماعات الحركة

الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

1.1

قرارات مجل�س المندوبين لعام 2011
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وُيبرز م�سروع القرار �سرورة موا�سلة العمل الخا�ش بمنتديات   

الحركة وا�ستعرا�ش و/ اأو مراجعة النظم الأ�سا�سية للجمعيات 

الوطنية. كما ُيبرز القرار الخيارات المطروحة ب�ساأن الإر�سادات 

التقييم  نتائج  اإلى  ا�ستناًدا  الحركة  م�ستوى  على  ال�ستراتيجية 

وتو�سياته.

الفل�سطيني وجمعية ماجن  الأحمر  الهالل  بين جمعية  التفاهم  مذكرة   .8
دافيد اأدوم في اإ�سرائيل

تقرير المراقب عن التقدم الُمحَرز في تنفيذ مذكرة التفاهم.  

الم�صائل المطروحة لتخاذ قرار  ثالًثا: 

تراث ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر  .9

درجة  رفع  اإلى  الحركة  مكونات  كل  القرار  م�سروع  يدعو   

والثقافي  التاريخي  تراثها  �سون  لم�ساألة  الممنوحة  الأولوية 

وا�ستخدامه وال�سعي اإلى التعريف به.

الموؤتمر الدولي الحادي والثالثون لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر  .10

اعتماد جدول اأعمال للموؤتمر الدولي الحادي والثالثين   1.10
لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر )الموؤتمر الدولي(

الدولي  الموؤتمر  في  للم�سوؤولين  المقترحة  الأ�سماء   2.10
الحادي والثالثين.

متابعة مجل�س المندوبين لعام 2009 رابًعا: 

عر�س تقارير المتابعة باعتبارها وثائق عمل على كل اأع�ضاء المجل�س  تُ

قبل 45 يوًما من افتتاح مجل�س المندوبين. 

التقارير  في  ق�ضايا وردت  تود طرح  التي  الوطنية  الجمعيات  وعلى 

اإلى  الطلبات  الدائمة بذلك م�ضبًقا لكي ت�ضاف هذه  اللجنة  غ  تبلِّ اأن 

ب بتقديم تعليقات مكتوبة  رحَّ جدول اأعمال مجل�س المندوبين. ويُ

على التقارير م�ضبًقا.

لن ُيقبل اأي تقرير متابعة/ اأو ُيناَق�س في المجل�س ما لم تطلبه اإحدى الجمعيات 

الوطنية كما جاء اأعاله

التقرير عن عمل اللجنة الدائمة  .1
)تقرير ُيقَدم ب�سكل منتظم اإلى مجل�ش المندوبين(  

تقرير عن تنفيذ �سيا�سة الحركة الخا�سة بالنزوح الداخلي )القرار   .2
رقم 5/ مجل�ش المندوبين 2009(

تقرير عن تجارب مكونات الحركة في ما يتعلق بمدونة ال�سراكة   .3
الجيدة )القرار رقم 9/ مجل�ش المندوبين 2009(

وتدابيره  اإ�سبيلية  اتفاق  تنفيذ  في  الُمحَرز  التقدم  عن  تقرير   .4
التكميلية )تقرير ُيقَدم ب�سكل منتظم اإلى مجل�ش المندوبين(

ب�سكل  ُيقَدم  )تقرير  �سوكن  الإمبراطورة  �سندوق  عن  تقرير   .5
منتظم اإلى مجل�ش المندوبين(

الروابط  اإعادة  مجال  في  الحركة  ا�ستراتيجية  تنفيذ  عن  تقرير   .6
العائلية )القرار رقم 4/ مجل�ش المندوبين 2007(.

اختتام المجل�س خام�ًصا: 

تاأكيد تاريخ ومكان انعقاد مجل�ش المندوبين عام 2013

�صاد�ًصا:  اللجان

تجتمع ثالث لجان في نف�ش الوقت بعد اختتام المجل�ش للتح�سير 

للموؤتمر الدولي الحادي والثالثين.

الرئي�سية  الم�سائل  وعلى  الموؤتمر  اإجراءات  على  المناق�سات  تركز 

الواردة في جدول الأعمال من وجهة نظر الحركة.

الوقت المطلوب: �ساعة ون�سف ال�ساعة.

اللجنة  تقيمه  ا�ستقبال  حفل  يتبعه  دونان  هنري  ميدالية  ت�سليم  حفل 

الدولية والتحاد الدولي. 

 

القرار رقم 1  2.1.1
ال�صعي اإلى الق�صاء على الأ�صلحة الن�وية  

اإن مجل�ش المندوبين 

النووية،  لالأ�سلحة  التدميرية  القدرة  اإزاء  العميق  قلقه  عن  عرب  يُ اإذ 

وت�سُببها بمعاناة اإن�سانية يعجز المرء عن و�سفها، و�سعوبة التحكم في 

اآثارها في المكان والزمان، والتهديد الذي ت�سكله على البيئة وعلى 

الأجيال القادمة، ومخاطر الت�سعيد الذي ُتحدثه، 

ا عن قلقه اإزاء ال�ستمرار في الحتفاظ بع�سرات الآلف  عرب اأي�ضً ويُ

دائم  خطر  ووجود  الأ�سلحة  هذه  وانت�سار  النووية،  الروؤو�ش  من 

باإمكانية ا�ستعمالها من جديد، 
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واإذ تقلقه التداعيات الخطيرة التي �ستنجم عن اأي ا�ستخدام لالأ�سلحة 

النووية على اأن�سطة الم�ساعدة الإن�سانية وعلى اإنتاج المواد الغذائية 

في مناطق وا�سعة من العالم، 

اأ�سئلة اأكثر عمًقا حول  واإذ يوؤمن باأن وجود الأ�سلحة النووية يطرح 

مدى المعاناة التي يرغب الب�سر في اإحداثها اأو ال�سماح بها في اأوقات 

الحرب، 

واإذ يرحب بتجدد الجهود الدولية الرامية اإلى نزع ال�سالح النووي، 

الأمن  مجل�ش  قمة  خالل  الدول  قطعتها  التي  اللتزامات  �سيما  ول 

عام  ونزعها،  النووية  الأ�سلحة  انت�سار  عدم  ب�ساأن  المتحدة  لالأمم 

2009، وموؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انت�سار الأ�سلحة النووية 
ل�ستعرا�ش المعاهدة، عام 2010، ومعاهدة زيادة تخفي�ش الأ�سلحة 

الهجومية ال�ستراتيجية والحد منها المعقودة بين الوليات المتحدة 

والتحاد الرو�سي، 

ا باللتزامات التي قطعتها الدول على اأعلى الم�ستويات  ويرحب اأي�سً

من  خاٍل  لعالم  المالئمة  الظروف  بتوفير  الذكر  اآنفة  المحافل  في 

الأ�سلحة النووية، وذلك من خالل اإجراءات ملمو�سة في مجالي عدم 

النت�سار النووي ونزع ال�سالح النووي، 

اأ�سدرته محكمة العدل الدولية  ر بالراأي ال�ست�ساري الذي  واإذ يذكِّ

د اأن مبادئ القانون الدولي الإن�ساني وقواعده  عام 1996 والذي اأكَّ

التهديد بهذه الأ�سلحة  اأن  اإلى  النووية، وخل�ش  ُتطبَّق على الأ�سلحة 

اأو ا�ستخدامها �سيكونان في العموم مخالفين لمبادئ القانون الدولي 

الإن�ساني وقواعده، 

واإذ ي�ضتند اإلى �سهادات الناجين من القنبلة الذرية، وتجربة ال�سليب 

الأحمر الياباني واللجنة الدولية لل�سليب الأحمر في م�ساعدة �سحايا 

والمعارف  وناغازاكي،  هيرو�سيما  في  الذرية  القنبلة  انفجاري 

م�ست�سفيات  ِقَبل  من  للناجين  الم�ستمرة  المعالجة  من  المكت�سبة 

ال�سليب الأحمر الياباني الخا�سة بالناجين من القنبلة الذرية، 

واإذ ي�ضع في االعتبار القرارات المتعلقة باأ�سلحة الدمار ال�سامل عموًما 

الموؤتمرات  اعتمدتها  التي  خا�سة  ب�سورة  النووية  الأ�سلحة  واإزالة 

الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر في الأعوام 1948 و1952 

و1957 و1965 و1977 و1981؛ ومجل�ش المندوبين عام 2009؛ 

وكلمة رئي�ش اللجنة الدولية ب�ساأن الأ�سلحة النووية اأمام اأع�ساء ال�سلك 

رئي�ش  وكلمة   ،2010 اأبريل  ني�سان/  في  جنيف،  في  الدبلوما�سي 

اأمام  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�سليب  لجمعيات  الدولي  التحاد 

الفائزين بجائزة نوبل في هيرو�سيما في ت�سرين الثاني/ نوفمبر 2010،

والهالل  الأحمر  لل�سليب  الدولية  للحركة  باأن  اإيمانه  من  وانطالًقا 

ا توؤديه في اإطار الجهود الرامية اإلى تهيئة  الأحمر دوًرا تاريخيًّا وهامًّ

الظروف المالئمة لعالم خاٍل من الأ�سلحة النووية، 

ي�ضدد على المعاناة الب�سرية التي ل ح�سر لها والتي يمكن توقُّع   .1
اإلى  والفتقار  النووية،  لالأ�سلحة  ا�ستخدام  اأي  عن  تنجم  اأن 

القدرات الالزمة لمواجهة اآثار هذه الأ�سلحة بال�سورة المالئمة، 

وال�سرورة الحتمية لمنع ا�ستخدام هذه الأ�سلحة؛ 

اأ�سكال  الت�سور كيف يمكن لأي �سكل من  ال�سعب  يرى من   .2
الدولي  القانون  وقواعد  يتوافق  اأن  النووية  الأ�سلحة  ا�ستخدام 

الإن�ساني ول �سيما قواعد التمييز، والحتياط، والتنا�سب؛

ينا�ضد جميع الدول،   .3
على  اأخرى  مرة  النووية  الأ�سلحة  ا�ستخدام  عدم  �سمان   •
الإطالق، بغ�ش النظر عن راأيها في م�سروعية هذه الأ�سلحة، 

وبدون  بعزم  وال�سعي  نية،  بح�سن  المفاو�سات  موا�سلة   •
اإبطاء اإلى اإنهاء تلك المفاو�سات الرامية اإلى حظر ا�ستخدام 

الأ�سلحة النووية والق�ساء عليها ب�سكل تام من خالل اعتماد 

والواجبات  اللتزامات  على  بناًءً  قانوًنا،  ُملِزم  دولي  �سك 

الدولية القائمة؛ 

يدعو جميع مكونات الحركة التي ت�ستخدم اإطار الدبلوما�سية   .4
الإن�سانية اإلى ما يلي:

توعية  اإلى  ترمي  اأن�سطة  تنفيذ  اإلى  الإمكان  قدر  ال�سعي   •
القرار،  ال�سحة، و�سانعي  واأخ�سائيي  والعلماء،  الجمهور، 

بالعواقب الإن�سانية الكارثية لأي ا�ستخدام لالأ�سلحة النووية 

وق�سايا القانون الدولي الإن�ساني التي يثيرها هذا ال�ستخدام، 

وب�سرورة اتخاذ اإجراءات عملية توؤدي اإلى حظر ا�ستخدام 

هذه الأ�سلحة واإزالتها، 

ال�سعي قدر الإمكان اإلى اإقامة حوار م�ستمر مع الحكومات   •
وغيرها من الجهات الفاعلة المعنية حول الق�سايا الإن�سانية 

وق�سايا القانون الدولي الإن�ساني المرتبطة بالأ�سلحة النووية، 

ون�سر موقف الحركة المحدد في هذا القرار. 

الجهات الم�صتركة في رعاية القرار: 

اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر

ال�سليب الأحمر الأ�سترالي

ال�سليب الأحمر النم�ساوي

جمعية الهالل الأحمر الأذربيجاني

ال�سليب الأحمر البلجيكي

ال�سليب الأحمر البلغاري

جمعية ال�سليب الأحمر الكندي

جمعية ال�سليب الأحمر في جزر الكوك

ال�سليب الأحمر الت�سيكي

ال�سليب الأحمر الدانمركي

جمعية ال�سليب الأحمر الفيجي

جمعية الهالل الأحمر في جمهورية اإيران الإ�سالمية 
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جمعية ال�سليب الأحمر الياباني

الجمعية الوطنية للهالل الأحمر الأردني

جمعية ال�سليب الأحمر الكيريباتي

ال�سليب الأحمر اللبناني

جمعية الهالل الأحمر الماليزي

جمعية ال�سليب الأحمر الميكرونيزي

ال�سليب الأحمر الموزمبيقي

ال�سليب الأحمر الهولندي

ال�سليب الأحمر النيوزيلندي

ال�سليب الأحمر النرويجي

جمعية ال�سليب الأحمر في بالو

جمعية ال�سليب الأحمر في بابوا غينيا الجديدة

ال�سليب الأحمر الفلبيني

جمعية ال�سليب الأحمر في �ساموا

ال�سليب الأحمر ال�سويدي

ال�سليب الأحمر ال�سوي�سري

جمعية ال�سليب الأحمر في تونغا

جمعية ال�سليب الأحمر في ترينيداد وتوباغو

جمعية ال�سليب الأحمر في فانواتو

القرار رقم 2   3.1.1
عالقات مك�نات الحركة الدولية مع جهات    

فاعلة اإن�صانية خارجية

اإن مجل�ش المندوبين،

ر بحلقة عمل مجل�ش المندوبين لعام 2009 المعنونة "العالقات  اإذ يذكِّ

مع جهات فاعلة من خارج الحركة"،

يرحب بالوثيقة الأ�سا�سية التي ُقدمت اإلى مجل�ش المندوبين لعام   .1
2011 عن "عالقات مكونات الحركة الدولية مع جهات فاعلة 

اإن�سانية خارجية"؛

ويعتمد تو�سيات التقرير التالية:  .2

ينبغي لكل مكونات الحركة الدولية توعية الجهات الفاعلة  اأ( 

للمبادئ  وفًقا  العمل  كيفية  ب�ساأن  الخارجية  الإن�سانية 

الأ�سا�سية؛

ينبغي لالتحاد الدولي لجمعيات ال�سليب الأحمر والهالل  ب( 

مع  بالت�ساور  الأحمر،  لل�سليب  الدولية  واللجنة  الأحمر 

الأحمر،  والهالل  الأحمر  لل�سليب  الوطنية  الجمعيات 

وزيادة  توجيهات،  و�سع  اإلى  الحاجة  تحليل  موا�سلة 

تطويرها عند القت�ساء، مع اإيالء انتباه خا�ش لما يلي:

التن�سيق مع وكالت الأمم المتحدة وهيئات التن�سيق،   .1
بما في ذلك من اأجل ح�سد الموارد؛

في  التن�سيق  وهيئات  اآليات  مختلف  مع  العالقات   .2
البلدان المعنية )منها الفرق والمجموعات في مختلف 

البلدان(، بما في ذلك في �سياقات متغيرة، مثاًل عندما 

يندلع نزاع في مكان تجري فيه عملية طوارئ ب�سبب 

وقوع كارثة طبيعية )اأو العك�ش بالعك�ش(؛

والجي�ش  المدنية  الحماية  تلعبه  الذي  المتزايد  الدور   .3
والدفاع المدني في حالت الكوارث والأزمات؛

ا�ستخدام ال�سارة من جانب جميع مكونات الحركة في   .4
العمليات التي تقودها منظمات اأخرى؛

�سبل النخراط مع القطاع الخا�ش ك�سريك ميداني؛  .5
على  الدولية  الحركة  مكونات  جميع  قدرات  تعزيز   .6
تطوير واإدارة العالقات مع الجهات الفاعلة الخارجية، 

تما�سًيا مع المبادئ الأ�سا�سية والنظام الأ�سا�سي للحركة 

الدولية و�سيا�ساتها العامة ومبادئها التوجيهية؛

وال�ستراتيجيات  لل�سيا�سات  عامة  نظرة  على  الحفاظ   .7
والتوجيهات القائمة ذات ال�سلة بالعالقات مع الجهات 

الفاعلة الخارجية وجعلها متاحة بطريقة �سهلة.

تعزيز  موا�سلة  الدولية  الحركة  مكونات  لجميع  ينبغي  ج( 

اآليات التن�سيق داخل الحركة الدولية على �سعيد البلدان 

وعلى ال�سعيد الإقليمي، وا�ستخدام ذلك كو�سيلة لتح�سين 

الخارجية  ن�سانية  الإ الفاعلة  الجهات  مع  العالقات 

اأجل  من  وتبادلها  المجال  هذا  في  الخبرات  واكت�ساب 

تقديم خدمات اأف�سل لالأ�سخا�ش الأكثر ا�ست�سعاًفا.

 

القرار رقم 3  4.1.1
ا�صتراتيجية الحركة الدولية لل�صليب    

الأحمر والهالل الأحمر 

)ا�صتراتيجية الحركة(   

الخلفية   .1

والهالل  الأحمر  لل�سليب  الدولية  الحركة  ا�ستراتيجية  اعُتمدت 

الأحمر )الحركة( لأول مرة في مجل�ش المندوبين لعام 2001. وتم 

تحديثها في مجل�ش المندوبين لعام 2005، اإذ اعتبر اأن بع�ش المهام 

اأُنجزت ومن اأجل ا�ستعرا�ش اأهمية المهام المتبقية. وجرى تخفي�ش 

الأهداف  تتغير  لم  بينما  مهام   10 اإلى  مهمة   17 من  المهمات  عدد 

ال�ستراتيجية اأي: 

تعزيز مكونات الحركة؛   •
المتزايد  التعاون  طريق  عن  وتاأثيرها  الحركة  فاعلية  تح�سين   •

والترابط؛
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مع  وعالقاتها  مكوناتها  وتواجد  الحركة  �سورة  تح�سين   •
الحكومات وال�سركاء الخارجيين.

من  اأن  نيروبي  في  المنعقد   2009 لعام  المندوبين  مجل�ش  وراأى 

المعقول افترا�ش ا�ستكمال تنفيذ ال�ستراتيجية واأغلبية مهامها بحلول 

اللجنة  2011، بعد ع�سر �سنوات من العمل. ولهذا ُطلب من  العام 

الدائمة والتحاد الدولي لجمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر 

)التحاد الدولي( واللجنة الدولية لل�سليب الأحمر )اللجنة الدولية( اأن 

تقدم اإلى هذا المجل�ش للمندوبين تقييًما لتحقيق اأهداف ال�ستراتيجية 

والنتائج المتوقعة لكٍل من المهام الع�سر في ال�ستراتيجية. 

للتقييم  الرئي�سية  النتائج  الحركة  ا�ستراتيجية  ب�ساأن  التقرير  ويعر�ش 

اأما تقرير التقييم الكامل فهو متوفر لأع�ساء  والتو�سيات المقترحة. 

المجل�ش وفًقا للطلب. 

ا قرار نيروبي اللجنة الدائمة اإلى موا�سلة عملها الرامي اإلى  ودعا اأي�سً

ب�ساأن  الحركة وتقديم مقترحاتها  منتديات  التعقيدات في  الحد من 

التغيير، عند القت�ساء، اإلى هذا المجل�ش. 

الوطنية  الجمعيات  ا�ست�سارة  في  م�سجعة  تح�سينات  �ُسجلت  وقد 

لالإعداد  الوطنية(  )الجمعيات  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�سليب 

لمختلف منتديات الحركة كما طالب بذلك قادة الجمعيات الوطنية 

الق�سايا  بع�ش  اأن  اإل  البحث.  قيد  للم�ساألة  �ساملة  مراجعات  في 

الخيارات  جانب  اإلى  والمدة  الوتيرة  بم�ساألتي  المتعلقة  الأ�سا�سية 

الممكنة من اأجل التوافق في ما بين بع�ش المنتديات اأو حتى دمجها 

تتطلب المزيد من النقا�ش حول الخيارات المتاحة للم�سي ُقدًما. 

القرار   .2

على  الموؤتمنة  الجهة  باعتباره   ،2011 لعام  المندوبين  مجل�ش  اإن 

الأحمر، والجهاز  والهالل  الأحمر  لل�سليب  الدولي  الموؤتمر  اإدارة 

الدائم للحركة الذي تتمثل فيه جميع المكونات والذي يقدم التوجيه 

ال�ستراتيجي في الق�سايا التي تهم الحركة ككل، يدعو اللجنة الدائمة 

القادمة اإلى اإنجاز ما يلي: 

ا�ستكمال العمل الخا�ش بمنتديات الحركة وعر�ش اقتراحات   1.2
 2013 لعام  المندوبين  ليتخذ مجل�ش  القت�ساء،  بالتغيير، عند 

قراًرا ب�ساأنها وت�سكيل فريق عمل مخت�ش لهذا الغر�ش يكون 

ممثاًل للجمعيات الوطنية وي�سم مجموعة وا�سعة من الخبرات 

وممثاًل عن ال�سباب؛

ب�ساأن  ال�ساملة  المراجعات  نتائج  اإلى  العمل  هذا  في  ال�ستناد   2.2
الحركة التي �سبق اأن اأجرتها اللجنة الدائمة المنتهية وليتها من 

اإلى اتفاق حول اإجراء تغييرات ملمو�سة ل�سالح  اأجل التو�سل 

البيئية  والآثار  التكاليف  من  والتخفي�ش  اأكبر  فاعلية  تحقيق 

مكونات  جميع  فيها  ت�سارك  التي  الجتماعات  على  المترتبة 

الحركة؛

مفتوحة،  تزال  ل  التي  الحالية  ال�ستراتيجية  اأعمال  تحديث   3.2
بالتعاون الوثيق مع كل مكونات الحركة، بغية تنفيذها وبالتالي 

تقديم تقرير ب�ساأنها اإلى مجل�ش المندوبين لعام 2013. وينبغي 

ال على م�ستوى  اأن يركز هذا الجهد على التعاون المن�سق والفعَّ

مجالت  في  واأدائها  الحركة  �سورة  تعزيز  اأجل  من  الحركة 

اأ�سا�سية متفق عليها بغية تنفيذ مهمتنا لم�سلحة الأ�سخا�ش الأكثر 

ا�ست�سعاًفا. كما ينبغي اأن ياأخذ في العتبار التوجهات القائمة 

في بيئات العمل الداخلية والخارجية.

واللجنة  الدولي  التحاد  اإليها  تو�سل  التي  النتائج  ا�ستعرا�ش   4.2
المعلومات  ذلك  في  بما  القرارات  تنفيذ  مراقبة  في  الدولية 

الواردة من هيئاتهما الإقليمية من اأجل تح�سين المتابعة وتقديم 

في  الحركة  �ستعقدها  التي  لالجتماعات  والتخطيط  التقارير 

الم�ستقبل. 

المتابعة   .3

تقدم اللجنة الدائمة على نحو منتظم تقارير عن التقدم الُمحَرز   •
عبر ن�سرتها الإعالمية.

الإنترنت  �سـبكـة  على  الدائـمـــة  اللجنـة  مـوقـع  ُي�ســتخدم   •
المالحظات  لنقل  قناة  باعتباره   www.standcom.ch
الوطنية حول  الجمعيات  اإلى/ ومن  ب�سكل منتظم  والتعليقات 

التقدم الُمحَرز في العمل.

 

القرار رقم 4  5.1.1
مراجعة النظم الأ�صا�صية للجمعيات ال�طنية   

وقاعدتها القان�نية

اإن مجل�ش المندوبين،

التي  الحركة  ا�ستراتيجية  3 من  المهمة  د مجدًدا على هدف  يوؤكِّ اإذ 

تدعو كل الجمعيات الوطنية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر اإلى 

اأنظمتها الأ�سا�سية وفي الن�سو�ش القانونية ذات ال�سلة،  اأن تنظر في 

مواِفقة  جديدة  د�ستورية  ا  ن�سو�سً الحاجة،  تدعو  حيثما  وتعتمد، 

"للتوجيهات ب�ساأن النظم الأ�سا�سية للجمعيات الوطنية"، وللقرارات 
ذات ال�سلة ال�سادرة عن الموؤتمرات الدولية،

ر بالقرار 3 ال�سادر عن مجل�ش المندوبين المنعقد عام 2009،  واإذ يذكِّ

الذي يحث الجمعيات الوطنية على موا�سلة العمل ب�سكل وثيق مع 

الدولي  والتحاد  الدولية(  )اللجنة  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة 

الدولي(،  )التحاد  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�سليب  لجمعيات 



الم�ؤتمر الدولي الحادي والثالثين لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

14

الدولي  والتحاد  الدولية  اللجنة  بين  الم�ستركة  اللجنة  مع  والت�ساور 

المعنية بالنظم الأ�سا�سية للجمعيات الوطنية )اللجنة الم�ستركة المعنية 

بالنظم الأ�سا�سية( من اأجل �سمان قيام كل الجمعيات الوطنية بالنظر في 

نظمها الأ�سا�سية والن�سو�ش القانونية ذات ال�سلة قبل نهاية عام 2010،

الذي  الأ�سا�سية  بالنظم  المعنية  الم�ستركة  اللجنة  بتقرير  يرحب  واإذ 

يوجز التقدم الُمحَرز والخبرة المكت�سبة والعمل الذي ل يزال يتعين 

ال�سطالع به،

كل  من  المائة  في   90 من  يقرب  ما  باأن  التقدير  مع  ي�ضجل  واإذ 

عام  الحركة  ا�ستراتيجية  اعتماد  منذ  �سرعت  قد  الوطنية  الجمعيات 

القانونية  والن�سو�ش  الأ�سا�سية  نظمها  ا�ستعرا�ش  عملية  في   ،2001
ذات ال�سلة، اإل اأنه يقرُّ في الوقت نف�سه باأنه ما زال يتعين على جمعيات 

وطنية عديدة ال�سطالع بقدر كبير من العمل من اأجل جعل الأدوات 

الدنيا  ال�سروط  مع  متوافقة  لديها  الأ�سا�سية  والد�ستورية  القانونية 

دة في الوثيقة التوجيهية، المحدَّ

واإذ يعرب عن تقديره العميق للجمعيات الوطنية التي اأكملت بنجاح 

عملية مراجعة نظمها الأ�سا�سية والن�سو�ش القانونية ذات ال�سلة، بما 

يتما�سى مع الوثيقة التوجيهية،

واإذ يالحظ باأنه ل تزال هناك تحديات تواجه جمعيات وطنية عديدة 

في جهودها الرامية اإلى العمل وفًقا للمبادئ الأ�سا�سية �سمن مختلف 

للنظم  الحا�سمة  الأهمية  على  التاأكيد  ويكرر  الت�سغيلية،  �سياقاتها 

الأ�سا�سية عالية الجودة، وحتمية وجود قاعدة ت�سريعية قوية للجمعيات 

الوطنية في القوانين الوطنية ل�سمان تحليها بالإمكانيات والقدرات 

ال، الالزمة لتقديم الخدمات للمحتاجين على نحٍو فعَّ

القانونية  لالأدوات  ومنتظم  دوري  ا�ستعرا�ش  اإجراء  باأن  يقرُّ  واإذ 

المثال( هو  �سبيل  �سنوات على   10 الوطنية )كل  للجمعية  الأ�سا�سية 

اأمر هام في م�ساعدة الجمعيات الوطنية على التكيف مع التحديات 

والظروف الجديدة،

واإذ يقرُّ بوجود العديد من التحديات التي قد تعتر�ش �سبيل الجمعيات 

الوطنية في �سعيها نحو المتثال الكامل لل�سروط الدنيا والتو�سيات التي 

حددتها الوثيقة التوجيهية، وذلك ب�سبب ال�سياقات الت�سغيلية لكٍل منها،

واإذ يوؤكد مجدًدا  في هذا ال�سدد اأن قيادات الجمعيات الوطنية واإدارتها 

هي الم�سوؤولة في المقام الأول عن �سمان وجود القدر الكافي من 

الأدوات الد�ستورية والقانونية المالئمة، وتطبيقها كما ينبغي،

التي  ال�ساقة  جهودها  توا�سل  على  الوطنية  الجمعيات  يهنئ   .1
الأ�سا�سية  نظمها  مراجعة  في  الما�سي  الِعقد  ا�ستثمرتها خالل 

والن�سو�ش القانونية ذات ال�سلة، وفي تعزيز قاعدتها القانونية 

في القوانين الوطنية؛

يعرب عن تقديره للجمعيات الوطنية التي اأقامت حواًرا بّناًء مع   .2
الم�ستركة  اللجنة  مع  الدولي وكذلك  والتحاد  الدولية  اللجنة 

المعنية بالنظم الأ�سا�سية، الأمر الذي اأتاح للحركة الدولية اإحراز 

تقدم نحو تحقيق هدف تعزيز القاعدة القانونية للجمعيات الوطنية؛

بعد  ت�ستكمل  لم  اأو  تبا�سر  لم  التي  الوطنية  الجمعيات  يو�ضي   .3
الخطوات  تتخذ  باأن  الأ�سا�سية،  نظمها  بنجاح عملية مراجعة 

الد�ستورية  اأو  القانونية  الأدوات  تحديث  اأجل  من  ال�سرورية 

الأ�سا�سية لديها وفًقا للوثيقة التوجيهية والقرارات ذات ال�سلة 

ال�سادرة عن مجل�ش المندوبين والموؤتمرات الدولية؛

يدعو الجمعيات الوطنية التي ُتجري مراجعة لنظمها الأ�سا�سية   .4
ا  خا�سًّ اهتماًما  تولي  باأن  ال�سلة،  ذات  القانونية  والن�سو�ش 

بالم�سائل التالية التي حددتها اللجنة الم�ستركة المعنية بالنظم 

الوثيقة  مع  تتعار�ش  ما  غالًبا  التي  الق�سايا  باعتبارها  الأ�سا�سية 

التوجيهية، بما في ذلك تعريف ما يلي:

وجه  وعلى  العامة،  ال�سلطات  مع  الوطنية  الجمعية  عالقة   •
الإن�ساني،  المجال  في  م�ساعدة  الخ�سو�ش و�سعها كجهة 

وفًقا للمبداأ الأ�سا�سي الذي يتمثل في ال�ستقالل؛

اأجهزة حكم الجمعية الوطنية )الت�سكيل، والمهام،   •
والإجراءات، والتناوب(؛

اأدوار اأجهزة الحكم والإدارة وم�سوؤولياتها؛  •
الع�سوية في الجمعية الوطنية؛  •

الفروع،  اإن�ساء  كيفية  المثال:  �سبيل  )على  الفروع  هيكلية   •
والمقر  الفروع  بين  والعالقة  تحكمها،  التي  والهيئات 

الرئي�سي(؛

ي�ضجع الجمعيات الوطنية على بدء الحوار مع ال�سلطات الوطنية   .5
في بلدانها اأو موا�سلة الحوار، ح�سب القت�ساء، من اأجل تعزيز 

عالية  قوانين  الوطنية من خالل  القوانين  في  القانونية  قاعدتها 

الأحمر، وذلك  الهالل  اأو  الأحمر/  بال�سليب  الجودة خا�سة 

لإ�سفاء الطابع الر�سمي على دورها كجهة م�ساعدة في المجال 

اإمكانية  باحترام  الوطنية  ال�سلطات  بالتزام  والإقرار  الإن�ساني، 

عمل الجمعيات الوطنية واإدارتها وفًقا للمبادئ الأ�سا�سية؛

قياداتها،  م�ستوى  على  �سيما  ول  الوطنية،  الجمعيات  ينا�ضد   .6
موا�سلة العمل ب�سكل وثيق مع بعثات اللجنة الدولية والتحاد 

في  الأ�سا�سية،  بالنظم  المعنية  الم�ستركة  اللجنة  ومع  الدولي 

ذات  القانونية  والن�سو�ش  الأ�سا�سية  نظمها  بمراجعة  يتعلق  ما 

الوطنية،  القوانين  اإطار  في  القانونية  قاعدتها  وتعزيز  ال�سلة، 

بالنظم الأ�سا�سية في  المعنية  الم�ستركة  اللجنة  واأخذ تو�سيات 

باأي  تام  علم  على  الم�ستركة  اللجنة  اإبقاء  عن  ف�ساًل  العتبار، 

تقدم اأو تطورات جديدة؛
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ينا�ضد اللجنة الدولية والتحاد الدولي واللجنة الم�ستركة المعنية   .7
دعم  اإلى  الرامية  الن�سطة  جهودها  موا�سلة  الأ�سا�سية،  بالنظم 

الجمعيات الوطنية وال�سعي لإيجاد �سبل لزيادة قدرات عملها 

وفاعليتها. وينبغي للجهات الثالث، في عملها الداعم للجمعيات 

الوطنية، اإيالء عناية خا�سة لقوانين الجمعيات الوطنية واأنظمتها، 

من  والتاأكد  الأمر،  لزم  اإذا  ا�ست�سارية جديدة  وو�سع مذكرات 

دة داخل  اأن الآليات والأدوات الجديدة لبناء الموؤ�س�سة المحدَّ

تعزيز  هدف  الواجب  النحو  على  وتعك�ش  تت�سمن  الحركة، 

الأدوات القانونية والد�ستورية الأ�سا�سية للجمعيات الوطنية؛

يدعو اللجنة الدولية والتحاد الدولي اإلى ال�سروع في م�ساورات   .8
مع الجمعيات الوطنية ب�ساأن اأف�سل ال�سبل لموا�سلة عملية تعزيز 

الأدوات القانونية الأ�سا�سية للجمعيات الوطنية في الم�ستقبل، 

ومبتكرة  جديدة  ونماذج  �سبل  وتطبيق  ا�ستك�ساف  وبالتالي 

لدعم الجمعيات الوطنية والعتماد ب�سكل اأكبر على الموارد 

القائمة وعلى ال�سراكات والخبرات القانونية الموجودة داخل 

الحركة بما في ذلك ا�ستخدام منتديات التعلم الجديدة وقدرات 

و�سبكات الجمعيات الوطنية ذات ال�سلة؛

عمل  اإلى  ال�ستناد  اإلى  الدولي  والتحاد  الدولية  اللجنة  يدعو   .9
اللجنة الم�ستركة المعنية بالنظم الأ�سا�سية لتقديم تقرير عن مدى 

الأ�سا�سية  والد�ستورية  القانونية  الأدوات  تعزيز  هدف  تحقيق 

واإلى   2013 عام  المندوبين  مجل�ش  اإلى  الوطنية  للجمعيات 

دورات مجل�ش المندوبين الالحقة. 

 

القرار رقم 5  6.1.1
تنفيذ مذكرة التفاهم والتفاق ب�صاأن   

التدابير الت�صغيلية، الم�قعين في 28 

ت�صرين الثاني/ ن�فمبر 2005 بين جمعية 

الهالل الأحمر الفل�صطيني وجمعية ماجن 

دافيد اأدوم في اإ�صرائيل 

اإن مجل�ش المندوبين، 

ر بمذكرة التفاهم التي وقعتها جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني  اإذ يذكِّ

وجمعية ماجن دافيد اأدوم في اإ�سرائيل في 28 ت�سرين الثاني/ نوفمبر 

2005 وبالأخ�ش الأحكام التالية: 

الهالل  وجمعية  اإ�ضرائيل  في  اأدوم  دافيد  ماجن  جمعية  تعمل   .1
االأحمر الفل�ضطيني وفًقا لالإطار القانوني الواجب تطبيقه على 

بما   ،1967 عام  اإ�ضرائيل  احتلتها  التي  الفل�ضطينية  االأرا�ضي 

بحماية  الخا�ضة   1949 لعام  الرابعة  جنيف  اتفاقية  ذلك  في 

االأ�ضخا�س المدنيين في زمن الحرب. 

الهالل  اإ�ضرائيل وجمعية  في  اأدوم  دافيد  ماجن  تعترف جمعية   .2
االأحمر الفل�ضطيني باأن هذه االأخيرة هي الجمعية الوطنية الم�ضرح 

لها بالعمل في االأرا�ضي الفل�ضطينية واأن هذه االأرا�ضي تقع في 

االأحمر  الهالل  لجمعية  الت�ضغيلية  للعمليات  الجغرافي  النطاق 

الفل�ضطيني و�ضالحياتها. كما تحترم جمعية ماجن دافيد اأدوم 

في اإ�ضرائيل وجمعية الهالل االأحمر الفل�ضطيني اخت�ضا�س كٍل 

منهما وتعمالن وفق النظام االأ�ضا�ضي للحركة وقواعدها.

جمعية  وبقبول  الثالث  االإ�ضافي  البروتوكول  اعتماد  بعد   .3
ماجن دافيد اأدوم في اإ�ضرائيل في الهيئة العامة لالتحاد الدولي 

لجمعيات ال�ضليب االأحمر والهالل االأحمر:

اأي  عدم وجود  اإ�ضرائيل  في  اأدوم  دافيد  ماجن  ت�ضمن جمعية  اأ( 

ا لدولة اإ�ضرائيل. فروع لها خارج الحدود المعترف بها دوليًّ

التي تقوم بها جمعية وطنية داخل  الت�ضغيلية  تجري العمليات  ب( 

اخت�ضا�س الجمعية االأخرى وفًقا للحكم الوارد في القرار رقم 

11 ال�ضادر عن الموؤتمر الدولي المعقود عام 1921، 

بالتقرير  المراقب،  به  الذي ا�سطلع  للعمل  التقدير  وياأخذ علًما، مع 

الذي رفعه اإلى مجل�ش المندوبين الوزير )الفخري( ال�سيد بير �ستانبك، 

المراقب الم�ستقل الذي عينته اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر )اللجنة 

الدولية( والتحاد الدولي لجمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر 

)التحاد الدولي( بموافقة جمعية ماجن دافيد اأدوم في اإ�سرائيل وجمعية 

بمراقبة  الدولي  الموؤتمر  على طلب  بناًءً  الفل�سطيني  الأحمر  الهالل 

التقدم الُمحَرز في مجال تنفيذ مذكرة التفاهم والتفاق ب�ساأن التدابير 

الت�سغيلية الموقعين في 28 ت�سرين الثاني/ نوفمبر 2005 بين جمعية 

الهالل الأحمر الفل�سطيني وجمعية ماجن دافيد اأدوم في اإ�سرائيل،

ر بالقرار رقم 5 الذي اعتمده مجل�ش المندوبين في 25 ت�سرين  ذكِّ واإذ يُ

ب�ساأن  والتفاق  التفاهم  مذكرة  تنفيذ  ب�ساأن   2009 نوفمبر  الثاني/ 

الفل�سطيني  الأحمر  الهالل  جمعية  بين  الموقعين  الت�سغيلية  التدابير 

وجمعية ماجن دافيد اأدوم في اإ�سرائيل،

ر بالقرار رقم 5 الذي اعتمده الموؤتمر الدولي الثالثون لل�سليب  ذكِّ ويُ

الأحمر والهالل الأحمر ب�ساأن تنفيذ مذكرة التفاهم والتفاق ب�ساأن 

الفل�سطيني  الأحمر  الهالل  جمعية  بين  الموقعين  الت�سغيلية  التدابير 

وجمعية ماجن دافيد اأدوم في اإ�سرائيل،

واإذ يوؤكد من جديد اأهمية العمل وفًقا للقانون الدولي الإن�ساني ووفق 

النظام الأ�سا�سي والقواعد والمبادئ الأ�سا�سية للحركة الدولية لل�سليب 

الأحمر والهالل الأحمر، 

واإذ يالحظ اأن الجمعيات الوطنية ملزمة بالعمل وفًقا لد�ستور التحاد 

الدولي لجمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر وال�سيا�سة القائمة 
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الدولي"  التحاد  وهيئات  الوطنية  الجمعيات  نزاهة  "حماية  ب�ساأن 

المعتمدة في ت�سرين الثاني/ نوفمبر 2009، 

كل  بين  والإيجابي  ال  الفعَّ التن�سيق  �سرورة  جديد  من  يوؤكد  واإذ 

التنفيذ  اأجل  من  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�سليب  مكونات حركة 

الكامل لمذكرة التفاهم بين جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني وجمعية 

ماجن دافيد اأدوم في اإ�سرائيل،

كلتا  على جهود  ويثني  التنفيذ  في  اأُحرز  الذي  التقدم  يالحظ   .1
الجمعيتين الوطنيتين؛

بالكامل كما لحظ  التفاهم  تنفيذ مذكرة  باأ�ضف عدم  يالحظ   .2
ذلك المراقب؛

الوفاء  اإ�سرائيل على  اأدوم في  يحث ب�ضدة جمعية ماجن دافيد   .3
بالتزاماتها دون المزيد من التاأخير وا�ستكمال الجهود المبذولة 

من اأجل جعل عملياتها متوافقة واأحكام مذكرة التفاهم المتعلقة 

بالنطاق الجغرافي؛

تاأكيد مهمة  اإعادة  الدولي  الدولية والتحاد  اللجنة  يطلب من   .4
عملية مراقبة التنفيذ وموا�سلة دعم وتعزيز عملية مراقبة تنفيذ 

مذكرة التفاهم؛

التفاهم  تنفيذ مذكرة  يتم  اأن  اإلى  المراقبة  يقرر موا�سلة عملية   .5
تنفيًذا كاماًل، ويطلب اإ�سدار تقارير منتظمة عن اآلية المراقبة، 

ح�سبما تقت�سي ال�سرورة؛ 

يطلب من الجمعيات الوطنية اأن ت�ستجيب بطريقة اإيجابية لأي   .6
طلب بالم�ساعدة والدعم لعملية المراقبة؛ 

تقديم  يرتبا  اأن  الدولي  والتحاد  الدولية  اللجنة  من  يطلب   .7
تقرير عن تنفيذ مذكرة التفاهم اإلى الجتماع المقبل لمجل�ش 

المندوبين وعبره اإلى الموؤتمر الدولي.

 

القرار رقم 6  7.1.1
الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي   

للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل 

الأحمر

اإن مجل�ش المندوبين،

اإذ يقرُّ بالقيمة العالمية للتراث التاريخي والثقافي لمكونات الحركة 

اللجنة  اأي  )الحركة(،  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�سليب  الدولية 

الدولية لل�سليب الأحمر )اللجنة الدولية(، والتحاد الدولي لجمعيات 

والجمعيات  الدولي(  )التحاد  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�سليب 

الوطنية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر )الجمعيات الوطنية(،

واإذ ي�ضدد على الأهمية الفائقة ل�سون هذا التراث الإن�ساني والتعريف 

به واإبراز قيمته عبر كل الو�سائل المالئمة بهدف تعزيز الفهم لأدوار 

القادمة  الحالي والأجيال  الجيل  الحركة وهويتها وتوعية  مكونات 

للم�ست�سعفين  خدمًة  الإن�ساني  العمل  في  النخراط  على  حثها  بغية 

اأفراًدا وجماعات،

الميدانية  وتجاربها  الحركة  مكونات  تاريخ  معرفة  باأن  ر  يذكِّ واإذ 

عن�سر اأ�سا�سي في المداولت الراهنة والمقبلة ب�ساأن عملها الإن�ساني 

وطرق تنفيذه،

واإذ ي�ضدد على الم�سوؤولية الم�ستركة لكل مكونات الحركة في �سمان 

الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي للحركة و�سونه واإبراز قيمته، 

ر بالجهود الدوؤوبة التي بذلتها مكونات الحركة حتى الآن من  ويذكِّ

اأجل جعل هذا التراث متاًحا لأكبر عدد ممكن من النا�ش،

ر بدور المتحف الدولي لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر في  واإذ يذكِّ

تعزيز اأهمية التراث التاريخي والثقافي للحركة وتاأثيره،

واإذ يرحب بعالقة التعاون التي اأقامها المتحف مع الجمعيات الوطنية 

لم�ساندتها في الحفاظ على تراثها الخا�ش واإبراز قيمته في المتاحف 

وغيرها من الموؤ�س�سات التراثية في بلدانها ومناطقها،

واإذ يدرك اأهمية القواعد والمبادئ القانونية والأخالقية التي تنظم، 

على ال�سعيدين الوطني والدولي، حماية البيانات التاريخية وتوثيقها 

ون�سرها ول �سيما في ما يتعلق بحماية البيانات ال�سخ�سية واإمكانية 

الطالع عليها، 

في  الحركة وخبراتها  لمختلف مكونات  الوا�سعة  بالتجربة  يقرُّ  واإذ 

عليه  والحفاظ  للحركة  والثقافي  التاريخي  التراث  ب�سون  يتعلق  ما 

واإدارته، وما يتعلق كذلك بالتعريف بهذا التراث واإبراز قيمته، 

في  الحرب  لأ�سرى  الدولية  الوكالة  اأر�سيف  باإدراج  يرحب  واإذ 

والثقافة  والعلوم  للتربية  المتحدة  الأمم  لمنظمة  العالم  ذاكرة  �سجل 

)اليون�سكو( في العام 2007،

يطلب اإلى جميع مكونات الحركة رفع درجة الأولوية الممنوحة   .1
وال�سعي  والثقافي،  التاريخي  تراثها  وا�ستخدام  �سون  لم�ساألة 

اإلى التعريف به واإبراز قيمته ب�سورة اأف�سل من خالل المتاحف 

والمعار�ش و�سجالت الأر�سيف وغيرها من الموؤ�س�سات التراثية 

المعارف  هذه  وا�ستعمال  الترويجية،  الأن�سطة  خالل  ومن 

ال في اأن�سطتها الإن�سانية الحالية؛ والخبرات الوا�سعة على نحو فعَّ
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ي�ضجع جميع مكونات الحركة على تبادل خبراتها في الحفاظ   .2
على تراثها التاريخي والثقافي واإبراز قيمته، والتما�ش الم�ساعي 

الحميدة للمتحف الدولي لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر في 

جنيف، وخبرات التحاد الدولي واللجنة الدولية عند القت�ساء؛ 

يطلب اإلى المتحف الدولي لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر،   .3
الجمعيات  مع  وبالت�ساور  الدولية،  واللجنة  الدولي،  والتحاد 

الوطنية، تقديم تو�سيات ب�ساأن الحفاظ على التراث التاريخي 

والثقافي للحركة واإبراز قيمته اإلى مجل�ش المندوبين لعام 2015، 

على اأن ي�ستند هذا التقرير اإلى تجارب مختلف مكونات الحركة 

والإجراءات الملمو�سة التي تتخذها في هذا المجال.

 

القرار رقم 7  8.1.1
تاأهب الجمعيات ال�طنية للنزاعات الم�صلحة   

وحالت العنف الأخرى وال�صتجابة 
الإن�صانية1

معل�مات اأ�صا�صية اأوًل:  

يمكن اأن تتطور حالت من العنف في كل زمان وفي كل مكان، مثلما 

برهنت الأحداث الأخيرة. وغالًبا ما تثير �سواغل اإن�سانية تتطلب من 

)الجمعيات  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�سليب  الوطنية  الجمعيات 

النزاعات  تتطلب  ذلك،  اإلى  وبالإ�سافة  فورية.  ا�ستجابة  الوطنية( 

الم�سلحة المزمنة منها والتي اندلعت منذ �سنوات اأو عقود عدة اأحياًنا، 

اأ�سكاًل م�سابهة من ال�ستجابة الإن�سانية. اأما المظاهرات التي توؤدي 

اإلى العنف فت�سكل نوًعا اآخر من التحدي اأمام العمل الإن�ساني- كي 

ممت في المقام الأول للمناطق الريفية،  يكيف طرق عمله، التي �سُ

ا.  وفًقا للبيئات الح�سرية اأي�سً

المحلية  والمجتمعات  النا�ش  اإلى  الو�سول  اإمكانية  لتعزيز  وتوخًيا 

 وتلبية 
2
العنف الأخرى الم�سلحة وحالت  النزاعات  المت�سررة من 

احتياجاتهم بفاعلية، من الأ�سا�سي اأن تعمل جميع مكونات الحركة 

الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر )الحركة الدولية( مًعا في 

قدراتها  زيادة  اأجل  من  والنتعا�ش،  وال�ستجابة،  التاأهب،  مراحل 

وكفاءاتها اإلى الحد الأق�سى.

المهمات والقدرات المتقاربة والتكميلية للحركة الدولية

الأ�سا�سي  النظام  في  و�سفها  ورد  مهمة،  الوطنية  الجمعيات  تنفذ 

للحركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر )النظام الأ�سا�سي(، 

تق�سي باأن "ُتنَظم... بالتن�سيق مع ال�سلطات العامة، عمليات الإغاثة 

�سحايا  لم�ساعدة  الخدمات  من  وغيرها  الطوارئ  حالت  في 

جنيف،  اتفاقيات  في  عليه  من�سو�ش  هو  كما  الم�سلحة  النزاعات 

و�سحايا الكوارث الطبيعية و�سائر حالت الطوارئ من المحتاجين 

اعتمدتها مجال�ش  التي  القرارات   ويعزز عدد من 
3
الم�ساعدة". اإلى 

الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�سليب  الدولية  والموؤتمرات  المندوبين 

مهمة الجمعيات الوطنية بالعمل ب�سفتها جهات م�ساعدة لل�سلطات 

 واإلى توفير الم�ساعدة والحماية الإن�سانية 
4
العامة في المجال الإن�ساني

النزاعات  من  يت�سررون  الذين  اأولئك  بينهم  ومن  المحتاجين  اإلى 

5
الم�سلحة وحالت العنف الأخرى داخل بلدانهم.

الدولية(  )اللجنة  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  اإلى  اأُوكلت  وقد 

بموجب النظام الأ�سا�سي مهمة "ال�سعي في جميع الأوقات، باعتبارها 

النزاعات  حالت  في  خا�سًةً  اإن�ساني،  بعمل  تقوم  اإن�سانية  موؤ�س�سة 

الم�سلحة الدولية وغيرها من النزاعات الم�سلحة وفي حالت ال�سراع 

- اإلى �سمان الحماية والم�ساعدة للع�سكريين والمدنيين من 
 6

الداخلي

 وتعمل اللجنة الدولية 
7
�سحايا مثل هذه الأحداث ونتائجها المبا�سرة".

في هذه الحالت ب�سراكة وثيقة مع الجمعية الوطنية للبلد المت�سرر، 

وبم�ساركة جمعيات وطنية اأخرى وم�ساركة التحاد الدولي لل�سليب 

الأحمر والهالل الأحمر )التحاد الدولي( من اأجل التاأهب لعمليات 

حالت الطوارئ وتنفيذها ل�سالح ال�سكان المت�سررين.

وت�سمل المهمة الد�ستورية لالتحاد الدولي ما يلي: "حفز وت�سجيع 

وت�سهيل وتعزيز جميع الأن�سطة الإن�سانية بكل اأ�سكالها، التي ت�سطلع 

بها الجمعيات الوطنية من اأجل تجنب المعاناة الإن�سانية وتخفيفها 

و"العمل  العالم"....  في  ال�سلم  وتعزيز  �سون  في  بذلك  وت�سهم 

الوطنية  الجمعيات  �سمن  والدرا�سة  والتن�سيق  للربط  دائم  كجهاز 

حالت العنف الأخرى باعتبارها عن�سًرا من المهمة ال�ساملة للجمعيات الوطنية على النحو الوارد في النظام الأ�سا�سي للحركة.   .1

يمكن اإيجاد و�سف للجنة الدولية عن "حالت العنف الأخرى" في التقرير الأ�سا�سي المكمل لهذا القرار.  .2

المادة 3، الفقرة 2 من النظام الأ�سا�سي للحركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر.   .3

من القرارات الأخيرة نذكر القرارين التاليين: القرار 2 ال�سادر عن الموؤتمر الدولي الثالثين، والقرار 3 ال�سادر عن مجل�ش المندوبين لعام 2007 ب�ساأن "الطبيعة الخا�سة لعمل حركة   .4
ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر وال�سراكات ودور الجمعيات الوطنية ب�سفتها جهات م�ساعدة لل�سلطات العامة في المجال الإن�ساني".

على �سبيل المثال، تن�ش المبادئ العامة في القرار الرابع ع�سر للموؤتمر الدولي العا�سر لعام 1921، النزاعات الم�سلحة غير الدولية، حالة الحرب الأهلية: "يوؤكد ال�سليب الأحمر   .5
)...( حقه وواجبه في تقديم الإغاثة في حال ن�سوب حرب اأهلية اأو ا�سطرابات اجتماعية اأو ثورية. )...( وفي كلِّ بلد تندلع فيه حرب اأهلية، تكون الجمعية الوطنية لل�سليب الأحمر 

الم�سوؤولة في المقام الأول عن تلبية احتياجات الإغاثة لل�سحايا باأف�سل طريقة ممكنة...".

مثلما ُحدد في اتفاق اإ�سبيلية، الجزء الثاني، المادة 5، الفقرة 2، )ب(، "ال�سطراب الداخلي ل يعني بال�سرورة عماًل م�سلًحا بل اأعماًل متواترة لفترة طويلة اأو حالة عنف كامن �سواء   .6
كان م�سدره �سيا�سيًّا اأو دينيًّا اأو عرقيًّا اأو اجتماعيًّا اأو اقت�ساديًّا، م�سحوًبا بواحد اأو اأكثر من ال�سمات التالية: حالت التوقيف الجماعي؛ الختفاء الق�سري، الحب�ش لأ�سباب اأمنية؛ تعليق 

ال�سمانات الق�سائية، اإعالن حالة الطوارئ، اإعالن الأحكام العرفية".

المادة 5، الفقرة 2 )د( من النظام الأ�سا�سي للحركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر.  .7
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وتوفير الم�ساعدة لها"؛... و"اإغاثة �سحايا النزاعات الم�سلحة طبًقا 

8
لالتفاقات المبرمة مع اللجنة الدولية".

ويجب اأخذ مهمات كلِّ مكونات الحركة الدولية وقدراتها ومكانتها 

الفريدة بعين العتبار على نحو تام، عند التاأهب للنزاعات الم�سلحة 

وحالت العنف الأخرى وال�ستجابة لالحتياجات، �سعًيا اإلى تحقيق 

اأق�سى اأثر ممكن لدى توفير الحماية والم�ساعدة اإلى ال�سكان الذين هم 

باأم�ّشّ الحاجة اإليها. وينبغي توزيع الأن�سطة مع الأخذ بعين العتبار هذه 

العوامل وم�ستوى القبول الذي تحظى به مختلف مكونات الحركة، 

في  مًعا  الثنتان  اأو  الوطنية  الجمعية  اأو  الدولية  اللجنة  اإذا كانت  وما 

داخل  التن�سيق  تح�سين  المطلوب  ومن  لال�ستجابة.  الأف�سل  الموقع 

الحركة والمزيد من المناق�سة في ما بين مكونات الحركة ب�ساأن الم�سائل 

دة الناجمة عن "حالت العنف الأخرى"، الأمر الذي �سي�سفر عن  المحدَّ

زيادة توافق اإجراءات التاأهب، وال�ستجابة، والنتعا�ش المطلوبة، وفًقا 

لتفاقات الحركة الدولية واآلياتها، وعلى اأ�سا�ش الظروف والحتياجات 

الخا�سة بال�سياق المعني، بغية تعزيز الو�سول اإلى ال�سحايا وال�ستجابة 

لالحتياجات الإن�سانية لالأ�سخا�ش والمجتمعات المت�سررة من النزاعات 

الم�سلحة وحالت العنف الأخرى.

ا�ستجابة اللجنة الدولية لطلب من الجمعيات الوطنية

اتخذت جمعيات وطنية  تتغير،  تنفك  ما  بيئٍة  مع  التكيف  اإلى  �سعًيا 

كثيرة تدابير مهمة في الأعوام الأخيرة من اأجل تعزيز ا�ستجاباتها في 

النزاعات الم�سلحة وحالت العنف الأخرى.

ا�ستحدثت  الوطنية،  الجمعيات  ممار�سات  اأف�سل  اإلى  وبال�ستناد 

ـل هذا الإطار  اللجنة الدولية اإطار الو�سول الآمن اإلى ال�سحايا.9 ويف�سِّ

الوطنية  الجمعية  تنفذها  اأن  يجب  التي  المت�سابكة  الكثيرة  الأعمال 

ال�سالح  المحلية وحاملي  والمجتمعات  الأفراد  قبول  من  تزيد  كي 

وال�سلطات بوجودها، وتتمكن بذلك من الو�سول بطريقة اأكثر اأمًنا 

النزاعات الم�سلحة وحالت  اأثناء  النا�ش والمجتمعات المحلية  اإلى 

العنف الأخرى.

لعام  المنـدوبيــن  مجـل�ش  في  العـامة  الجل�سـات  اإحـدى  وخـالل 

 طلبت الجمعيات الوطنية اإلى اللجنة الدولية و�سع دليل 
10 ،2009

الم�سلحة  النزاعات  في  العاملة  الوطنية  للجمعيات  مخ�س�ش  عملي 

مع  �ساملة  ا�ست�سارية  عملية  خالل  ومن  الأخرى.  العنف  وحالت 

الآمن  الو�سول  اإطار  ا�ستخدام  تحديد  جرى  الوطنية،  الجمعيات 

للجمعيات  الحالية  الخبرات  من  الم�ستقاة  والدرو�ش  ال�سحايا  اإلى 

الوطنية كاأ�سا�ش لتطوير دليل عملي بغية تعزيز قدرات كل الجمعيات 

الوطنية للتاأهب للنزاعات الم�سلحة وحالت العنف الأخرى وطرق 

مواجهتها.

ا التطبيق العملي لتفاق اإ�سبيلية وتدابيره التكميلية،  و�سيعزز الدليل اأي�سً

ل �سيما من خالل دعم الجمعيات الوطنية الُم�سيفة من اأجل تحقيق 

في  الدولية  للحركة  من�سقة  ا�ستجابة  �سمن  دورها  واأداء  مهامها 

النزاعات الم�سلحة وحالت العنف الأخرى.

التحديات ثانًيا: 

اليوم تحديات  العنف الأخرى  الم�سلحة وحالت  النزاعات  تطرح 

جديدة ومتغيرة با�ستمرار اأمام ا�ستجابة الحركة الدولية. وفي ما يلي 

عر�ش لعدد من اأهم هذه التحديات.

الدولية،  الحركة  موظفي  �سد  المتكررة  الهجمات  تثيره  قلق  ثمة 

ومنهم موظفو الجمعيات الوطنية والمتطوعون فيها، و�سد مرافقها 

ومعداتها، والأذى الذي ت�سببه للمنتفعين.

اإلى  الو�سول  اإمكانية  في  التاأثير  قدرة  لديهم  الذين  جميع  يقوم 

الخدمات  تقديم  من  الوطنية  الجمعيات  بع�ش  بمنع  الم�ستفيدين 

في  اأو  م�سلح  نزاع  في  الأطراف  كل  من  المحتاجين  اإلى  الإن�سانية 

اأو  تحديات  الوطنية  الجمعيات  هذه  تواجه  اأو  اأخرى،  عنف  حالة 

حتى م�سايقات عندما تحاول القيام بذلك. وفي هذا ال�سدد، هناك 

حاجة ما�سة في بع�ش البلدان اإلى تعزيز ال�سكوك القانونية والد�ستورية 

للجمعية الوطنية حتى يت�سنى لها اأداء دورها في النزاعات الم�سلحة 

وحالت العنف الأخرى على نحو اأف�سل. وينبغي لذلك مراعاة اأحد 

ا�ستقالل  بين  يوازن  الذي  ال�ستقالل  مبداأ  وهو  الأ�سا�سية  المبادئ 

الجمعية الوطنية من جهة وو�سعها القانوني ودورها كجهة م�ساعدة 

لل�سلطات العامة في المجال الإن�ساني من جهة اأخرى.

وثمة الكثير من الأمثلة الحديثة عن ا�ستجابات من�سقة جيًدا للحركة 

الدولية خالل النزاعات الم�سلحة وحالت العنف الأخرى. ومع ذلك 

يمكن تح�سين تلبيتنا لالحتياجات الإن�سانية لالأ�سخا�ش والمجتمعات 

المحلية المت�سررة. ومن المهم تر�سيخ معرفتنا الم�ستركة في الحركة 

وفهمنا لالتجاهات التي تن�ساأ في مثل هذه الحالت واآثارها الإن�سانية، 

�سعًيا اإلى تح�سين نوعية ا�ستجابتنا وا�ستحداث نهج موحد للحركة. 

م�ستوى  من  الدولية  الحركة  مكونات  ن  تح�سِّ اأن  عموًما  ويجب 

ا�ستعدادها لتلبية احتياجات النا�ش المت�سررين ب�سرعة وفاعلية وبطريقة 

المادة 6، الفقرتان 3 و4 )ط( من النظام الأ�سا�سي للحركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر.   .8

يقوم اإطار الو�سول الآمن اإلى ال�سحايا على مفهوم تطبيق المبادئ الأ�سا�سية للحركة الدولية وغيرها من �سيا�ساتها العامة خالل عمليات ال�ستجابة والتي ت�ساعد على تحديد و�سع   .9
للجمعية الوطنية يتيح لها �سمان قدر اأكبر من القبول والو�سول ب�سكل اآمن اإلى الم�ستفيدين. وت�سمل عنا�سر هذا الإطار تحليل ال�سياق/ والمخاطر، والأ�س�ش القانونية وال�سيا�سة العامة 

التي ت�ستند اإليها الجمعية الوطنية في ال�ستجابة اأثناء النزاعات الم�سلحة وحالت العنف الأخرى، وكيفية �سمان القبول بالمنظمة، والقبول بموظفي الجمعية الوطنية والمتطوعين فيها 

واأع�سائها، وكيفية التعريف بالعاملين في الجمعية الوطنية وبمرافقها ومركباتها، واأجهزة التوا�سل الداخلية والخارجية، واإدارة الق�سايا الأمنية )المبادئ التوجيهية وتدابير الحماية(.

مجل�ش المندوبين لعام 2009، وور�سة العمل رقم 5، )تح�سين نتائجنا الم�ستركة بتعزيز الم�سوؤولية الجماعية وال�سراكات(، والجل�سة العامة المتعلقة بمناق�سة اتفاق اإ�سبيلية وتدابيره   .10
التكميلية.
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من�سقة ومتكاملة، مع مراعاة البيئات الآخذة في التغير التي تعمل فيها. 

وينبغي للجنة الدولية والجمعيات الوطنية اأن تولي عناية خا�سة لو�سع 

خطط لحالت الطوارئ تكون من�سقة ومكملة لبع�سها البع�ش وتوجه 

ا�ستجاباتها خالل النزاعات الم�سلحة وحالت العنف الأخرى. 

وي�سكل اللتزام بالمبادئ الأ�سا�سية وتعزيز احترام الآخرين للتزامنا 

الدولية،  الحركة  مكونات  لجميع  م�ستمًرا  تحديًا  المبادئ  بهذه 

ويرتدي ذلك اأهمية حيوية في زيادة درجة القبول المطلوب لو�سول 

اأكثر اأمًنا اإلى ال�سكان والمجتمعات المحلية المت�سررة من النزاعات 

الم�سلحة وحالت العنف الأخرى. ويوؤكد النظام الأ�سا�سي للحركة 

 ذات ال�سلة هذه النقطة.
11

الدولية وقرارات مجل�ش المندوبين

القرارات المتخذة ثالًثا: 

اعتراًفا بمهمة الجمعيات الوطنية كما ترد في النظام الأ�سا�سي للحركة 

الدولية والمتمثلة بالعمل في النزاعات الم�سلحة والكوارث الطبيعية 

الداخلية  ال�سطرابات  ذلك  في  بما  الأخرى  الطوارئ  وحالت 

وحالت العنف الأخرى من اأجل تعزيز ا�ستجابة الحركة الدولية في 

النزاعات الم�سلحة وحالت العنف الأخرى، فاإن مجل�ش المندوبين 

لعام 2011:

ي�سجع الجمعيات الوطنية على تكثيف التزامها وجهودها الرامية   .1
اإلى اعتماد نظم منا�سبة لإدارة ق�سايا الأمن/ والمخاطر، واتخاذ 

اإجراءات ملمو�سة اأخرى لزيادة اإمكانيات و�سولها الآمن اإلى 

المحتاجين اأثناء النزاعات الم�سلحة وحالت العنف الأخرى. 

وهذا ي�سمل �سرورة تح�سين تطبيق المبادئ الأ�سا�سية وغيرها 

 
12

وتاأمين العمليات،  ميدان  في  الدولية  الحركة  �سيا�سات  من 

اأثناء الأزمات لكي ي�ستفيدوا  الموظفين والمتطوعين العاملين 

في  بما  لالإ�سابات،  تعر�سهم  في حال  مالئمة  تعوي�سات  من 

ذلك ال�سدمات النف�سية/ وحالت الإجهاد، اأو للموت خالل 

تاأدية مهامهم؛

حوار  اإقامة  على  لل�سرورة،  وفًقا  الوطنية،  الجمعيات  يحثُّ   .2
اإلى  الو�سول  �سرورة  ب�ساأن  المعنية  الحكومات  جميع  مع 

العنف  وحالت  الم�سلحة  النزاعات  من  المت�سررين  ال�سكان 

الأخرى، وعلى ال�سعي، متى اأمكن ذلك، لدى جميع اأولئك 

الم�ستفيدين لدفعهم  اإلى  الو�سول  التاأثير في  الذين ي�ستطيعون 

اإلى احترام دور الجمعيات الوطنية في توفير خدمات اإن�سانية 

المبادئ  في  ورد  )ح�سبما  وم�ستقلة  متحّيزة،  وغير  محايدة، 

الأ�سا�سية(، بدعم من اللجنة الدولية وبم�ساركتها، وفق الحاجة؛

يحثُّ الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية والتحاد الدولي على   .3
والتحديات  النا�سئة  التجاهات  وتحليل  ا�ستك�ساف  موا�سلة 

وغيرها  الم�سلحة  النزاعات  في  الإن�ساني  العمل  تواجه  التي 

من حالت العنف، على اأن ي�سكل مثل هذا التحليل المتبادل 

اإلى توفير  اأ�سا�ًسا لو�سع خطط من�سقة لحالت الطوارئ �سعًيا 

الة، ومت�سقة لتلبية الحتياجات الإن�سانية  ا�ستجابة �سريعة، وفعَّ

لالأ�سخا�ش والمجتمعات المحلية المت�سررة وتعزيز قدرة النا�ش 

والمجتمعات المحلية على ال�سمود؛

ي�سجع الجمعيات الوطنية على تحديد اأدق لمهامها، واأدوارها،   .4
وم�سوؤولياتها في النزاعات الم�سلحة وحالت العنف الأخرى 

ح�سب  والد�ستورية  القانونية  �سا�سية  الأ �سكوكها  �سمن 

القت�ساء، والتعريف بدورها على نطاق وا�سع، داخل الجمعية 

الوطنية نف�سها ولدى الجهات الفاعلة الخارجية والمجتمعات 

المحلية على حٍد �سواء؛

وثيق  ب�سكل  العمل  اإلى  الدولي  الدولية والتحاد  اللجنة  يدعو   .5
مع الجمعيات الوطنية لتحديد كيف يمكن لل�سكوك الأ�سا�سية 

الد�ستورية والقانونية للجمعيات الوطنية اأن تعك�ش على اأف�سل وجه 

مهام الجمعيات الوطنية، واأدوارها، وم�سوؤولياتها في النزاعات 

الم�سلحة وحالت العنف الأخرى، واإ�سداء الم�سورة للجمعيات 

الوطنية التي �سرعت في تعديل اأنظمتها الأ�سا�سية وفًقا لذلك؛

الدائم  من حوارها  بالعمل، كجزء  الوطنية  الجمعيات  يو�سي   .6
مع حكوماتها، على تعزيز الت�سريعات وال�سيا�سات والتفاقات 

والخطط الوطنية من اأجل توفير الإطار المطلوب لتمكينها من 

تقديم الم�ساعدة والحماية اإلى ال�سكان المت�سررين من النزاعات 

الم�سلحة وحالت العنف الأخرى؛ 

يدعو مكونات الحركة اإلى موا�سلة و�سع دليل عملي من اأجل   .7
تو�سيح اأكبر لم�سطلح "حالت العنف الأخرى" وتعزيز قدرات 

الم�سلحة وحالت  للنزاعات  للتاأهب  الوطنية  الجمعيات  كل 

المبادئ  اإلى  ا�ستناًدا  لها،  مواجهتها  وطريقة  الأخرى  العنف 

الأ�سا�سية، والنظام الأ�سا�سي للحركة الدولية، و�سيا�سات الحركة 

قيِّم  الوطنية، كاإ�سهام  للجمعيات  الحالية  ال�سلة والخبرة  ذات 

تجاه بناء نهج للحركة في هذا المجال؛

على �سبيل المثال: مجل�ش المندوبين لعام 2009، القرار 8، احترام وحماية الرعاية ال�سحية في النزاعات الم�سلحة وحالت العنف الأخرى؛ الموؤتمر الدولي الثالثون لل�سليب الأحمر   .11
والهالل الأحمر لعام 2007، القرار 1، الإعالن الملحق: مًعا من اأجل الإن�سانية؛ مجل�ش المندوبين لعام 2005، القرار 7، العالقات بين مكونات الحركة الدولية والهيئات الع�سكرية؛ 

مجل�ش المندوبين لعام 2003، القرار 9، احترام التنوع ومحاربة التمييز والتع�سب- الفقرة 4، )و( من ملحق القرار.

ينبغي، بالطريقة المثلى، اأن توفر الجمعية الوطنية تغطية تاأمينية اإلى جميع المتطوعين، ل �سيما اأولئك الذين ي�ساركون في عمليات ال�ستجابة اأثناء حالت الطوارئ، من خالل �سركة   .12
تاأمين وطنية تقدم التاأمين المنا�سب لل�سياق والمالئم لالأو�ساع المحلية. وفي حال عدم توفرها، و�سعت اأمانة التحاد الدولي تاأميًنا عالميًّا �سدَّ الحوادث يمكن الح�سول عليه من 

خالل المقار الرئي�سية لكل الجمعيات الوطنية.
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اللجنة  ي�سجع التحاد الدولي على العمل على نحو وثيق مع   .8
الة ت�سمن  الدولية والجمعيات الوطنية من اأجل و�سع اآليات فعَّ

اأن النهج المتبع لتنمية جمعيات وطنية قوية ياأخذ في العتبار 

في  وخبراتها  الدولية  اللجنة  وبرامج  اأعاله،  المذكور  الدليل 

الوطنية  الجمعيات  لتاأهب  الداعمة  القدرات  تعزيز  مجال 

للنزاعات الم�سلحة وحالت العنف الأخرى ومواجهتها لها، 

ال�سلة  ذات  العنا�سر  اإدراج  على  خا�ش  ب�سكل  الت�سديد  مع 

ال�ستجابة،  الطوارئ، وفي طرق  لحالت  التاأهب  في خطط 

والنتعا�ش، ومبادرات التطوير التنظيمي. 

التقرير الأ�صا�صي والملحق رابًعا: 

فقط  المعلومات  تقديم  لأغرا�ش  والملحق  الأ�سا�سي  التقرير  ُو�سع 

ولي�ش كجزء من القرارات.

المتابعة خام�ًصا: 

اإدراج  في  النظر  الدولية  الحركة  مكونات  جميع  من  المطلوب 

اأعاله في ا�ستراتيجياتها، وخططها، واأهدافها،  القرارات المذكورة 

ح�سب القت�ساء.

اأعاله في  القرارات المذكورة  الُمحَرز ب�ساأن تنفيذ  التقدم  و�سُيدرج 

التقرير المتعلق بتنفيذ اتفاق اإ�سبيلية وتدابيره التكميلية الذي �سُيرفع 

اإلى دورتي مجل�ش المندوبين في 2013 و2015.

و�ست�سعى اللجنة الدولية اإلى و�سع الدليل العملي، مع ا�ستمرار م�ساركة 

الجمعيات الوطنية واأمانة التحاد الدولي، و�سيتناول هذا الدليل الكثير 

من التحديات الواردة في هذا القرار، وغيرها من الق�سايا. و�سُينَجز في 

م اإلى �سركاء الحركة الدولية في العام 2013. نهاية العام 2012 وُيقدَّ

الجهات الم�صاركة في رعاية القرار 

جمعية ال�سليب الأحمر الكندي 

ال�سليب الأحمر الكولومبي

ال�سليب الأحمر الجامايكي

جمعية ال�سليب الأحمر النيبالي

جمعية ال�سليب الأحمر في بنما 

ال�سليب الأحمر الباراغوايي

جمعية ال�سليب الأحمر في �سانت لو�سيا

جمعية ال�سليب الأحمر في ترينيداد وتوباغو

الهالل الأحمر التون�سي

جمعية ال�سليب الأحمر الأوغندي

 

القرار رقم 8  9.1.1
جدول اأعمال وبرنامج  الم�ؤتمر الدولي   

الحادي والثالثين لل�صليب الأحمر والهالل 

الأحمر

اإن مجل�ش المندوبين،

الدولي  الموؤتمر  وبرنامج  الموؤقت  الأعمال  جدول  في  النظر  بعد 

الحادي والثالثين لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر اللذين اأعدتهما 

اللجنة الدائمة لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر، 

والثالثين  الحادي  الدولي  الموؤتمر  وبرنامج  اأعمال  جدول  يعتمد 

لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر.

 

القرار رقم 9  10.1.1
اقتراح باأ�صماء المر�صحين ل�صغل منا�صب   

م�ص�ؤولين في الم�ؤتمر الدولي الحادي 

والثالثين لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

اإن مجل�ش المندوبين،

اإذ در�ش قائمة المر�سحين الم�سمين من ِقَبل اللجنة الدائمة لنتخابهم 

كم�سوؤولين في الموؤتمر الدولي الحادي والثالثين لل�سليب الأحمر 

والهالل الأحمر )الموؤتمر الدولي(،

رئي�ش  من  ويطلب  الملحق(  )انظر  المر�سحين  قائمة  على  يوافق 

لل�سليب  والثالثين  الحادي  الدولي  الموؤتمر  اإلى  تقديمها  المجل�ش 

الأحمر والهالل الأحمر للموافقة عليها.

ملحق القرار رقم 9

Proposal Of Persons To Fill The Posts Of 
Officers At The 31St International Conference 
Of The Red Cross And Red Crescent

Proposition De Candidats Aux Postes De 
Responsables  De La Xxxie Conférence 
Internationale De La Croix-Rouge Et Du 
Croissant-Rouge

 Propuesta De Candidatos Para La
 ElecciónDE MIEMbROS DE LA MESA Y
 DEMáS Funcionarios De La Xxxi Conferencia
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 Internacional De La Cruz Roja Y De La Media
Luna Roja
اقتراح باأ�صماء المر�صحين ل�صغل منا�صب م�ص�ؤولين في 

الأحمر  لل�صليب  والثالثين  الحادي  الدولي  الم�ؤتمر 

والهالل الأحمر

Reference: Article 14/ Statutes of the Movement: 
“When meeting prior to the opening of the 
International Conference, the Council shall (…) 
propose to the Conference the persons to fill the 
posts mentioned in Article 11, paragraph 3: [‘the 
Chairman, the ViceChairmen, Secretary General, 
Assistant Secretaries General and other officers of 
the Conference’].”

Référence: article 14 des Statuts du Mouvement – 
"Lorsqu’il se réunit avant l’ouverture de la Conférence 
internationale, le Conseil […] propose à la Conférence 
des candidats pour remplir les fonctions mentionnées 
à l’article 11, alinéa 3", à savoir "le président, les 
vice-présidents, le secrétaire général, les secrétaires 
généraux adjoints et les autres responsables de la 
Conférence."

Referencia: artículo 14 de los Estatutos del 
Movimiento: “Cuando se reúne antes de la apertura 
de la Conferencia Internacional, el Consejo: a) 
propone a la Conferencia candidatos para los puestos 
mencionados en el párrafo 3 del artículo 11”, a saber: 
“La Conferencia Internacional elige al presidente, a los 
vicepresidentes, al secretario general, a los secretarios 
generales adjuntos y a las otras personas elegidas de 
la Conferencia”.

المرجع: المادة 14 من النظام الأ�سا�سي للحركة: "عند النعقاد قبل 

افتتاح الموؤتمر الدولي، فاإن المجل�ش:

 اأ( يقترح على الموؤتمر مر�سحين ل�سغل المنا�سب المذكورة في الفقرة 

...[ رئي�ش الموؤتمر ونواب الرئي�ش والأمين العام  3 من المادة 11 
وم�ساعدي الأمين العام واأع�ساء مكتب الموؤتمر الآخرين".

Chair of the Conference/ Présidente de la Conférence/ 
Presidenta de la Conferencia/
رئي�سة الموؤتمر 

Ms Niki Rattle (Cook Islands Red Cross Society)

Chair of the Drafting Committee/ Présidente du 
Comité de rédaction/ Presidenta del Comité de 
Redacción/
رئي�سة لجنة ال�سياغة 

Ambassador Maria Farani Azevêdo (Brazil)

Vice-Chair, political issues/ Vice-Président, questions 
de politique/ Vicepresidente, asuntos políticos/
نائب الرئي�ش، ق�سايا ال�سيا�سة

Ambassador Peter Gooderham (United Kingdom)

Conference Vice-Chairs and Chairs of Thematic 
Plenary sessions/ Vice-président(e)s de la Conférence 
et président(e)s des séances plénières thématiques/ 
Vicepresidente(s) de las sesiones plenarias temáticas/
نواب رئي�سة الموؤتمر وروؤ�ساء الجل�سات العامة ح�سب الموا�سيع

Plenary on IHL/ Séance plénière sur le droit 
international humanitaire/ Sesión plenaria sobre 
derecho internacional humanitario/
جل�سة عامة عن القانون الدولي الإن�ساني

Ms. Liesbeth Lijnzaad (Netherlands) 

Plenary on Disaster Laws/ Séance plénière sur 
la législation relative aux catastrophes/ Sesión 
plenaria sobre normas jurídicas aplicables en caso 
de desastres/
جل�سة عامة عن قوانين الكوارث 

Mr. Fernando José Cardenas Guerrero (Colombian 
Red Cross) 

Conference Vice-Chairs and Chairs of Thematic 
Commissions/ Vice-Président(e)s de la Conférence 
et président(e) des commissions thématiques/ 
Vicepresidente(s) de la Conferencia y presidente(s) 
de las comisiones temáticas/ 
نواب رئي�سة الموؤتمر وروؤ�ساء اللجان ح�سب الموا�سيع

Commission A: Migration/ Migration/ Migración/
اللجنة األف: الهجرة

Dr. Muctarr Jalloh (Sierra Leone Red Cross Society)

Commission B: Partnership for stronger National 
Societies & volunteering development/ Partenariat 
pour des Sociétés nationales plus fortes et 
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développement du volontariat/ Establecer 
asociaciones para el fomento del desarrollo de 
las Sociedades Nacionales y del servicio voluntario/
اللجنة باء: �سراكة من اأجل جمعيات وطنية اأقوى ومن اأجل تنمية التطوع 

Dr. Dragan Radovanovic (Red Cross Society of 
Serbia)

Commission C: Health Care in Danger/ Les soins de 
santé en danger/ La asistencia de salud en peligro/ 
اللجنة جيم: الرعاية ال�سحية في خطر

Dr. Mamdouh Gabr (Egyptian Red Crescent Society)

Commission D: Inequitable access to health care/ 
Inégalités en matière de santé/ Inequidades 
sanitarias/ اللجنة دال: الإجحاف في مجال ال�سحة

Ms. Fatima Gailani (Afghan Red Crescent Society)

Commission E: Humanitarian access and assistance/ 
Accès et assistance humanitaires/ Acceso 
humanitario y asistencia humanitaria/ 
اللجنة هاء: اإمكانيات الو�سول الإن�ساني والم�ساعدة الإن�سانية

Vice-Minister Gómez Robledo (Mexico)

Other officers/ Autres responsables/ Otros 
funcionarios/
م�سوؤولون اآخرون 

Rapporteur of the Conference/ Rapporteur de la 
Conférence/ Relator de la Conferencia/ ر الموؤتمر مقرِّ

Ambassador Minelik Alemu Getahun (Ethiopia)

Elections/ Élections/ Elecciones/ النتخابات

Ms Annemarie Huber-Hotz (Swiss Red Cross)

Pledges/ Engagements/ Promesas/ التعهدات

Mr Christian Ndinga (Congolese Red Cross)

Secretary-General of the Conference/ Secrétaire 
général de la Conférence/ Secretario general de la 
Conferencia/
الأمين العام للموؤتمر 

Ambassador Jean-François Paroz (Switzerland)

Assistant Secretaries-General/ Secrétaires généraux 
adjoints/ Secretarios generales adjuntos/ 
م�ساعدا الأمين العام

Mr Frank Mohrhauer (International Federation)
Mr Bruce Biber (ICRC)
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جدول الأعمال والبرنامج  1.2.1
الثنين، 28 ت�صرين الثاني/ ن�فمبر )�صباًحا(

حفل الفتتاح

قراءة المبادئ الأ�سا�سية

افتتاح الموؤتمر  .1

كلمتا ترحيب

رئي�ش اللجنة الدائمة  •
رئي�ش التحاد ال�سوي�سري   •

الجل�سة العامة الأولى

واأمينين عامين  العام  الرئي�س والأمين  الرئي�س ونواب  انتخاب   .2
م�ساعدين وم�سوؤولين اآخرين عن الموؤتمر واإن�ساء اأجهزة الموؤتمر 

الفرعية )اللجان، لجنة ال�سياغة(

تنظيم العمل   .3
هام�ش  على  المنَظمة  والأحداث  العمل،  ور�ش   •

الموؤتمر، والتعهدات

اإجراءات انتخاب اأع�ساء اللجنة الدائمة  •

الكلمتان الرئي�سيتان  .4
رئي�ش اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر  •

الأحمر  ال�سليب  لجمعيات  الدولي  التحاد  رئي�ش   •
والهالل الأحمر

الثنين، 28 ت�صرين الثاني/ ن�فمبر 2011 )بعد الظهر(

الجل�سة العامة 

الموا�سيع  .5

تعزيز القانون الدولي الإن�ساني  1.5
تعزيز الحماية القانونية ل�سحايا النزاعات الم�سلحة   •

بدء عمل لجنة ال�سياغة

 

الثالثاء 29 ت�صرين الثاني/ ن�فمبر )ط�ال النهار(

 

اللجان 

الموا�سيع )تابع(  .5

تعزيز العمل الإن�ساني المحلي  2.5

اللجنة "األف" 

المهاجرين،  لى  اإ الو�سول  �سمان  الهجرة: 

والكرامة، واحترام التنوع والندماج الجتماعي 

اللجنة "باء" 

جمعيات  اأجل  من  �سراكة  الم�ساعد:  الدور  تعزيز 

وطنية اأقوى ومن اأجل تنمية التطوع 

 

الت�سدي للحواجز التي تعيق تقديم الرعاية ال�سحية  3.5

اللجنة "جيم" 

الرعاية ال�سحية في خطر: احترام خدمات الرعاية 

الم�سلحة  النزاعات  خالل  وحمايتها  ال�سحية 

وحالت العنف الأخرى

اللجنة "دال" 

الإجحاف في مجال ال�سحة: تخفيف معاناة الن�ساء 

والأطفال 

تعزيز القانون الدولي الإن�ساني )تابع(  4.5

اللجنة "هاء"

والم�ساعدة  ال�سحايا  اإلى  الو�سول  اإمكانيات 

الإن�سانية 

2.1

الم�ؤتمر الدولي الحادي والثالث�ن لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

جدول الأعمال والقرارات
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الثالثاء 29 ت�صرين الثاني/ ن�فمبر )م�صاًء(

  6:30 - 7:30  م�ساًءً

لقاء المر�سحين لنتخابات اللجنة الدائمة   

)ل يندرج في جدول الأعمال الر�سمي للموؤتمر(  

الأربعاء 30 ت�صرين الثاني/ ن�فمبر )�صباًحا(

الجل�سة العامة 

انتخاب اأع�ساء اللجنة الدائمة  .6
نداء الح�سور   •

بدء عملية النتخاب  •

7.  الق�سايا المتعلقة بمتابعة القرارات 
والهالل  الأحمر  لل�سليب  الثالثون  الدولي  الموؤتمر   •
الإن�سانية"،  اأجل  من  "مًعا  الإعالن  تنفيذ  الأحمر: 

وتنفيذ القرارات والتعهدات

الأحمر  الهالل  جمعية  بين  التفاهم  مذكرة  تنفيذ   •
اإ�سرائيل  في  اأدوم  دافيد  ماجن  وجمعية  الفل�سطيني 

الموقعة في 28 ت�سرين الثاني/ نوفمبر 2005.

الأربعاء 30 ت�صرين الثاني/ ن�فمبر )بعد الظهر(

الجل�سة العامة 

انتخاب اأع�ساء اللجنة الدائمة: اإعالن النتائج اأو موا�سلة عملية   .8
النتخاب. 

الموا�سيع )تابع(  .5

تعزيز قانون الكوارث  5.5
لمواجهة  الدولي  القانون  اإر�سادات  تنفيذ   •

الكوارث

مخاطر  من  للحد  الوطنية  الت�سريعات  تعزيز   •
الكوارث

توفير  تعيق  التي  التنظيمية  للحواجز  الت�سدي   •
نحو  على  النتقالي  والماأوى  الطوارئ  ماأوى 

�سريع ومتكافئ اإثر وقوع الكوارث

 

لجنة ال�سياغة توحيد القرارات 

ور�س العمل 

الثنين 28 ت�صرين الثاني/ ن�فمبر

والأربعاء 30 ت�صرين الثاني/ ن�فمبر

)عقب  جل�صة بعد الظهر العامة(

ل ت�سكل ور�ش العمل جزًءا من جدول الأعمال الر�سمي للموؤتمر 

الخمي�س 1 كان�ن الأول/ دي�صمبر 2011 )�صباًحا(

تقرير عن اأعمال الموؤتمر  .9

تقرير لجنة ال�سياغة  .10

اعتماد القرارات   .11

الحادي  الدولي  الموؤتمر  في  المقدمة  التعهدات  ا�ستعرا�س   .12
والثالثين 

الجل�سة الختامية  .13

 

القرار رقم 1  2.2.1
تعزيز الحماية القان�نية ل�صحايا النزاعات   

الم�صلحة

والهالل  الأحمر  لل�سليب  والثالثين  الحادي  الدولي  الموؤتمر  اإن 

الأحمر )الموؤتمر الدولي(، 

ت�سببها  تزال  ل  التي  الهائلة  المعاناة  اإزاء  العميق  قلقه  عن  ر  يعبِّ اإذ 

النزاعات الم�سلحة، بما في ذلك انتهاكات القانون الدولي الإن�ساني، 

والمعاملة  والتعذيب،  الرهائن،  واأخذ  الق�سري،  والختفاء  كالقتل 

العنف  اأ�سكال  من  وغيره  والغت�ساب  الإن�سانية،  غير  اأو  القا�سية 

الجن�سي، ولأن هذه المعاناة تطال فئات كاملة من ال�سكان، بما في 

ذلك الأكثر �سعًفا، في اأنحاء عدة من العالم،

اأكبر للقانون الدولي الإن�ساني هو  اأن المتثال بقدر  واإذ ي�ضدد على 

الم�سلحة، ويوؤكد  النزاعات  اأو�ساع �سحايا  لتح�سين  اأ�سا�سي  �سرط 

مجدًدا  اللتزام الواجب على كل الدول وكل الأطراف في النزاعات 

الم�سلحة في احترام وكفالة احترام القانون الدولي الإن�ساني في جميع 

الأحوال، 

ر بالت�سديق العالمي على اتفاقيات جنيف لعام 1949،  ذكِّ واإذ يُ

القانون الدولي  ا معاهدات  اأي�سً اأن تحظى  عرب عن الأمل في  يُ واإذ 

الإن�ساني الأخرى بقبول عالمي، ويدعو جميع الدول اإلى النظر في 
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الت�سديق على معاهدات القانون الدولي الإن�ساني التي لم ت�سبح بعد 

طرًفا فيها اأو الن�سمام اإليها، 

الثالثون  الدولي  الموؤتمر  اعتمده  الذي   3 رقم  بالقرار  ر  ذكِّ يُ واإذ 

لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر ب�ساأن اإعادة تاأكيد القانون الدولي 

الإن�ساني وتنفيذه، 

ر اأن القانون الدولي الإن�ساني لم يكن يوًما اأكثر اأهمية مما  واإذ يكرِّ

هو عليه الآن في النزاعات الم�سلحة الدولية منها وغير الدولية، وهو 

ل يزال يوفر الحماية لجميع �سحايا النزاعات الم�سلحة،

الع�سكرية  وال�سرورة  الإن�سانية  العتبارات  مراعاة  باأهمية  يقرُّ  واإذ 

الناجمة عن النزاعات الم�سلحة من اأجل �سمان بقاء القانون الدولي 

الإن�ساني اأ�سا�سيًّا في توفير الحماية القانونية لجميع �سحايا النزاعات 

الم�سلحة وتنفيذ الدول والأطراف الأخرى في النزاعات الم�سلحة 

التزاماتها كاملة في هذا الخ�سو�ش، 

من  �سيما  ل  الإن�ساني  الدولي  القانون  تعزيز  اإلى  الحاجة  يدرك  واإذ 

ذ فيها على النحو ال�سحيح،  خالل اإعادة تاأكيده في الحالت التي ل ُينفَّ

وتو�سيحه اأو تطويره عندما ل يلبي ب�سكل كاٍف احتياجات �سحايا 

النزاعات الم�سلحة، 

الدولي  القانون  تطوير  في  للدول  الأ�سا�سي  الدور  على  �ضدد  يُ واإذ 

الإن�ساني، 

ر باأن واحًدا من الأدوار المهمة التي ت�سطلع بها اللجنة الدولية  ذكِّ واإذ يُ

للحركة  الأ�سا�سي  للنظام  وفًقا  الدولية(،  )اللجنة  الأحمر  لل�سليب 

على  يتمثل  )الحركة(،  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�سليب  الدولية 

وجه الخ�سو�ش في "العمل على فهم ون�سر القانون الدولي الإن�ساني 

ر  ذكِّ الواجب التطبيق في النزاعات الم�سلحة، واإعداد اأي تطوير له"، ويُ

ا بدور كٍل من اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية لل�سليب الأحمر  اأي�ضً

والهالل الأحمر )الجمعيات الوطنية( في التعريف بالقانون الدولي 

الإن�ساني ون�سره وتنفيذه وتطويره،

الأ�سا�سي  النظام  وفق  الدولي،  الموؤتمر  اخت�سا�سات  باأن  ر  ذكِّ يُ واإذ 

وتطوير  احترام  في  الدولي  الموؤتمر  ي�سهم  "اأن  ت�سمل  للحركة، 

القانون الدولي الإن�ساني والتفاقيات الأخرى ذات الأهمية الخا�سة 

للحركة"، 

واإذ ياأخذ علًما بتقرير اللجنة الدولية للعام 2003 المتعلق بالندوات 

الإقليمية للخبراء حول تح�سين المتثال للقانون الدولي الإن�ساني الذي 

م اإلى الموؤتمر الدولي الثامن والع�سرين، ف�ساًل عن التقرير الخا�ش  ُقدِّ

عاًما  "�ستون  عنوان:  تحت   2009 عام  ُعقد  الذي  الخبراء  بموؤتمر 

على اإبرام اتفاقيات جنيف والعقود المقبلة" والذي اأعدته الحكومة 

ال�سوي�سرية واللجنة الدولية،

ي�ضكر اللجنة الدولية على التقرير الذي يعر�ش النتائج الرئي�سية   .1
النزاعات  ل�سحايا  القانونية  الحماية  بتعزيز  المتعلقة  لدرا�ستها 

اأجرتها مع الدول في هذا  التي  الم�ساورات  الم�سلحة، وعلى 

ال�سدد؛

الخطيرة  الإن�سانية  ال�سواغل  من  التقرير  يحدده  بما  قرُّ  يُ   .2
والتحديات التي ينبغي معالجتها، وعلى وجه الخ�سو�ش تلك 

ب�سبب  حريتهم  من  المحرومين  الأ�سخا�ش  بحماية  المتعلقة 

النزاعات الم�سلحة والحاجة اإلى �سمان امتثال اأف�سل للقانون 

الدولي الإن�ساني، واأن التقرير با�ستناده اإلى الم�ساورات، يدعو 

ق لمعالجة هذه الم�ساكل؛  اإلى تحرك ملمو�ش ومن�سَّ

يعترف باأهمية تحليل ال�سواغل الإن�سانية والعتبارات الع�سكرية   .3
النزاعات  ب�سبب  حريتهم  من  الأ�سخا�ش  بحرمان  المرتبطة 

كفالة  اإلى  اأخرى،  اأمور  بين  من  يهدف،  والذي  الم�سلحة، 

المعاملة الإن�سانية لهوؤلء الأ�سخا�ش وظروف احتجاز مالئمة 

مع اإيالء العتبار للعمر والجن�ش والإعاقات وغيرها من العوامل 

التي يمكن اأن ُتزيد من حالة ال�ست�سعاف، وتوفير ال�سمانات 

الإجرائية المطلوبة لالأفراد الذين يتم احتجازهم اأو اعتقالهم اأو 

نقلهم لأ�سباب مرتبطة بالنزاع الم�سلح؛

خالل  الدول  اأثارتها  التي  الأ�سئلة  بالعتبار  اآخًذا  يعترف،    .4
الإعداد للموؤتمر الدولي الحادي والثالثين وخالل مداولته، 

ب�سرورة اإجراء المزيد من الأبحاث والم�ساورات والمناق�سات 

لتقييم ال�سبل الأكثر مالءمة ل�سمان بقاء قواعد القانون الدولي 

الحماية  توفير  في  اأهمية  وذات  تطبيقها  في  عملية  الإن�ساني 

المحرومين من حريتهم لأ�سباب  الأ�سخا�ش  القانونية لجميع 

مرتبطة بالنزاع الم�سلح؛

خالل  الدول  اأثارتها  التي  الأ�سئلة  بالعتبار  اآخًذا  يعترف،    .5
الإعداد للموؤتمر الدولي الحادي والثالثين وخالل مداولته، 

باأهمية ا�ستك�ساف ال�سبل التي من �ساأنها تح�سين و�سمان فاعلية 

اآليات المتثال للقانون الدولي الإن�ساني، �سعًيا اإلى تعزيز حماية 

قانونية اأف�سل لجميع �سحايا النزاعات الم�سلحة؛

والم�ساورات  الأبحاث  موا�سلة  اإلى  الدولية  اللجنة  يدعو    .6
الآخرين  الفاعلين  ومع  الدول،  مع  بالتعاون  والمناق�سات 

ذوي ال�سلة اإذا اقت�سى الأمر، بما في ذلك المنظمات الدولية 

الخيارات  من  مجموعة  واقتراح  تحديد  بهدف  والإقليمية، 

الدولي  القانون  قواعد  بقاء  �سمان   )1 اأجل  من  والتو�سيات 

الحماية  توفير  في  اأهمية  وذات  تطبيقها  في  عملية  الإن�ساني 

ب�سبب  حريتهم  من  المحرومين  الأ�سخا�ش  لجميع  القانونية 

النزاعات الم�سلحة، و2( تعزيز و�سمان فاعلية اآليات المتثال 

الموؤتمر  اأع�ساء  جميع  وي�سجع  الإن�ساني؛  الدولي  للقانون 

للم�ساركة في هذا  الوطنية،  الجمعيات  بما في ذلك  الدولي، 
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القانون  تطوير  في  للدول  الأول  بالدور  العتراف  مع  العمل 

الدولي الإن�ساني؛ 

7.  يالحظ اأن من ال�سروري تنفيذ هذا العمل مع الأخذ في العتبار 
ال�سلة والعمليات الدولية  القائمة ذات  القانونية الدولية  النظم 

الأخرى الجارية ب�ساأن م�سائل م�سابهة؛ ويعرب عن تقديره بهذا 

وتحديد  با�ستك�ساف  التزامها  على  �سوي�سرا  لحكومة  المعنى 

الدولي  القانون  تطبيق  تعزيز  بغية  الملمو�سة  والو�سائل  ال�سبل 

بالقانون  ال�سلة  ذات  الق�سايا  ب�ساأن  الحوار  وتوطيد  الإن�ساني 

الآخرين،  المهتمين  والفاعلين  الدول  بين  الإن�ساني  الدولي 

وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية؛ 

8.  يدعو اللجنة الدولية اإلى تزويد جميع اأع�ساء الموؤتمر الدولي، وفق 
فترات زمنية منتظمة، بمعلومات عن التقدم الُمحَرز في عملها، 

وتقديم تقرير عن هذا العمل يت�سمن �سل�سلة من الخيارات، اإلى 

الموؤتمر الدولي الثاني والثالثين للنظر فيه والقيام بما يلزم. 

القرار رقم 2  3.2.1
خطة عمل تمتد لأربع �صن�ات لتنفيذ   

القان�ن الدولي الإن�صاني

والهالل  الأحمر  لل�سليب  والثالثين  الحادي  الدولي  الموؤتمر  اإن 

الأحمر )الموؤتمر الدولي(،

يعتمد خطة العمل الواردة في الملحق 1؛  .1

الأعمال  تنفيذ  على  الدولي  الموؤتمر  اأع�ساء  جميع  يحثُّ   .2
المن�سو�ش عليها في خطة العمل، وفًقا ل�سالحيات كل ع�سو 

ومهمته وقدراته واللتزامات الواجبة التطبيق بموجب القانون 

خطة  في  دة  المحدَّ الأهداف  تحقيق  بغية  الإن�ساني،  الدولي 

العمل؛

ر الدول بدور الجمعيات الوطنية لل�سليب الأحمر والهالل  يذكِّ  .3
الأحمر ب�سفتها جهات م�ساعدة لل�سلطات العامة في المجال 

الإن�ساني، ل �سيما عندما تعمل في اإطار اللجان الوطنية المعنية 

الدول  ع  وي�سجِّ مماثلة،  هيئات  اأو  الإن�ساني  الدولي  بالقانون 

العمل  الواردة في خطة  الأعمال  تنفيذ  في  التعاون معها  على 

على النحو المالئم؛ 

اإن�سانية  فاعلة  جهات  قدمتها  التي  بالمبادرات  علًما  يحيط   .4
خطة  ت�سملها  التي  المجالت  بع�ش  في  اأخرى  ومنظمات 

د على الحاجة اإلى �سمان التاآزر بين تلك  العمل الحالية، وي�سدِّ

المبادرات وخطة العمل الحالية بالتعاون مع الدول؛ 

يدعو جميع اأع�ساء الموؤتمر الدولي، اإما فرادى اأو مجتمعين،   .5
اإلى تقديم تعهدات بخ�سو�ش التو�سيات التي تت�سمنها خطة 

العمل؛

التي  الأعمال  تنفيذ  اإلى  والإقليمية  الدولية  المنظمات  يدعو   .6
تت�سمنها خطة العمل والمت�سلة باأن�سطتها؛

يطلب اإلى جميع اأع�ساء الموؤتمر الدولي بذل كل جهد ممكن   .7
لكفالة تنفيذ جميع الجهات الفاعلة المعنية خطة العمل على 

نحٍو مالئم؛

الدولية  اللجنة  اإبالغ  اإلى  الدولي  الموؤتمر  اأع�ساء  يدعو جميع   .8
بغية  العمل،  تنفيذ خطة  الُمحَرز في  بالتقدم  الأحمر  لل�سليب 

تقديم تقرير ب�ساأن التنفيذ اإلى الموؤتمر الدولي الثاني والثالثين 

في عام 2015؛

متابعة  ب�ساأن  تقارير  رفع  الدولي  الموؤتمر  اأع�ساء  اإلى  يطلب   .9
تعهداتهم اإلى الموؤتمر الدولي الثاني والثالثين في عام 2015.

 

الدولي  القان�ن  لتنفيذ  عمل  خطة   :1 رقم  الملحق 

الإن�صاني

في  الإن�سانية  الم�ساعدة  على  المدنيين  ال�سكان  ح�سول  تعزيز   :1 الهدف 

النزاعات الم�سلحة

في  المحتاجين  المدنيين  ال�سكان  حق  على  مجدًدا  الدول  توؤكد 

ال�ستفادة من اإغاثة اإن�سانية غير متحيزة وفًقا للقانون الدولي الإن�ساني. 

و�سوف تعمل الدول، باأكبر قدر ممكن من الو�سائل المتاحة لديها، 

لتزويد ال�سكان المدنيين على نحو مالئم بجميع الإمدادات ال�سرورية 

وفق اأحكام القانون الدولي الإن�ساني ذات ال�سلة. 

ا، طبًقا للقانون الدولي الإن�ساني، بمرور الإغاثة  و�ست�سمح الدول اأي�سً

اأيِّ  اأمان و�سرعة ودون  الإن�سانية غير المتحيزة، وتي�سر مرورها في 

عائق اإلى ال�سكان المدنيين المحتاجين، وتحترم وتحمي العاملين في 

الحقل الإن�ساني والمرافق الإن�سانية، وفًقا للقانون الدولي الإن�ساني.

وينبغي لمكونات الحركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر 

)الحركة( اأن تتمكن من توفير الم�ساعدة الإن�سانية في جميع الأوقات 

بمقت�سى المبادئ الأ�سا�سية للحركة اأي الإن�سانية وعدم التحيز والحياد 

بتلك  الحركة  مكونات  جميع  التزام  الدول  وتحترم  وال�ستقالل. 

المبادئ الأ�سا�سية. 
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اإزالة العقبات الإدارية اأمام توفير الم�ساعدة الإن�سانية على نحو  اأ( 

�سريع ل�سحايا النزاعات الم�سلحة 

تنظر الدول من خالل �سن ت�سريع وطني اأو اإبرام اتفاقات مع مكونات 

الحركة، من بين اأمور اأخرى، في ما يلي:

بعثات  بمرور  ت�سمح  �سالحة  لوثائق  ال�سريع  الإ�سدار  تي�سير   •
المعنية  للدولة  الدولية  الحدود  عبر  الحركة  مكونات  اأع�ساء 

والتنقل داخلها؛

ت�سريع اإجراءات مراقبة دخول وتوزيع ال�سلع الإن�سانية التابعة   •
لمكونات الحركة؛

من  لها  التابعة  وال�سلع  الحركة  مكونات  في  العاملين  اإعفاء   •
ال�سرائب والر�سوم الجمركية والر�سوم الأخرى عند القت�ساء.

وت�سعى الدول اإلى توفير مرافق الت�سال الالزمة لمكونات الحركة، 

اآخذة في العتبار حاجة الحركة لو�سائل ات�سالت ل�سلكية لالإر�سال 

وال�ستقبال عندما تنقطع و�سائل الت�سال العادية اأو عندما ل تتوفر، 

وذلك طبًقا للقرار رقم 10 ال�سادر عن الموؤتمر العالمي لالت�سالت 

العدد  الحركة  لمكونات  الدول  وتخ�س�ش   .2000 عام  الراديوية 

الأدنى من ترددات العمل الالزمة وفًقا للوائح الراديو الواجبة التطبيق، 

وتتخذ جميع الخطوات العملية الممكنة لحماية هذه الت�سالت من 

الت�سوي�ش ال�سار. وتنظر الدول التي لم تن�سم بعد اإلى اتفاقية "تامبيري" 

المتعلقة بتقديم موارد الت�سالت للحد من اأثر الكوارث ولعمليات 

الإغاثة، في الن�سمام اإليها. 

تهيئة بيئة مواتية للحوار والحفاظ عليها ب( 

والجمعية  الدولية(  )اللجنة  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  ُتجري 

الوطنية(  )الجمعية  الأحمر  الهالل  اأو  الأحمر  لل�سليب  الوطنية 

الم�سلحة  النزاعات  اأطراف  جميع  مع  بّناًء  حواًرا  المعنية  الم�سيفة 

وتحافظ على هذا الحوار، من اأجل الو�سول اإلى ال�سحايا والح�سول 

على ال�سمانات الأمنية الالزمة لموظفيها. وتحترم الدول الحاجة اإلى 

الدولية  للجنة  الفريد  الو�سع  على  وتوؤكد مجدًدا  الحوار،  هذا  مثل 

والجمعيات الوطنية، وم�ساهمتها في هذا ال�سدد.

الخا�سة  الحتياجات  مراعاة  كفالة  في  الحركة  مكونات  وت�ستمر 

ل�سحايا النزاعات ف�ساًل عن القدرات المحلية عند التخطيط للم�ساعدة 

الإن�سانية وتقديمها ومراقبتها. 

اأف�سل  تكامل  ل�سمان  حوارها  الحركة  ومكونات  الدول  وتوا�سل 

العتبار  في  اآخذة  ومعها،  المختلفة  الإن�سانية  الفاعلة  الجهات  بين 

دور ومهمة كٍل منها.

التنفيذ والإنفاذ ج( 

تكفل الدول تقديم تعليمات لأفراد قواتها الم�سلحة باحترام ال�سالمة 

يحملونها،  التي  وال�سلع  الإن�ساني  المجال  في  للعاملين  البدنية 

ومرورهم دون اأّي عائق، وفًقا للقانون الدولي الإن�ساني.

بما في ذلك  الوطني،  ال�سعيد  المنا�سبة على  التدابير  الدول  وتعتمد 

ت�سريعات وطنية، لالمتثال للتزاماتها الدولية ب�ساأن الإعاقة التع�سفية 

المجال  في  العاملين  على  الهجمات  ومنع  الإن�سانية  للم�ساعدة 

الإن�ساني وعلى المن�ساآت الإن�سانية، والمعاقبة عليها.

وتكفل الدول محا�سبة مرتكبي الهجمات �سد العاملين في المجال 

المميِّزة  ال�سارات  ي�ستخدمون  الذين  العاملون  فيهم  بمن  الإن�ساني، 

بت�سجيع  وذلك  الإ�سافية،  وبروتوكولتها  جنيف  لتفاقيات  وفًقا 

الإجراءات التاأديبية والمقا�ساة الجنائية. 

الهدف 2: تعزيز الحماية الخا�سة الممنوحة لبع�س الفئات من الأ�سخا�س، ل 

�سيما الأطفال والن�ساء والأ�سخا�س ذوي الإعاقة

يحق لبع�ش الفئات من الأ�سخا�ش الح�سول على حماية خا�سة تقديًرا 

لعوامل مثل ال�سن اأو الجن�ش اأو الإعاقة التي تجعل هوؤلء الأ�سخا�ش 

هذه  اأخذ  وينبغي  الم�سلحة.  النزاعات  اأوقات  في  ا�ست�سعاًفا  اأكثر 

لجميع �سحايا  اأجل كفالة حماية مالئمة  من  الح�سبان  في  العوامل 

النزاعات الم�سلحة دون تمييز، بما في ذلك في حالت الحتالل. 

الهدف 1.2: تعزيز حماية الأطفال في النزاعات الم�سلحة

بالحماية  بالتوعية  الدولية  الوطنية واللجنة  الدول والجمعيات  تقوم 

التي يكفلها القانون الدولي لالأطفال في النزاعات الم�سلحة، ل �سيما 

القانون الدولي الإن�ساني.

منع تجنيد الأطفال في القوات الم�سلحة اأو الجماعات الم�سلحة اأ( 

الفور،  الة لت�سجيل الأطفال بعد الولدة على  تتخذ الدول تدابير فعَّ

الأطفال  جميع  هوية  لإثبات  تكميلية  نظم  اإن�ساء  اإلى  وت�سعى 

وت�سجيلهم، بمن فيهم الأطفال الأ�سد ا�ست�سعاًفا، كالأطفال النازحين 

داخل اأوطانهم والأطفال الالجئين، وذلك لحمايتهم من التجنيد غير 

الم�سروع.

القوات  عن  م�ستقلة  وطنية  تفتي�ش  نظم  اإن�ساء  في  الدول  وتنظر 

�سنوية  تفتي�ش  اأعمال  اإجراء  اأو  مظالم  اأمين  تعيين  مثل  الم�سلحة، 

امتثال  لمراقبة  المدنية،  الحكومية  ال�سلطات  من  بتكليف  خارجية 

القوات الم�سلحة لحظر تجنيد الأطفال.
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وتعمل الدول، بالتعاون مع الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية، على 

و�سع واإعداد برامج تدريب تعليمية ومهنية تقترن بفر�ش عمل حيثما 

ا عن التجنيد. اأمكن، لتقديم بدائل مفيدة للفتيان والفتيات عو�سً

بمنع وقمع  ال�سلة  الدولي ذات  القانون  اأحكام  الت�سديق على  ب( 

القوات  في  وتجنيدهم  العدائية  الأعمال  في  الأطفال  م�ساركة 

على  واإنفاذها  وتنفيذها  الم�سلحة،  الجماعات  اأو  الم�سلحة 

ال�سعيد الوطني 

البروتوكول  اإلى  بعد  تن�سم  لم  اأو  على  ق  ت�سدِّ لم  التي  الدول  تنظر 

الختياري لعام 2000 ب�ساأن م�ساركة الأطفال في النزاعات الم�سلحة 

الملحق باتفاقية حقوق الطفل، في الت�سديق عليه اأو الن�سمام اإليه.

لعام  باري�ش  ومبادئ  التزامات  اإلى  بعد  تن�سم  لم  التي  الدول  وتنظر 

2007 لحماية الأطفال من التجنيد غير الم�سروع اأو ا�ستغاللهم من 
ِقَبل القوات الم�سلحة اأو الجماعات الم�سلحة، في الن�سمام اإليها.

وتقوم الدول التي لم ت�سّن بعد ت�سريعات وطنية اأو لم تتخذ اإجراءات 

الم�سلحة  القوات  في  التجنيد  ل�سن  الأدنى  الحد  لتنظيم  اأخرى 

والجماعات الم�سلحة، ولمنع م�ساركة الأطفال في النزاعات الم�سلحة 

النزاعات  في  الأطفال  م�ساركة  ب�ساأن  الختياري  البروتوكول  وفق 

الم�سلحة الملحق باتفاقية حقوق الطفل، ب�سنِّ هذه الت�سريعات.

وتكفل الدول  م�ساءلة من يجندون الأطفال على نحو غير م�سروع 

اأخرى،  اأمور  جملة  المالئمة، ومن  التدابير  اأفعالهم من خالل  على 

الإحالة اإلى المحاكم ل �سيما عندما ت�سكل تلك الأفعال جرائم حرب، 

وفًقا للقانون الدولي الواجب التطبيق. 

حماية التعليم في النزاعات الم�سلحة ج( 

المدنيين، بمن  الموجهة �سد  الهجمات  الدول مجدًدا حظر  توؤكد 

فيهم الأطفال والمعلمون ما لم ي�ساركوا مبا�سرًةً في العمليات العدائية 

اأن  مجدًدا  الدول  ا  اأي�سً وتوؤكد  فيها.  مبا�سرًةً  ي�ساركون  ل  وطالما 

لم  ما  محظورة  للتعليم  المخ�س�سة  المدنية  المباني  �سد  الهجمات 

ت�ساهم ب�سكل فعلي في العمل الع�سكري بحكم طبيعتها اأو موقعها 

اأو الغر�ش منها اأو ا�ستخدامها، وطالما ل يوفر تدميرها كليًّا اأو جزئيًّا 

ميزة ع�سكرية  ال�سائدة  الظروف  في  تحييدها  اأو  عليها  ال�ستيالء  اأو 

اأو  محددة. وفي حالة ال�سك في فقدان ما يمنحه القانون للمدنيين 

الدول  على  يتوجب  الهجمات،  من  حماية  من  المدنية  المن�ساآت 

معاملة الأ�سخا�ش بو�سفهم مدنيين والمباني بو�سفها من�ساآت مدنية.

وتتخذ الدول كل الحتياطات الممكنة لحماية الأطفال والمعلمين 

والمباني المدنية المخ�س�سة للتعليم من اآثار الهجمات، وفًقا للقانون 

الدولي الإن�ساني.

المباني  ا�ستخدام  لتجنب  الممكنة  الحتياطات  كل  الدول  وتتخذ 

المدنية المخ�س�سة للتعليم لأغرا�ش يمكن اأن توؤدي بها اإلى فقدان 

الحماية المكفولة لها بموجب القانون الدولي الإن�ساني.

اإعادة تاأهيل الأطفال المت�سررين من النزاعات الم�سلحة د( 

بالإفراج عن  تتعلق  ال�سالم  اتفاقات  اأحكام في  اإدراج  الدول  تكفل 

الأطفال المرتبطين بالقوات الم�سلحة اأو بجماعات م�سلحة، ونزع 

المجتمع،  في  اإدماجهم  واإعادة  وت�سريحهم  الأطفال  هوؤلء  �سالح 

الطبية  الرعاية  وتوفير  اأوطانهم،  داخل  النازحين  الأطفال  ورعاية 

والدعم الجتماعي والنف�سي والإدماج القت�سادي لجميع الأطفال 

اهتماًما  الم�سلحة. وتولي هذه التفاقات  النزاعات  المت�سررين من 

ا لالحتياجات المختلفة للفتيان والفتيات. خا�سًّ

اإدماج  لإعادة  الأمد  طويل  تمويل  ل�سمان  المانحة  الدول  وت�سعى 

الأطفال الذين كانوا مرتبطين في ال�سابق بقوات م�سلحة اأو بجماعات 

م�سلحة في المجتمع.

العدالة الخا�سة بالأحداث هـ( 

تنظر الدول اإلى الأطفال الذين ُجنِّدوا ب�سورة غير م�سروعة من ِقَبل 

جرائم  بارتكاب  واُتهموا  م�سلحة،  جماعات  اأو  الم�سلحة  القوات 

مرتبطة بنزاع، اإما على ال�سعيد الوطني اأو الدولي، بو�سفهم �سحايا 

في المقام الأول، ولي�ش فقط كجناة ُيزَعم اأنهم ارتكبوا جريمة.

وتنظر الدول في منح الأطفال المرتبطين في ال�سابق بالقوات الم�سلحة 

اأو بجماعات م�سلحة عفًوا من المالحقات الق�سائية التي اأحيلوا اإليها 

فقط ب�سبب انتمائهم للقوات الم�سلحة اأو لجماعات م�سلحة.

وتلجاأ الدول اإلى تدابير اأخرى غير الإجراءات الق�سائية حالما كان 

ذلك منا�سًبا ومرغوًبا فيه لمعاملة الأطفال الذين ُيزعم اأنهم ارتكبوا 

بجماعات  اأو  الم�سلحة  بالقوات  �سابًقا  ارتبطوا  والذين  مخالفات 

م�سلحة. 

ال�سابق  في  المرتبطين  الأطفال  واإدماج  تاأهيل  اإعادة  الدول  وتعزز 

بين  الفروق  مراعاة  مع  م�سلحة،  بجماعات  اأو  الم�سلحة  بالقوات 

نظم  مثل  لل�سجن،  بدائل  في  والنظر  عليهم  الحكم  عند  الجن�سين 

البديلة،  الرعاية  اأو  المراقبة  وبرامج  والإ�سراف،  والتوجيه  الرعاية 

وبرامج التعليم والتدريب المهني.
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الهدف 2.2: تعزيز حماية الن�ساء في النزاعات الم�سلحة

وتنفيذها  ال�سلة،  ذات  الدولي  القانون  اأحكام  على  الت�سديق  اأ( 

واإنفاذها

لتنفيذ  المنا�سبة  والإدارية  والق�سائية  الت�سريعية  التدابير  الدول  تتخذ 

التزاماتها اإزاء حماية الن�ساء والفتيات بمقت�سى القانون الدولي الإن�ساني.

الم�سلح  النزاع  اأثر  من  للحد  الممكنة  التدابير  كل  الدول  وتتخذ 

للحماية  الخا�سة  احتياجاتهن  تلبية  و�سمان  والفتيات،  الن�ساء  على 

والم�ساعدة.

وتلتزم الدول بو�سع حدٍّ لالإفالت من العقاب وبمقا�ساة النتهاكات 

تنطوي على عنف جن�سي  التي  الإن�ساني  الدولي  للقانون  الج�سيمة 

التزاماتها  وفق  والفتيات،  الن�ساء  �سد  العنف  من  اأخرى  واأ�سكال 

بموجب القانون الدولي، وتتعهد لهذا الغر�ش بتعزيز قدراتها للحيلولة 

دون ارتكاب اأعمال العنف الجن�سي والنتهاكات الج�سيمة الأخرى 

للقانون الدولي الإن�ساني ور�سدها وتوثيقها، والتعاون لهذا الغر�ش، 

ومع  الدول  بين  العالقات  م�ستوى  على  الدولية،  التزاماتها  وفق 

المحاكم الجنائية الدولية.

الأخرى  العنف  واأعمال  الجن�سي  العنف  وقوع  دون  الحيلولة  ب( 

�سد الن�ساء ب�سبب جن�سهن

تكفل الدول ا�ستخدام جميع التدابير الممكنة للحيلولة دون ارتكاب 

كل النتهاكات الج�سيمة للقانون الدولي الإن�ساني التي تنطوي على 

عنف جن�سي واأ�سكال اأخرى من العنف �سد الن�ساء ب�سبب جن�سهن. 

وت�سمل هذه التدابير ما يلي: 

تدريب القوات الم�سلحة على ال�سطالع بم�سوؤولياتها، وعلى   •
معرفة حقوق الن�ساء والفتيات واحتياجاتهن الخا�سة وحمايتهن 

كذلك، قبل النت�سار واأثناء التدريب في م�سرح العمليات؛

مثل  الإجراءات،  من  وغيرها  الع�سكرية  التاأديبية  الإجراءات   •
ا�ستراط الإبالغ عن حوادث العنف الجن�سي لتجنب الإفالت 

من العقاب؛

كفالة الإ�سراف على المحتجزات والمعتقالت الإناث من ِقَبل   •
با�ستثناء  الذكور،  المحتجزين والمعتقلين  ن�ساء، وف�سلهن عن 

مكان  في  الواحدة  العائلة  اأفراد  فيها  ُيجمع  التي  الحالت 

الحتجاز نف�سه؛ 

الإناث  المحتجزات  ا�ستجواب  اأثناء  موظفات  ح�سور  كفالة   •
كلما اأمكن ذلك؛

كفالة م�ساركة الن�ساء في اتخاذ القرار في عمليات ال�سالم كلما   •
اأمكن ذلك.

ج(  الن�ساء النازحات

تتخذ الدول اإجراءات منا�سبة ل�سمان ال�سالمة البدنية والعقلية للن�ساء 

النازحات، اإقراًرا منها بالأعداد الكبيرة من الن�ساء �سمن الأ�سخا�ش 

النازحين، بما في ذلك دورهن كُمعيالت لالأ�سر، ف�ساًل عن احترام 

م�ساركتهن  بكفالة  ب�سفة خا�سة  الهتمام  للدول  وينبغي  كرامتهن. 

النازحين داخل  الة في �سنع القرار، وبتدابير حماية الأ�سخا�ش  الفعَّ

بلدانهم من العنف ب�سبب الجن�ش، مثل تحديد اأماكن الإيواء وحمايتها، 

وتحديد نظم الدعم والإبالغ، عالوة على ح�سول الن�ساء والأطفال 

على خدمات الرعاية ال�سحية وتاأمين و�سولهم اإلى مقدميها.

 

الهدف 3.2: تعزيز حماية الأ�سخا�س ذوي الإعاقة اأثناء النزاعات الم�سلحة

فئة  من  جزًءا  ي�سكلون  قد  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ش  باأن  الدول  تقرُّ 

الجرحى والمر�سى اأو المدنيين الذين يتمتعون باحترام معين وحماية 

خا�سة، �ساأنهم في ذلك �ساأن الأ�سخا�ش العاجزين، وذلك بموجب 

القانون الدولي الإن�ساني. 

وتتخذ الدول جميع الإجراءات الممكنة لكفالة ح�سول الأ�سخا�ش 

المخت�سة واإعادة  الطبية  الخا�سة والعناية  الرعاية  الإعاقة على  ذوي 

التاأهيل البدني ف�ساًل عن الإدماج الجتماعي والقت�سادي الذي تتطلبه 

حالتهم، ل �سيما في المناطق الريفية النائية.

ل الدول التدابير المتخذة للبحث عن الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة  وت�سهِّ

وجمعهم واإجالئهم بالتعاون مع مكونات الحركة، وذلك من اأجل 

�سمان ح�سولهم على الرعاية والعناية الطبية المالئمة واإعادة التاأهيل 

البدني والإدماج الجتماعي والقت�سادي الذي تتطلبه حالتهم.

الخا�سة لالأ�سخا�ش  الدول ومكونات الحركة الحتياجات  وتاأخذ 

الإن�سانية  الم�ساعدة  الح�سبان عند تخطيط جهود  الإعاقة في  ذوي 

يخ�ش  ما  ذلك  في  بما  ومراقبتها،  تقديمها  وعند  بها،  تقوم  التي 

الأغذية  وتوزيع  ال�سحي  وال�سرف  والمياه  الماأوى  على  الح�سول 

والتعليم والرعاية ال�سحية واإعادة التاأهيل البدني والنقل والت�سالت 

اأمكن  كلما  وتت�ساور،  والقت�سادي.  الجتماعي  الإدماج  وبرامج 

ذلك، مع الأ�سخا�ش اأنف�سهم اأو عائالتهم اأو مع المنظمات المحلية 

بتخطيط  ال�سلة  ذات  المراحل  جميع  في  الإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�ش 

اأن�سطة الم�ساعدة الإن�سانية التي تقوم بها وبتنفيذها. 

الخا�سة  الحتياجات  اإلى  العتبار  بعين  المانحة  الدول  وتنظر 

لالأ�سخا�ش ذوي الإعاقة بالن�سبة لإمكانية ح�سولهم على الم�ساعدة 

الإن�سانية في المبادئ التوجيهية للتمويل الذي تقدمه.
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في  الإعالم  بو�سائل  المنوط  والدور  لل�سحفيين،  معززة  حماية   :3 الهدف 

القانون الدولي الإن�ساني

ال�سحفيين  لعمل  الهامة  بالم�ساهمة  الحركة  ومكونات  الدول  تقرُّ 

اإليهم  )الم�سار  بهم  المرتبطين  والموظفين  الإعالميين  من  وغيرهم 

في ما بعد بال�سحفيين( في معرفة الجمهور بمعلومات عن انتهاكات 

القانون الدولي الإن�ساني وفي ت�سجيل تلك المعلومات. ويمكن بذلك 

الإن�ساني  الدولي  القانون  انتهاكات  منع  في  ال�سحفيون  ي�ساعد  اأن 

ف�ساًل عن ت�سهيل مكافحة الإفالت من العقاب على تلك النتهاكات. 

في  ال�سحفيين  تاأثير  باإمكانية  ا  اأي�سً الحركة  ومكونات  الدول  وتقرُّ 

احترام القانون الدولي الإن�ساني ب�سبل اأخرى، مثل اللتزام بحماية 

المحتجزين من ف�سول الجمهور العام. 

مهنية خطيرة  بمهام  المكلفين  ال�سحفيين  اأن  الدول مجدًدا  وتوؤكد 

في مناطق النزاعات الم�سلحة هم مدنيون، ويجب األ يكونوا هدًفا 

وطوال  العدائية  الأعمال  في  مبا�سرًةً  ي�ساركوا  لم  ما  للهجمات، 

الحربيين  المرا�سلين  بحق  الإخالل  دون  وذلك  م�ساركتهم،  فترة 

اأ�سرى  و�سع  من  ال�ستفادة  في  الم�سلحة  القوات  لدى  المعتمدين 

الحرب المن�سو�ش عليه في المادة 4.األف.4 من اتفاقية جنيف الثالثة. 

ا اأنَّ معدات و�سائل الإعالم ومن�ساآتها تعتبر  وتوؤكد الدول مجدًدا اأي�سً

اأهداًفا مدنية، ويجب األ تكون محاًل للهجمات في هذا ال�سدد، ما لم 

ت�سهم م�ساهمة فعلية في العمل الع�سكري، �سواء اأكان ذلك بطبيعتها 

ا�ستخبارات  بث  خالل  من  ا�ستخدامها،  اأو  غايتها  اأو  موقعها  اأو 

اأو  التام  تدميرها  يحقق  اأن  مثاًل، وعلى  اأوامر ع�سكرية  اأو  ع�سكرية 

الجزئي اأو ال�ستيالء عليها اأو تعطيلها في الظروف ال�سائدة حينذاك 

ميزة ع�سكرية اأكيدة. 

وتدمج الدول في تدريب اأفراد قواتها الم�سلحة على القانون الدولي 

النزاعات  في  ال�سحفيين  حماية  ب�ساأن  محددة  عنا�سر  الإن�ساني 

الم�سلحة.

ن�سر  اإلى  الرامية  جهودها  الحركة  ومكونات  الدول  وتوا�سل 

ال�سحفيين  بحقوق  ال�سلة  ذات  الإن�ساني  الدولي  القانون  اأحكام 

لل�سحفيين لإعدادهم  اأمني  تدريب  توفير  ف�ساًل عن  وم�سوؤولياتهم، 

لالحتمالت التي قد تطراأ في النزاعات الم�سلحة.

بما  الوطنية،  القانونية  نظمها  في  المالئمة  التدابير  الدول  وتتخذ 

القانونية  بالم�ساعدة  الخا�سة  الجنائية والت�سريعات  الت�سريعات  فيها 

المتبادلة، من اأجل منع النتهاكات الج�سيمة للقانون الدولي الإن�ساني 

�سد المدنيين، بما في ذلك �سد ال�سحفيين، والمعاقبة عليها، و�سمان 

عدم اإفالت مرتكبي تلك النتهاكات من العقاب. 

الدولي  للقانون  الج�سيمة  النتهاكات  وقمع  اإدراج  تح�سين   :4 الهدف 

الإن�ساني

الإدراج على ال�سعيد الوطني اأ( 

الدولي  بالقانون  المعنية  الوطنية  اللجان  بم�ساعدة  الدول  تحدد 

الإن�ساني اأو هيئات مماثلة، نطاق كافة التزاماتها الدولية ذات ال�سلة 

ينطبق  حيثما  الإن�ساني  الدولي  للقانون  الج�سيمة  النتهاكات  بقمع 

ذلك، وكفالة اإدراجها في النظم القانونية الوطنية.

وفي �سوء حق العائالت في معرفة م�سير اأقاربها المن�سو�ش عليه في 

النحو  1977 على  لعام  الإ�سافي الأول  البروتوكول  32 من  المادة 

المنطبق، تنظر الدول في �سن الت�سريعات اأو الترتيبات المالئمة ل�سمان 

وتوفير  المنا�سب  النحو  على  وتمثيلهم  واأ�سرهم  ال�سحايا  م�ساركة 

العدالة لهم، وحماية ال�سحايا وال�سهود، ل �سيما الن�ساء والأطفال، في 

الدعاوى المنظورة اأمام محاكمها واآليات العدالة النتقالية الأخرى 

المخت�سة بالنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإن�ساني.

الدولي  للقانون  الج�سيمة  النتهاكات  ت�سحيح  باأهمية  الدول  وتقرُّ 

المنا�سبة لم�ساعدة  الو�سائل  توفير  ا في  اأي�سً الدول  الإن�ساني. وتنظر 

بالموارد  م�سحوبة  الإن�ساني  الدولي  القانون  انتهاكات  �سحايا 

المالئمة لتنفيذ هذه الآليات، مع التذكير في هذا ال�سدد بعمل اللجنة 

الدولية المتمثل في مناق�سة اإطار التعوي�سات والأخذ في العتبار الدور 

الأول المنوط بالدول في تطوير القانون الدولي الإن�ساني.

وتقرُّ الدول باأهمية الُنُهج المكملة للعقوبات الجنائية، وو�سع اآليات 

للتطبيق الفعلي للعقوبات التاأديبية اأو المالية اأو عقوبات اأخرى على 

انتهاكات القانون الدولي الإن�ساني.

دور الحركة والدول ب( 

الج�سيمة  النتهاكات  اإدراج  في  الدول  الوطنية  الجمعيات  ت�ساعد 

للقانون الدولي الإن�ساني في النظم القانونية الوطنية، ل �سيما عندما 

اأو  اإطار اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإن�ساني  تعمل في 

هيئات اأخرى مماثلة، وذلك �سمن مهمتها ودورها كجهات م�ساعدة 

في  الدولية  اللجنة  وت�ستمر  الإن�ساني.  المجال  في  العامة  لل�سلطات 

تقديم الم�ساعدة الفنية من اأجل اإدراج تلك الجرائم.

بين  الإن�ساني  الدولي  القانون  لن�سر  ا  خا�سًّ اهتماًما  الدول  وتولي 

عون العامون والق�ساة،  العاملين في الحقل القانوني، بمن فيهم المدَّ

وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية. وتلتزم الدول 

بالنهو�ش بواجباتها القائمة بموجب القانون الدولي الإن�ساني على 

نحو تام، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وب�سمان احترامها طبًقا للمادة 

1 الم�ستركة في اتفاقيات جنيف الأربع. 
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و�ستوا�سل اللجنة الدولية بذل جهودها لت�سهيل اإمكانية اإطالع اأطراف 

وتوفير  الإن�ساني  الدولي  القانون  م�سمون  على  الم�سلحة  النزاعات 

التدريب المنا�سب لها بحيث ي�ستوعب اأفرادها على النحو المالئم 

عواقب عدم المتثال لقواعد هذا القانون.

وفًقا  الدولية،  الجنائية  المحاكم  ومع  بينها  ما  في  الدول  وتتعاون 

للتزاماتها الواجبة التطبيق وفًقا للقانون الدولي الإن�ساني، من اأجل 

كفالة ما يلي:

القانوني بالقانون الدولي الإن�ساني  العاملين في الحقل  معرفة   •
العامون  عون  والمدَّ المحامون  فيهم  بمن  الوافي  النحو  على 

والق�ساة؛

جمع الأدلة وتقا�سمها؛  •
توفير المعلومات لل�سحايا ومجتمعاتهم المحلية ب�ساأن   •

حقوقهم، وحماية ال�سحايا وال�سهود؛

احترام حق المتهمين في محاكمة عادلة؛  •
تعوي�ش ال�سحايا على نحو مالئم؛  •

اإنفاذ الأحكام.  •

الهدف 5: نقل الأ�سلحة 

اأعطتها  التي  الأهمية  الدولية  الحركة  ومكونات  الدول  تالحظ 

جميع  ا�ستخدام  امتثال  �سمان  لم�ساألة  ال�سابقة  الدولية  الموؤتمرات 

الدولي  القانون  وقواعد  لمبادئ  الم�سلحة  النزاعات  في  الأ�سلحة 

الإن�ساني.

 

وتتولى اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية توعية الجمهور بالخ�سائر 

الب�سرية الناجمة عن �سوء تنظيم نقل الأ�سلحة والذخيرة. 

اإدراًكا منها باأن العمل جاِر  اإن اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية، 

داخل الأمم المتحدة لمعالجة هذه الم�ساألة، ت�سجع المراقبة الفعالة 

لنقل الأ�سلحة التي ت�سمل معايير تتفادى وقوع الأ�سلحة في اأيدي من 

ُيتوقَّع منهم ا�ستخدامها لنتهاك القانون الدولي الإن�ساني.

وتعزز الدول مراقبة نقل الأ�سلحة حتى ل تقع في اأيدي من ُيتوقَّع منهم 

ا�ستخدامها لنتهاك القانون الدولي الإن�ساني تذكيًرا بالتزامها باحترام 

ال�سياق  هذا  في  وتذكيًرا  الإن�ساني،  الدولي  القانون  احترام  وكفالة 

بالقرار رقم 3 للموؤتمر الدولي الثالثين لعام 2007 والهدف النهائي 

2-3 من جدول اأعمال العمل الإن�ساني الذي اعتمده الموؤتمر الدولي 
الثامن والع�سرون في 2003. 

ومع اإعادة التاأكيد على الهدف النهائي 2-3 من جدول اأعمال العمل 

الإن�ساني الذي اعتمده الموؤتمر الدولي الثامن والع�سرون لعام 2003، 

تجعل الدول من احترام القانون الدولي الإن�ساني اأحد المعايير المهمة التي 

ي�ستند اإليها تقييم القرارات المتعلقة بنقل الأ�سلحة. وُت�سّجع الدول على 

بذل الجهود الالزمة لإدراج مثل هذه المعايير في القوانين اأو ال�سيا�سات 

الوطنية وفي القواعد الإقليمية والعالمية المتعلقة بنقل الأ�سلحة.

 

القرار رقم 3  4.2.1
الهجرة: �صمان ال��ص�ل اإلى المهاجرين،   

والكرامة، واحترام التن�ع، والإدماج 

الجتماعي

والهالل  الأحمر  لل�سليب  والثالثين  الحادي  الدولي  الموؤتمر  اإن 

الأحمر )الموؤتمر الدولي(،

اإذ يعترف باأهمية احترام الكرامة الإن�سانية وحماية كافة المهاجرين، 

الذين قد  ا�ستمرار معاناة المهاجرين  بالغ قلقه ب�ساأن  واإذ يعرب عن 

القائم  والقانوني  والجتماعي  ال�سحي  النظام  اإطار  يعي�سون خارج 

والذين قد يتعذر عليهم، لأ�سباب متعددة، ال�ستفادة من الإجراءات 

التي ت�سمن احترام حقوقهم الأ�سا�سية،

قرُّ بالمنافع العديدة للهجرة ويعترف بم�ساهمات المهاجرين في  واإذ يُ

بلدان المن�ساأ والعبور والو�سول والتحديات التي قد تمثلها الهجرة الدولية،

ر باإعالن "مًعا من اأجل الإن�سانية"، )الإعالن( الذي اعتمده  ذكِّ واإذ يُ

طرق  درا�سة  "اأهمية  مجدًدا  اأكد  والذي  الثالثون  الدولي  الموؤتمر 

لمعالجة  الم�ستويات  جميع  على  الدولي  التعاون  تعزيز  واأ�ساليب 

الم�ساغل الإن�سانية التي تثيرها الهجرة الدولية"،

اإطار  في  الحكومات،  "بدور  اعترف  الإعالن  باأن  ا  اأي�سً ر  ذكِّ يُ واإذ 

القوانين الوطنية والقانون الدولي، ول �سيما القانون الدولي لحقوق 

تلبية  في  الإن�ساني،  الدولي  والقانون  الالجئين  وقانون  الإن�سان 

بمن  الهجرة،  من  المت�سررين  لالأ�سخا�ش  الإن�سانية  الحتياجات 

فيهم الأ�سر والمجتمعات المحلية، واتخاذ تدابير فّعالة"،

الجمعيات  "دور  الإعالن،  في  مبين  يوؤكد مجدًدا، ح�سبما هو  واإذ 

الم�ست�سعفين  للمهاجرين  الإن�سانية  الم�ساعدة  تقديم  في  الوطنية 

الإن�سانية  مبداأي  اإلى  ا�ستناًدا  القانوني،  و�سعهم  عن  النظر  ب�سرف 

وعدم التحيز، وبالت�ساور مع ال�سلطات العامة"،

واإذ يعبر عن قلقه اإزاء الو�سع الإن�ساني الُمقلق غالًبا للمهاجرين الذين 

يعي�سون في ظروف ُتزيد من اإمكانية ت�سررهم في كل مراحل رحلتهم، 

واإزاء المخاطر الم�ستمرة التي يتعر�ش لها المهاجرون الذين يعي�سون 

و�سالمتهم  كرامتهم  وتهدد  ت�سررهم  اإمكانية  من  ُتزيد  ظروف  في 

ال�سحية  الرعاية  خدمات  وعلى  الدولية  الحماية  على  وح�سولهم 

والماأوى والغذاء والملب�ش والتعليم،
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الدولية  الدول والحركة  قدمتها  التي  ال�سابقة  باللتزامات  ر  ذكِّ يُ واإذ 

لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر )الحركة( بالم�ساركة في ت�سجيع 

نبذ العنف واحترام التنوع والإدماج الجتماعي لكل المهاجرين،

والهالل  الأحمر  لل�سليب  الوطنية  الجمعيات  بم�سوؤولية  ر  ذكِّ يُ واإذ 

وفًقا  الأوقات  جميع  في  العمل  في  الوطنية(  )الجمعيات  الأحمر 

للمبادئ الأ�سا�سية والنظام الأ�سا�سي للحركة،

واإذ يرحب بالتقرير الأ�سا�سي الذي ي�سلط ال�سوء على التقدم الُمحَرز 

في تنفيذ اللتزامات المقدمة اأثناء الموؤتمر الدولي الثالثين، و�سيا�سة 

لالتحاد  العامة  للهيئة  ع�سرة  ال�سابعة  الدورة  اإبان  الُمعتَمدة  الهجرة 

الدولي لجمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر )التحاد الدولي( 

والتي �سادق عليها مجل�ش المندوبين عام 2009،

، عماًل بالنظام الأ�سا�سي للحركة الدولية وخا�سًةً المادة 3 (1)،  واإذ يقرُّ

باأنه ينبغي للجمعيات الوطنية اأن تتمتع باإمكانية الو�سول الفعلي اإلى 

جميع المهاجرين بغ�ش النظر عن و�سعهم القانوني من اأجل تقديم 

وفًقا  وذلك  عراقيل،  دون  الحماية  وخدمات  الإن�سانية  الم�ساعدة 

الإن�ساني  المجال  في  العامة  لل�سلطات  م�ساعدة  كجهات  لدورها 

على جميع الم�ستويات، وبموجب المهمة الإن�سانية الموكلة اإليها،

يطلب من الدول، بالت�ساور مع الجمعيات الوطنية، اأن ت�سمن   .1
ن الجمعيات  وجود القوانين والإجراءات ذات ال�سلة التي تمكِّ

الوطنية، تم�سًيا مع النظام الأ�سا�سي للحركة ول �سيما المبادئ 

الأ�سا�سية، من التمتع باإمكانية الو�سول الفعلي والآمن اإلى جميع 

المهاجرين دون تمييز وبغ�ش النظر عن و�سعهم القانوني؛

التطبيق،  الواجب  الدولي  القانون  اإطار  في  الدول،  ينا�ضد   .2
التاأكد من اأن اإجراءاتها الوطنية المطبقة عند الحدود الدولية، 

حرمان  اإلى  تف�سي  اأن  يمكن  التي  الإجراءات  تلك  وخا�سًةً 

من  منعهم  اأو  ترحيلهم  اأو  الدولية  الحماية  من  المهاجرين 

وكفالة  الكرامة  لحماية  الكافية  ال�سمانات  ت�سمل  الدخول، 

ا من الدول، تم�سًيا مع  �سالمة جميع المهاجرين. ويطلب اأي�سً

القانون الدولي والت�سريعات الوطنية ذات ال�سلة بالمو�سوع، 

اأن تمنح المهاجرين الحماية الدولية المنا�سبة وت�سمن ح�سولهم 

على الخدمات المالئمة مثل خدمات اإعادة الروابط العائلية. 

تطبيق  ب�ساأن  الت�ساور  اإلى  الوطنية  والجمعيات  الدول  ويدعو 

ال�سمانات المذكورة اآنًفا حيثما كان منا�سًبا؛

كافة  على  العامة  ال�سلطات  بين  التعاون  توثيق  ب�سدة  ي�ضجع   .3
في  عملية  اإجراءات  لتخاذ  الوطنية  والجمعيات  م�ستوياتها 

�سياقات ر�سمية وغير ر�سمية من اأجل �سمان ما يلي: 

ت�سجيع احترام التنوع ونبذ العنف والإدماج الجتماعي  اأ- 

لجميع المهاجرين؛

تعزيز الوعي الثقافي في ما بين المهاجرين والمجتمعات  ب- 

المحلية؛

ن�سر القيم الإن�سانية وتنمية مهارات التعامل بين الأفراد  ج- 

للعي�ش مًعا في �سالم، وذلك عبر نهج التربية الر�سمية وغير 

الر�سمية؛

ال�سكان  اإ�سراك  خالل  من  الجتماعي  التما�سك  زيادة  د- 

المجتمع  ومنظمات  المهاجرين  وال�سكان  المحليين 

الجتماعية  والبرامج  التطوعية  الخدمة  في  المدني 

والريا�سية؛

المبادئ  ي�ضجع الدول ومكونات الحركة الدولية، تم�سًيا مع   .4
التعاون  موا�سلة  على  الأ�سا�سي،  ونظامها  للحركة  الأ�سا�سية 

وبناء �سراكات تعترف بدور الحركة في العمل مع المهاجرين 

ويمكن اأن ت�سمل ال�سركاء المعنيين من بين المنظمات الدولية 

)مثل المنظمة الدولية للهجرة، ومفو�سية الأمم المتحدة ل�سوؤون 

الالجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات 

والجريمة(، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخا�ش؛

يطلب من التحاد الدولي اأن يرفع اإلى الموؤتمر الدولي الثاني   .5
والثالثين المزمع عقده �سنة 2015 تقريًرا عن التدابير المتخذة 

لتنفيذ اأحكام هذا القرار.

القرار رقم 4  5.2.1
تعزيز الدور الم�صاعد: �صراكة من اأجل   

جمعيات وطنية اأق�ى ومن اأجل تنمية 

التط�ع

والهالل  الأحمر  لل�سليب  والثالثين  الحادي  الدولي  الموؤتمر  اإن 

الأحمر )الموؤتمر الدولي(،

ب�ساأن 

الجمعيات  وتق�ية  الم�صاعد  الدور  تعزيز  )اأوًل( 

الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  ال�طنية 

)الجمعيات ال�طنية(:

الثالثون  الدولي  الموؤتمر  اعتمده  الذي   2 رقم  بالقرار  ر  ذكِّ يُ اإذ 

)جنيف، 26-30 ت�سرين الثاني/ نوفمبر 2007( الذي يقر باأن الدول 

العامة  لل�سلطات  م�ساعدة  جهات  ب�سفتها  الوطنية،  والجمعيات 

الم�ستويات  جميع  على  ومميَّزة  خا�سة  ب�سراكة  تتمتع  بلدانها،  في 

تنطوي على م�سوؤوليات ومنافع متبادلة وت�ستند اإلى القانونين الدولي 

والوطني، وتتفق فيها الدولة والجمعية الوطنية على المجالت التي 

ل فيها الجمعية الوطنية الخدمات الإن�سانية العامة اأو تحل محلها، تكمِّ

 

ر باأن الجمعيات الوطنية، لدى ال�سطالع بدورها كجهات  ذكِّ واإذ يُ

م�ساعدة، يمكن اأن توفر دعًما قيًِّما لل�سلطات العامة في بلدانها بما في 
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ذلك تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي )وعلى وجه الخ�سو�ش 

القانون الدولي الإن�ساني(، ومن خالل التعاون في المهام ذات ال�سلة مثل 

الخدمات ال�سحية والجتماعية واإدارة الكوارث واإعادة الروابط العائلية،

جميع  على  العامة  و�سلطاتها  الوطنية  الجمعيات  ينا�ضد   .1
الم�ستويات موا�سلة تكوين �سراكات متوازنة ذات م�سوؤوليات 

وا�سحة ومتبادلة وتح�سينها؛

مع  ومتابعته  الحوار  مبا�سرة  على  الوطنية  الجمعيات  ع  �ضجِّ يُ  .2
�سلطاتها الوطنية، ح�سبما يلزم، لتعزيز قاعدتها القانونية في القانون 

لل�سليب الأحمر  الدولية  الوطني، وذلك وفًقا لمعايير الحركة 

وا�سحة  قوانين  �سن  خالل  ومن  )الحركة(،  الأحمر  والهالل 

دوره  تعزيز  بهدف  الأحمر  الهالل  الأحمر/  بال�سليب  خا�سة 

الم�ساعد في الميدان الإن�ساني، واإ�سفاء طابع ر�سمي على التزام 

ال�سلطات العامة باحترام واجب وقدرة الجمعيات الوطنية على 

اللتزام بالمبادئ الأ�سا�سية للحركة، ل �سيما مبداأ ال�ستقالل؛ 

يطلب اإلى الدول، والجمعيات الوطنية، واللجنة الدولية لل�سليب   .3
الأحمر )اللجنة الدولية(، والتحاد الدولي لجمعيات ال�سليب 

العمل  تكثيف  الدولي(،  )التحاد  الأحمر  والهالل  الأحمر 

لتعزيز القاعدة القانونية للجمعيات الوطنية، وعلى الأخ�ش في 

تحقيق  بهدف  الوطنية،  للجمعيات  الأ�سا�سية  بالنظم  يتعلق  ما 

المزيد من الفاعلية والم�ساءلة وال�سفافية في الجمعيات الوطنية 

كل  في  الأ�سا�سية  بالمبادئ  اللتزام  على  قادرة  يجعلها  مما 

الأوقات، ويرحب بالتزام الجمعيات الوطنية المتوا�سل لبلوغ 

هذا الهدف؛ 

الجمعيات  تتمكن  المواتية كي  الظروف  اإيجاد  الدول  ينا�ضد   .4
الوطنية من الو�سول اإلى المحتاجين على نحو اأكثر فاعلية، وهو 

التحدي الأولي المطروح لدى تنظيم ا�ستجابة م�ستديمة؛

 

ع الدوائر الحكومية المعنية وغيرها من الجهات المانحة  ي�ضجِّ  .5
مع  متكيًفا  يكون  للموارد  وُمتوقَّع  منتظم  تدفق  توفير  على 

الحتياجات الت�سغيلية للجمعيات الوطنية؛

ي�ضدد، في هذا ال�سدد، على اأهمية الدعم والتمويل الذي تقدمه   .6
الدول في الأجل الطويل للم�ساهمة في قيام الجمعيات الوطنية 

لها  ب�سفتها جهات م�ساعدة  منا�سبة، وتنميتها  ب�سورة  بعملها 

في الميدان الإن�ساني، وذلك ل�سمان جدوى اأن�سطة الجمعية 

الوطنية �سمن �سياقها الوطني، ح�سبما يقت�سيه الأمر، وقدرتها 

على ال�سطالع بمهامها الأ�سا�سية مثل ال�ستجابة في حالت 

الوطنية وقدرتها على  الجمعيات  ا�ستقرار  الطوارئ، و�سمان 

التكيف وخ�سوعها للم�ساءلة عبر تنمية تنظيمية م�ستديمة؛ 

الدول  مع  بالت�ساور  الدولية،  واللجنة  الدولي  التحاد  يدعو   .7
والجمعيات الوطنية، اإلى توفير وموا�سلة اإعداد المواد الإعالمية 

الهامة للجمعيات الوطنية وال�سلطات العامة وغيرها من الهيئات 

المعنية، والتي ت�سمل اإر�سادات عن اإقامة �سراكات مع الإدارات 

العامة، وتوفير الم�سورة القانونية واأف�سل الممار�سات عن قانون 

ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر م�سحوبة باأمثلة على الإعفاء 

من الر�سوم، واأحكاًما خا�سة ب�ساأن توزيع الموارد. 

تنمية التط�ع )ثانًيا( 

اإذ يعترف باأن المتطوعين يمثلون قلب الحركة الدولية منذ بدايات 

اأي وقت م�سى، دوًرا  اليوم، كما في  1859، ويوؤدون  اإن�سائها في 

مركزيًّا في كل اأن�سطة الحركة وي�ساهمون في نجاح عمل الجمعيات 

الأوقات  في  الم�ست�سعفين  الأ�سخا�ش  ماليين  وي�ساعدون  الوطنية، 

التي يكونون فيها في اأم�ّش الحاجة اإلى المعونة، 

قرُّ بالتالي باأن تنمية التطوع هو �سرط رئي�سي لتعزيز الجمعيات  واإذ يُ

الت�سغيلية وتر�سيخ دورها  فاعليتها  لتحقيق  اأ�سا�سي  الوطنية، وعن�سر 

كجهات م�ساعدة لل�سلطات العامة في الميدان الإن�ساني، 

المركزي  والطابع  التطوعية،  للخدمة  الأ�سا�سي  بالمبداأ  ر  ذكِّ يُ واإذ 

للتطوع ولروح الخدمة التطوعية في الحركة، 

واإذ يعترف بالم�ساهمة الهائلة التي ُيقدمها زهاء 13.1 مليون متطوع 

في ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر لتلبية احتياجات الم�ست�سعفين، 

والفر�سة المتاحة لل�سلطات العامة على كل م�ستوياتها لتخاذ تدابير 

اإيجابية لفهم وتح�سين البيئة التي يعمل المتطوعون في ظلها، لكي 

ت�سبح الجمعيات الوطنية قادرة على زيادة حجم ونطاق الخدمات 

التي ُيقدمها المتطوعون،

ر باإعالن ال�سباب الذي اعتمده عام 2009 متطوعو ال�سليب  ذكِّ واإذ يُ

الأحمر والهالل الأحمر بمنا�سبة اإحياء ذكرى مرور مائة وخم�سين 

�سنة على معركة �سولفرينو، موؤكدين مرة اأخرى التزامهم بالعمل من 

اأجل ق�سية الإن�سانية في كل اأنحاء العالم،

التطوع،  من  المجتمع  يجنيها  التي  الكبيرة  بالمنافع  يعترف  واإذ 

وبم�سوؤولية ال�سلطات العامة في تعميق فهمها لقيمة التطوع واتخاذ 

التدابير العملية لت�سجيعه،

قانونية  اأطر  و�سع  ي�سمل  العملية  التدابير  هذه  اأحد  اأن  يدرك  واإذ 

و�سيا�سية للتطوع قابلة للتطبيق،

ر باأن الموؤتمر الدولي ال�سابع والع�سرين المنعقد عام 1999  ذكِّ واإذ يُ

وباأن  الوطنية،  الجمعيات  اإلى  بالن�سبة  المتطوعين  باأهمية  اعترف 

الملحق 2 للقرار رقم 1، الهدف النهائي 3-3، الفقرة 13)ب( اأ�سند 
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اإلى الدول م�سوؤولية "ا�ستعرا�ش الت�سريعات و�سنها اأو تحديثها، عند 

الة"، اللزوم، لت�سهيل قيام المنظمات التطوعية المعنية بعملها ب�سورة فعَّ

ر بتعهد التحاد الدولي في الموؤتمر الدولي ال�سابع والع�سرين  ذكِّ واإذ يُ

باللتزام، بين جملة اأمور، "بالتعاون مع الحكومات لتو�سيع نطاق القاعدة 

القانونية وال�سريبية وال�سيا�سية للتطوع، وتعبئة دعم �سعبي متزايد"،

ر بالوثيقة الإر�سادية التي اأ�سدرها التحاد الدولي والتحاد  ذكِّ واإذ يُ

البرلماني الدولي ومتطوعو الأمم المتحدة عام 2004 بعنوان "التطوع 

والت�سريع: مذكرة اإر�سادية" وما قدمته من م�ساهمة قيِّمة،

واإذ يالحظ بعين التقدير العمل الذي اأنجزه متطوعو الأمم المتحدة 

في ال�سطالع عام 2009 بدرا�سة بعنوان "القوانين وال�ضيا�ضات التي 

التي  الإر�سادية  المذكرة  جتها  توَّ  "2001 عام  منذ  التطوع  في  توؤثر 

اأ�سدرها متطوعو الأمم المتحدة عام 2010 بعنوان "�ضياغة قوانين 

و�ضيا�ضات التطوع وتنفيذها"،

التحاد  اأجراها  التي  التكميلية  الدرا�سة  بارتياح  ا  اأي�ضً وي�ضجل 

دة التي يثيرها ال�سياق الخا�ش  الدولي ب�ساأن الق�سايا القانونية المحدَّ

للمتطوعين الذين يعملون في حالت الطوارئ والكوارث،

واإذ يدرك اأن توفير بيئة قانونية ت�سمن الحماية واإتاحة اإمكانيات العمل 

التطوعي في كل الظروف، بما فيها حالت الطوارئ والكوارث، 

القوانين  في  التالية  العنا�سر  توفير  من  التاأكد  بال�سرورة  يتطلب 

وال�سيا�سات الوطنية الخا�سة بالتطوع:

العتراف القانوني المنا�سب باأن�سطة المتطوعين/   "1"
التطوع،

الو�سوح في ما يتعلق بالتوظيف والتطوع،  "2"
وجود قوانين ت�سهل التطوع في �سفوف مختلف �سرائح   "3"
المجتمع، ب�سرف النظر عن المركز الوظيفي اأو الجن�ش 

اأو العمر اأو اأي �سكل اآخر من اأ�سكال التمييز،

توفير الحماية الالزمة للمتطوعين، بما في ذلك تو�سيح   "4"
ال�سمانات  وتوفير  باللتزامات  والوفاء  الم�سوؤوليات 

الالزمة لتاأمين �سحة المتطوعين و�سالمتهم،

المنظم  للمتطوعين  الأول  العالمي  الموؤتمر  باإعالن  علًما  ياأخذ  واإذ 

من  الدولي كجزء  والتحاد  المتحدة  الأمم  متطوعي  بين  بالت�سارك 

بدور  يقّر  اإعالن  وهو  للمتطوعين،  الدولية  لل�سنة  العا�سرة  الذكرى 

لالألفية  الإنمائية  الأهداف  تحقيق  في  الم�ساهمة  في  المتطوعين 

والتنمية الم�ستدامة،

ينا�ضد، في هذا ال�سدد، الدول والجمعيات الوطنية اإلى التهيئة   .1
ع  والمحافظة على بيئة تتيح اإمكانيات العمل التطوعي. وُت�سَجّ

ال�سلطات العامة المعنية، ب�سفة خا�سة، على القيام بما يلي:

ال�سلة  ذات  الوطنية  وال�سيا�سات  القوانين  ا�ستعرا�ش  اأ 

الأمم  متطوعو  اأنجزه  الذي  العمل  �سوء  في  بالتطوع، 

المتحدة والتحاد الدولي، والعمل على تعزيز هذه الأطر 

ح�سبما هو منا�سب؛

الأحمر  ال�سليب  لمتطوعي  الآمن  الو�سول  �سمان  ب 

في  الم�ست�سعفة  الفئات  جميع  اإلى  الأحمر  والهالل 

بلدانهم؛ 

الوطنية  الخطط  في  المتطوعين  عمل  قدرات  اإدراج  ج 

لمواجهة حالت الطوارئ على كل الم�ستويات؛

ت�سجيع التطوع عن طريق تدابير ت�سجع المواطنين على  د 

الم�ساركة في مثل هذه الأن�سطة؛

والهالل  الأحمر  ال�سليب  لدور متطوعي  فهمها  تعميق  هـ 

الأحمر في التنمية الوطنية الجتماعية والقت�سادية، وفي 

ا؛ مواجهة الأزمات اأي�سً

ودعم  الوطنية  الجمعيات  في  التطوعي  العمل  تي�سير  و 

وتدريبهم،  وا�ستقطابهم  المتطوعين  تعبئة  في  جهودها 

والحتفاظ بهم؛

ن�سو�سها  �سمن  تدرج،  اأن  على  الوطنية  الجمعيات  ي�ضجع   .2
الد�ستورية والتنظيمية الأ�سا�سية، الأحكام المنا�سبة التي تحدد 

و�سع المتطوعين وحقوقهم وواجباتهم. 

القرار رقم 5  6.2.1
الرعاية ال�صحية في خطر: احترام الرعاية   

ال�صحية وحمايتها

والهالل  الأحمر  لل�سليب  والثالثين  الحادي  الدولي  الموؤتمر  اإن 

الأحمر )الموؤتمر الدولي(،

اإذ يالحظ اأن هدف هذا القرار هو التوعية وتعزيز التاأهب لمعالجة 

الآثار الإن�سانية الج�سيمة والخطيرة الناجمة عن العنف المماَر�ش على 

الجرحى والمر�سى وخدمات الرعاية ال�سحية والموظفين العاملين 

في هذا المجال والمرافق وو�سائل النقل،

واإذ يوؤكد اأن هذا القرار ل يفر�ش التزامات جديدة بموجب القانون 

الدولي الإن�ساني،

ا اأن هذا القرار ل يو�سع ول يغير من المهام والأدوار  واإذ يوؤكد اأي�ضً

دة لمكونات الحركة الدولية لل�سليب الأحمر  والم�سوؤوليات المحدَّ

والهالل الأحمر )الحركة( في النظام الأ�سا�سي للحركة، 

والهالل  الأحمر  لل�سليب  الوطنية  الجمعيات  دور  باأهمية  قرُّ  يُ واإذ 

الأحمر )الجمعيات الوطنية( كجهات م�ساعدة لل�سلطات العامة في 

المجال الإن�ساني،
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واإذ يوؤكد مجدًدا اأدوار وم�سوؤوليات اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر 

تلبية  في  الوطنية  والجمعيات  الدولية(  )اللجنة  الأحمر  والهالل 

احتياجات الجرحى والمر�سى في حالت النزاعات الم�سلحة،

ر باأنه وفًقا للمادة 5 من النظام الأ�سا�سي للحركة، تعمل اللجنة  ذكِّ واإذ يُ

النزاعات الم�سلحة ب�سكل رئي�سي وغالًبا مع الجمعيات  الدولية في 

الوطنية، واإذ ياأخذ في الح�سبان اأنه يجوز للجنة الدولية القيام باأية مبادرة 

اإن�سانية في حالت العنف، حالة بحالة، كما ين�ش عليه النظام الأ�سا�سي، 

واأنها ل تعمل اإل بالمعرفة والموافقة التامة للدولة المعنية تم�سًيا مع 

دورها وم�سوؤولياتها المن�سو�ش عليها في هذا النظام الأ�سا�سي،

والمر�سى  الجرحى  منع  احتمال  اإزاء  العميق  قلقه  عن  عرب  يُ واإذ 

الرعاية والحماية  الم�سلحة من تلقي ما يحتاجون من  النزاعات  في 

ب�سبب الهجمات وغيرها من العوائق التي تُحول دون تقديم الرعاية 

�ش للخطر العاملين  ال�سحية، وب�سبب التهديدات والهجمات التي تعرِّ

في الرعاية ال�سحية، والمرافق والمركبات الطبية، والخدمات المقدمة 

للجرحى والمر�سى،

اأن تقديم الرعاية ال�سحية المالئمة للجرحى والمر�سى  الحظ  واإذ يُ

وال�سكان المدنيين وتاأمين الإفادة من الخدمات الطبية اأثناء النزاعات 

الم�سلحة يقع في �سلب مهمة الحركة الدولية، وهو واحد من اأولوياتها 

والتكاملي  والمتميز  نوعه  من  الفريد  بالدور  ويعترف  الرئي�سية، 

والعالجية  الوقائية  ال�سحية  الرعاية  تقديم  في  الحركة  لمكونات 

والتاأهيلية وتقديم الإغاثة الإن�سانية اإلى الأ�سخا�ش المحتاجين اإليها،

 

ر بالقرار رقم 3 للموؤتمر الدولي الثالثين ب�ساأن "اإعادة تاأكيد  ذكِّ واإذ يُ

والكرامة  الحياة  على  الحفاظ  وتنفيذه:  الإن�ساني  الدولي  القانون 

الإن�سانية في النزاعات الم�سلحة"، ول �سيما "واجب احترام وحماية 

اأفراد الخدمات الطبية، بمن في ذلك عاملو ال�سليب الأحمر والهالل 

المرافق  من  وغيرها  الطبية  والموؤ�س�سات  نقلهم،  وو�سائل  الأحمر، 

الطبية في جميع الأوقات، وفًقا للقانون الدولي الإن�ساني"، 

بذلتها جميع مكونات  التي  والجهود  للعمل  تقديره  عرب عن  يُ واإذ 

في  الكبير  الإن�ساني  ال�ساغل  هذا  معالجة  في  �ساركت  التي  الحركة 

عملياتها عبر العالم، ويرحب بالحملة الإعالمية العالمية التي تهدف اإلى 

اإذكاء الوعي الدولي بالعنف الذي يحدث فعاًل والذي يجري التهديد به 

�سد العاملين في مجال الرعاية ال�سحية و�سد المرافق ال�سحية والجرحى 

والمر�سى، واإلى ت�سجيع اإجراءات التخفيف منه،

واإذ ياأخذ علًما بالبحث الذي قامت به اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر 

لإعداد الرعاية ال�ضحية في خطر: درا�ضة في �ضتة ع�ضر بلًدا،

واإذ ياأخذ بالح�ضبان اأن القانون الدولي الإن�ساني ُيطبَّق فقط في حالت 

قرُّ باأن القانون الدولي الإن�ساني والقانون الدولي  النزاعات الم�سلحة، ويُ

لحقوق الإن�سان الواجبي التطبيق يوفران اإطاًرا لحماية الرعاية ال�سحية،

ر بالواجب الأ�سا�سي المتمثل في تقديم كل الرعاية ال�سحية  ذكِّ واإذ يُ

الممكنة للجرحى والمر�سى دون تمييز،

واإذ ي�ضدد في هذا ال�سدد على حظر العتداء على الجرحى والمر�سى 

الطبية،  والمركبات  المرافق  وعلى  ال�سحية،  الرعاية  في  والعاملين 

وحظر منع الجرحى والمر�سى من الح�سول على خدمات الرعاية 

ال�سحية اأو تقييده ب�سكل تع�سفي، وحظر م�سايقة العاملين في الرعاية 

ال�سحية اأو تهديدهم اأو معاقبتهم ب�سبب ا�سطالعهم باأن�سطة تتوافق 

مع اآداب مهنة الطب،

قرُّ باأهمية امتالك العاملين في الرعاية ال�سحية معرفة عملية وافية  واإذ يُ

اأيِّ  ل�سمان و�سولهم دون  الما�سة  والحاجة  بحقوقهم وواجباتهم، 

عائق اإلى اأيِّ مكان تكون خدماتهم مطلوبة فيه وفًقا للقانون الدولي،

ذلك  في  بما  الوطني،  ال�سعيد  على  التنفيذ  اإجراءات  اأنَّ  يوؤكد  واإذ 

التدريب والتعليم، هي �سروط اأ�سا�سية ل�سمان امتثال الدول وقواتها 

الم�سلحة وقوات الأمن التابعة لها للتزاماتها بموجب النظم القانونية 

وتوفير  الطبية  الخدمات  باحترام  تق�سي  والتي  ال�سلة  ذات  الدولية 

الو�سول الآمن للعاملين في الرعاية ال�سحية اإلى الجرحى والمر�سى،

يحدد  ال  فعَّ نظام  وجود  الدول  �سمان  �سرورة  على  ي�ضّدد  واإذ 

الم�سوؤولية الجنائية في الجرائم التي ُترتكب �سد العاملين في الرعاية 

والمر�سى،  الجرحى  و�سدَّ  الطبية،  والمركبات  والمرافق  ال�سحية 

اأمام الخت�سا�ش الق�سائي العالمي حيثما  اأو  اأمام محاكمها الوطنية 

ا �سمان تاأمين الو�سائل الالزمة للقمع الفعلي  يتوجب تطبيقه؛ واأي�سً

لمثل هذه الجرائم، 

ر بواجب احترام وحماية الجرحى والمر�سى، والعاملين  ذكِّ يُ   .1
في مجال الرعاية ال�سحية، والمرافق والمركبات الطبية، واتخاذ 

والمر�سى  الجرحى  ح�سول  ل�سمان  المعقولة  التدابير  جميع 

على الرعاية ال�سحية ب�سكل اآمن وفوري في اأوقات النزاعات 

الإطار  مع  تم�سًيا  الأخرى  الطوارئ  حالت  اأو  الم�سلحة 

القانوني الواجب التطبيق؛

بتكثيف جهودها  بعد  تقم بذلك  لم  التي  الدول  جميع  يحث    .2
لعتماد اإجراءات التنفيذ الالزمة على ال�سعيد الوطني ا�ستناًدا 

اإلى كل اللتزامات القانونية الدولية ذات ال�سلة بحماية الجرحى 

والمر�سى وخدمات الرعاية ال�سحية والتي ت�سمل، من جملة 

اأمور اأخرى، اعتماد اإجراءات ت�سريعية اأو تنظيمية اأو عملية؛

 

بموجب  للتزاماتها  الكامل  والتنفيذ  بالحترام  الدول  ينا�ضد    .3
اأحكام القانون الدولي الإن�ساني ذات ال�سلة والمتعلقة بحماية 

ا  الدول القيام، عند  ال�سارات المميِّزة وا�ستخدامها، وينا�ضد اأي�ضً

القت�ساء، باعتماد الإجراءات القانونية وبما فيها اإجراءات التنفيذ 



الم�ؤتمر الدولي الحادي والثالثين لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

36

ذات ال�سلة با�ستخدام وحماية ال�سارات المميِّزة المعترف بها 

في اتفاقيات جنيف وبروتوكولتها الإ�سافية؛

و�سم  الظروف،  تقت�سيها  عندما  ت�سمن،  اأن  الدول،  ينا�ضد    .4
المميِّزة  والعالمات  بال�سارات  الطبية  والمركبات  المرافق 

وا�ستخدامها للعالمات المميِّزة لغر�ش التعريف والحماية؛

الأمن  وقوات  الم�سلحة  قواتها  تنفيذ  �سمان  الدول  ينا�ضد    .5
التابعة لها لجميع اللتزامات القانونية الدولية الواجبة التطبيق 

حالت  ذلك  في  بما  الم�سلحة  بالنزاعات  العالقة  ذات 

وخدمات  والمر�سى  الجرحى  حماية  اإلى  بالن�سبة  الحتالل، 

الرعاية ال�سحية، بما في ذلك عن طريق اإعداد واعتماد العقيدة 

والإجراءات والمبادئ التوجيهية والتدريبات المنا�سبة؛ 

الة  الفعَّ والمالحقات  التحقيقات  اإجراء  �سمان  الدول  ينا�ضد    .6
للجرائم المرتكبة �سد العاملين في الرعاية ال�سحية، بمن فيهم 

العاملون في الحركة، و�سد المرافق وو�سائل النقل التابعة لهم، 

ول �سيما الهجمات التي ت�ستهدفهم، والتعاون لهذا الهدف، 

المحاكم  ومع  الدول  م�ستوى  على  الدولية،  للتزاماتها  طبًقا 

دة والتع�سفية  الجنائية الدولية. وينا�سد الدول منع الإعاقة المتعمَّ

لتقديم خدمات الرعاية ال�سحية؛

يطلب اإلى اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية والتحاد الدولي    .7
لجمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر )التحاد الدولي( 

تح�سين التعريف، على ال�سعيدين الوطني والدولي، بالم�سكلة 

الرعاية  خدمات  �سد  العنف  يمثلها  التي  الكبيرة  الإن�سانية 

اإيجاد  على  الأخرى  والجهات  الدول  مع  والعمل  ال�سحية، 

الحلول المحتملة وتعزيزها؛ 

يطلب اإلى الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية والتحاد الدولي   .8
المحلية  ال�سحية  الرعاية  مرافق  قدرات  وتعزيز  دعم  موا�سلة 

والعاملين المحليين في جميع اأنحاء العالم، وال�ستمرار في توفير 

الرعاية  مجال  في  والمتطوعين  للموظفين  والتوجيه  التدريب 

ال�سحية عن طريق اإعداد اأدوات مالئمة تتعلق بحقوق العاملين 

في الرعاية ال�سحية وواجباتهم، وحماية عمليات تقديم الرعاية 

ال�سحية وتاأمين �سالمتها؛

يطلب اإلى الجمعيات الوطنية بدعم من اللجنة الدولية والتحاد   .9
الم�ساعدة  تقديم  على  ومتطوعيها  موظفيها  تدريب  الدولي 

الة، وعلى معالجة الم�سائل المتعلقة باأمنهم؛ الطبية الفعَّ

10.  يطلب اإلى اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية والتحاد الدولي، 
عند القت�ساء، التن�سيق والتعاون مع الجهات الإن�سانية الفاعلة 

المالئمة  ال�سحية  الرعاية  توفير  �سمان  اأجل  من  الأخرى 

للجرحى والمر�سى؛

لنظامها  العمل مع دولها، وفًقا  الوطنية  الجمعيات  اإلى  يطلب   .11
الأ�سا�سي ودورها كجهات م�ساعدة لل�سلطات العامة في المجال 

الإن�ساني، من اأجل ا�ستك�ساف �سبل معالجة اأعمال العنف الفعلية 

اأو التهديد بالعنف �سد العاملين في الرعاية ال�سحية والمرافق 

والم�ستفيدين من الخدمات ال�سحية في بلدانها؛

ن�سر  اأجل  من  جهودها  تكثيف  اإلى  الوطنية  الجمعيات  يدعو   .12
الدولي  القانون  بموجب  باللتزامات  المتعلقة  المعلومات 

الإن�ساني والقانون الدولي لحقوق الإن�سان والقا�سية باحترام 

الرعاية ال�سحية وحمايتها، وتعزيز ودعم تنفيذ تلك اللتزامات 

على ال�سعيد الوطني؛

وجهودها  التزامها  تكثيف  على  الوطنية  الجمعيات  ع  �ضجِّ يُ  .13
اأمور  جملة  من  توفير،  اأجل  من  ملمو�سة،  اإجراءات  لعتماد 

ال�سحية  الرعاية  لخدمات  الآمن  الو�سول  فر�ش  اأخرى، 

التي  الحالت  من  المت�سررين  الأ�سخا�ش  اإلى  فيها  والعاملين 

ي�سملها هذا القرار؛

يطلب اإلى اللجنة الدولية البدء بم�ساورات مع خبراء من الدول   .14
والتحاد الدولي والجمعيات الوطنية والجهات الفاعلة الأخرى 

في قطاع الرعاية ال�سحية من اأجل �سياغة تو�سيات عملية ترمي 

في  اآمن  ب�سكل  ال�سحية  الرعاية  خدمات  تقديم  تح�سين  اإلى 

التقدم  عن  تقرير  وتقديم  القرار،  هذا  ي�سملها  التي  الحالت 

الُمحَرز في هذا ال�سدد اإلى الموؤتمر الدولي الثاني والثالثين في 

عام 2015.

القرار رقم 6  7.2.1
الإجحاف في مجال ال�صحة، مع التركيز على   

و�صع الن�صاء والأطفال

والهالل  الأحمر  لل�سليب  والثالثين  الحادي  الدولي  الموؤتمر  اإن 

الأحمر )الموؤتمر الدولي(،

اإذ يوافق منظمة ال�سحة العالمية باأن "التمتع باأعلى م�ستوى من ال�سحة 

يمكن بلوغه هو اأحد الحقوق الأ�سا�سية لكل اإن�سان"، واإذ يالحظ اأنه 

بالن�سبة لمنظمة ال�سحة العالمية "حيثما يعتبر اأن التباينات المنهجية في 

مجال ال�سحة يمكن تفاديها باإجراءات معقولة فاإنها بب�ساطة تباينات غير 

عادلة. وهذا ما ن�سميه نحن الإجحاف في مجال ال�سحة. واإن تقويم 

في مجال  للت�سحيح  والقابلة  ال�سخمة  الفروق  اأي  الإجحاف،  هذا 

ال�سحة بين مختلف البلدان وداخل كل بلد، م�ساألة من �سميم العدالة 

الجتماعية. وترى اللجنة المعنية بالمحددات الجتماعية لل�سحة )في 

ما بعد اللجنة( اأن الحد من الإجحاف في مجال ال�سحة هو واجب 

اأخالقي. فغياب العدالة الجتماعية يقتل النا�ش على نطاق وا�سع"،
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واإذ يقرُّ باأن تحقيق الهدف رقم 3 لألفية التنمية والهدف رقم 4 لألفية 

التنمية والهدف رقم 5 لألفية التنمية يتطلب معالجة عدم الم�ساواة 

الجتماعية وعدم الم�ساواة بين الجن�سين،

واإذ يعي تماًما اأن الإجحاف في مجال ال�سحة ل يقت�سر على الن�ساء 

والأطفال، 

واإذ يالحظ لأغرا�ش هذا القرار اأنه كلما جرى الحديث عن الأطفال 

اتخاذ  ينبغي  اأنه  ذلك  من  ُيفهم  اأن  يجب  وال�سباب،  والمراهقين 

الإجراءات المقترحة مع المراعاة الواجبة لل�سن والن�سج، 

واإذ ي�ضاوره القلق باأن الإجحاف في مجال ال�سحة قد ينتج في عديد 

اقت�سادية  الإن�سان وعن عوامل  انتهاكات لحقوق  الظروف عن  من 

واجتماعية اأخرى، 

واإذ يقرُّ بعدم قدرة اأي جهة فاعلة بمفردها على الت�سدي لالإجحاف 

في مجال ال�سحة، 

معالجة  ت�سمل  ال�سحة  مجال  في  الإجحاف  معالجة  باأن  يقرُّ  واإذ 

المحددات الجتماعية لل�سحة، 

واإذ يعترف باأن الحد من الإجحاف في مجال ال�سحة يتطلب قيادة 

قوية واإرادة �سيا�سية والتزاًما ماليًّا من جانب الحكومات كما يتطلَّب 

تعاوًنا دولًيا قويًّا، 

واإذ يقرُّ باأن تفكيك كل ما يعتر�ش تحقيق العدالة ال�سحية من عوائق 

من �ساأنه تعزيز �سمود المجتمعات المحلية،

ر بالعهد الدولي الخا�ش بالحقوق القت�سادية والجتماعية  ذكِّ واإذ يُ

والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال 

التمييز �سد المراأة، باعتبارها اأطًرا قانونية هامة لتعزيز حماية الن�ساء 

والأطفال من الإجحاف في مجال ال�سحة، 

الثالثين الذي  الموؤتمر الدولي  ال�سادر عن   2 بالقرار رقم  ر  ذكِّ واإذ يُ

يعترف باأن ال�سراكة الخا�سة بين ال�سلطات العامة والجمعيات الوطنية 

ب�سفتها  الوطنية(  )الجمعيات  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�سليب 

م�سوؤوليات  على  تنطوي  الإن�ساني،  المجال  في  م�ساعدة  جهات 

ومنافع متبادلة. وتقوم الجمعيات الوطنية في اإطار اتفاق مع ال�سلطات 

العامة، بتقديم خدمات اإن�سانية ي�ساهم الكثير منها في اإزالة العقبات 

التي تُحول دون تقديم الرعاية ال�سحية، وفي زيادة تقديم خدمات 

الوقاية والعالج والرعاية والدعم ب�سكل من�سف،

الخا�ش  للو�سع  وفًقا  الوطنية،  والجمعيات  الدول  ينا�ضد   .1
العامة  لل�سلطات  الوطنية ب�سفتها جهات م�ساعدة  للجمعيات 

بالحد من  اللتزام  اأجل  مًعا من  العمل  الإن�ساني،  المجال  في 

تاأمين  اأمام  العقبات  باإزالة  بدًءا  ال�سحة،  الإجحاف في مجال 

ال�سحة الإنجابية و�سحة الأم وحديثي الولدة والأطفال، وذلك 

من خالل نهج قائم على الحتياجات ي�ستر�سد بحقوق الإن�سان 

مع تركيز خا�ش على حقوق الطفل؛

ي�ضجع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة ال�سحة   .2
العالمية والبنك الدولي والمنظمات الإقليمية ذات ال�سلة على 

زيادة جهودها للحد من الإجحاف في مجال ال�سحة، بما في 

ذلك من خالل تنفيذ اإعالن ريو لعام 2011 ب�ساأن المحددات 

الجتماعية لل�سحة؛ 

والجهات  المدني  والمجتمع  الدول  مع  ال�سراكة  اإلى  يدعو    .3
المانحة والقطاع الخا�ش، على م�ستوى المجتمعات المحلية 

وعلى الم�ستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، من اأجل الحد 

من الإجحاف في مجال ال�سحة باأق�سى �سرعة واأكبر قدر ممكن 

من الفاعلية؛

مًعا  العمل  الوطنية  الجمعيات  وينا�سد  الدول  ب�ضدة  ي�ضجع   .4
واللتزام بالعمل في المجالت الرئي�سية الثالثة التالية من اأجل 

تحديد التوجيهات الالزمة لعتماد نهج قائم على الحتياجات 

 (1 ونهج ا�ستراتيجي للت�سدي لالإجحاف في مجال ال�سحة: 

توفير خدمات الرعاية ال�سحية، 2) تعزيز المعرفة، 3) اللتزام 

بتاأمين الم�ساواة بين الجن�سين وعدم التمييز. 

ت�فير خدمات الرعاية ال�صحية: ت�فير ال�قاية  اأوًل 

والأطفال،  للن�صاء  والدعم  والرعاية  والعالج 

متى واأينما تك�ن هناك حاجة لذلك

دعوة الجمعيات الوطنية اإلى ما يلي:

تكثيف الجهود الرامية اإلى �سد الفجوات بين المجتمعات   (1
للحمل  ال�سابقة  الرعاية  وبين  ال�سحية،  والنظم  المحلية 

خدمات  اإلى  الو�سول  فر�ش  وتح�سين  الطفل،  ورعاية 

الوقاية والعالج والرعاية والدعم لهوؤلء الن�سوة والأطفال 

وكذلك المراهقين وال�سباب الذين لن يتمكنوا لول ذلك 

ح�سولهم  يكون  اأو  الخدمات  هذه  على  الح�سول  من 

عليها محدوًدا؛ 

اإقامة روابط مع الدول ومنظمات المجتمع المدني من   (2
اأجل القيام بدرا�سات ا�ستق�سائية ب�ساأن حالة الإجحاف 

في مجال ال�سحة وتاأثير �سيا�سات وبرامج الحد من هذا 

اأطر  ا�ستخدام  الإجحاف، وتقييمها وقيا�سها من خالل 

العمل والأدوات القائمة؛ 
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ا�ستخدام �سفتها كجهات م�ساعدة لل�سلطات العامة في   (3
بلدانها لإقامة حوار على كافة الم�ستويات، وا�ستعرا�ش 

الخطط ال�سحية القائمة، والقيام عند القت�ساء بالمنا�سرة 

من اأجل تحقيق الإن�ساف؛

ر�سد وتقييم التقدم الُمحَرز نحو تحقيق توفير من�سف   (4
للخدمات ال�سحية بما في ذلك الح�سول على خدمات 

ذات جودة في مجالت ال�سحة الإنجابية و�سحة الأم 

وحديثي الولدة والأطفال و�سحة المراهقين وال�سباب 

على حٍدٍ �سواء؛

ت�سجيع الدول بقوة على ما يلي:

ال�سحة  قطاع  في  والتنظيمية  القانونية  الحواجز  اإزالة   (5
توجد  التي  الأخرى  الحكومية  الدوائر  وفي  الر�سمي، 

فيها حواجز؛

تخ�سي�ش الموارد ال�سحية المتاحة وفًقا للحاجة؛  (6

ال�سعي اإلى تاأمين خدمات ذات جودة في الرعاية ال�سحية   (7
ويمكن  اآمن  ب�سكل  والأطفال  الن�ساء  لجميع  متاحة 

باأ�سعار معقولة وتكون  اإليها والح�سول عليها  الو�سول 

مكيفة وفًقا لل�سياق المحلي؛

والرعاية  والعالج  الوقاية  خدمات  تح�سين  اإلى  ال�سعي   (8
والدعم المقدمة للن�ساء والأطفال الذين لديهم اأقل فر�ش 

الم�سا�ش  دون  ال�سحية  الرعاية  خدمات  اإلى  الو�سول 

مة  بجودة خدمات الوقاية والعالج والرعاية والدعم المقدَّ

ل�سرائح اأخرى من المجتمع؛

ت�سجيع قطاع ال�سحة الر�سمي على �سمان عدم التمييز،   (9
وتح�سين جودة وطبيعة التفاعالت بين المري�ش ومقدم 

الخدمة عن طريق تعزيز الممار�سات الأخالقية والمعايير 

المهنية للرعاية ال�سحية. وت�سمل الأمثلة اإجراءات ممكنة 

بحقوق  ف  تعرِّ ال�سحية  المراكز  في  لوحات  لتعليق 

المر�سى، واعتماد المواثيق الأخالقية، وت�سكيل لجان 

العاملين في  المهنة، وتدريب  باأخالقيات  م�ستقلة معنية 

الأخالقية،  الممار�سات  على  ال�سحية  الرعاية  مجال 

ومراعاة الفوارق بين الجن�سين؛

في  العاملة  الب�سرية  الموارد  في  الخطير  النق�ش  معالجة   (10
الرامية  الوطنية  ال�ستراتيجيات  ودعم  ال�سحة،  مجال 

اإلى الحتفاظ بالموارد الب�سرية العاملة في مجال ال�سحة 

وتعليمها ون�سرها؛

مجال  في  الإجحاف  عن  الأبحاث  من  المزيد  اإجراء   (11
غير  عبًئا  الن�ساء  فيها  تتحمل  التي  البلدان  في  ال�سحة 

عبء  اإلى  ي�ساف  المزمنة،  الأمرا�ش  من  متنا�سب 

الأحداث المرتبطة بالإنجاب. 

ن�صر المعرفة: ت�فير معل�مات م�ث�قة ودقيقة  ثانًيا: 

ال�صل�ك  وت�صجيع  ال�صحية،  الرعاية  ب�صاأن 

والأطفال  للن�صاء  ال�صحة  تاأمين  اإلى  الرامي 

وللمراهقين وال�صباب كذلك 

دعوة الجمعيات الوطنية اإلى ما يلي:

معلومات  توفير  في  المبذولة  الجهود  وقيا�ش  تكثيف   (1
الأم  و�سحة  الإنجابية  ال�سحة  ب�ساأن  ودقيقة  موثوقة 

وحديثي الولدة والأطفال؛

تكثيف وقيا�ش الجهود المبذولة للت�سجيع على ال�سلوك   (2
الحواجز  واإزالة  ال�سحة،  تاأمين  اإلى  الرامي  المنا�سب 

المحلية اأمام �سالمة الأمومة و�سحة الأطفال؛

تاأمين  اإلى  يرمي  �سلوك  لتباع  المنا�سرة  في  الم�ساركة   (3
ال�سحة، وتعزيز ال�سراكات مع الدول ومنظمات المجتمع 

المدني لتو�سيع نطاق فاعلية المنا�سرة؛

ت�سجيع الدول بقوة على ما يلي:

العتراف باأن اعتماد تربية �سحية ذات جودة وموثوقة   (4
ويتم تحديثها بانتظام، اأمر اأ�سا�سي للحد من الإجحاف 

في مجال ال�سحة، وتمكين الن�ساء والأطفال والمراهقين 

م�ستنيرة  قرارات  اتخاذ  من  القت�ساء،  عند  وال�سباب، 

وم�ستقلة ب�ساأن �سحتهم؛

اأخذ زمام المبادرة في ما يتعلق بالتربية على اتباع ال�سلوك   (5
والممار�سات ال�سحية المنا�سبة لل�سياق المحلي الخا�ش؛

التاأكد من اأن حمالت التوعية ت�ستهدف حاجات ال�سكان   (6
اهتماًما  تولي  واأنها  المعلومات،  على  بالح�سول  ككل 

حالة  في  اأنف�سهم  يجدون  الذين  لحتياجات  ا  خا�سًّ

ا�ست�سعاف؛

تحفيز العمل متعدد القطاعات لدعم الخيارات ال�سحية؛   (7

و�سع �سيا�سات ت�سجع ال�سلوك المنا�سب الرامي اإلى تاأمين   (8
لتح�سين  ا�ستراتيجيات  اعتماد  اإمكانية  وتتيح  ال�سحة 

ال�سحة؛
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اإ�سراك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ حمالت لن�سر   (9
المعلومات ال�سحية.

اللتزام بالم�صاواة وعدم التمييز بين الجن�صين:  ثالًثا: 

ت�صجيع الم�صاواة بين الجن�صين، وعدم التمييز، 

واإنهاء العنف �صد الن�صاء والأطفال

دعوة الجمعيات الوطنية اإلى ما يلي:

تكثيف الجهود المبذولة الرامية اإلى الندماج الجتماعي   (1
من خالل و�سع برامج مبنية على عدم التمييز ومن خالل 

اإنهاء العنف �سد الن�ساء والأطفال؛

في  به  ُيحتذى  كمثال  الجن�سين  بين  الم�ساواة  و�سع   (2
للحكومات  قدوة  بمثابة  وتكون  وبرامجها،  �سيا�ساتها 

ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخا�ش؛

على  الدول  لت�سجيع  م�ساعدة،  جهات  ب�سفتها  العمل   (3
اعتماد مبداأ الإن�ساف في الت�سريعات وال�سيا�سات العامة، 

خالل  من  الطفل  حقوق  �سمان  في  قدوة  تكون  واأن 

البرامج  و�سع  في  الأطفال  وحقوق  احتياجات  مراعاة 

به للحكومات ومنظمات  ُيحتذى  وال�سيا�سات، ومثاًل 

المجتمع المدني والقطاع الخا�ش؛ 

القرارات  اتخاذ  من  اأكبر  قدر  على  الن�ساء  ت�سجيع   (4
م�سوؤولياتهم  تحمل  من  الرجال  وتمكين  وامتالكها، 

المرتبطة بالن�ساط الجن�سي ودور الآباء؛ 

ت�سجيع الدول بقوة على ما يلي:

تقديم التزام را�سخ بتحقيق الم�ساواة بين الجن�سين، وعدم   (5
التمييز، واإنهاء العنف �سد الن�ساء والأطفال في الد�ساتير 

والت�سريعات وال�سيا�سات الوطنية، بما في ذلك ال�سيا�سات 

ال�سحية، و�سمان وجود اآليات تنفيذ مالئمة؛

المبا�سرة في اإدماج مراعاة ق�سايا الم�ساواة بين الجن�سين   (6
في البرامج وال�سيا�سات؛

في  والفتيان  الرجال  واإ�سراك  والفتيات  الن�ساء  تمكين   (7
تمكين الن�ساء والفتيات وذلك في عملية و�سع الخطط 

وفي التوعية ب�ساأن الم�ساواة بين الجن�سين وعدم التمييز 

الرجال  واإ�سراك  والأطفال،  الن�ساء  �سد  العنف  واإنهاء 

اإزاء  الهدامة  النمطية  ال�سور  مواجهة  في  والفتيان 

الجن�سين؛ 

المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  للنمو  خا�سة  عناية  اإيالء   (8
الجتماعية  والخدمات  العامة  ال�سيا�سات  جميع  في 

وال�سحية.

القـرار رقم 7  8.2.1
تعزيز الأطر المعيارية وم�اجهة الح�اجز   

التنظيمية ب�صاأن التخفيف من الك�ارث 

وم�اجهتها والنتعا�س منها

والهالل  الأحمر  لل�سليب  والثالثين  الحادي  الدولي  الموؤتمر  اإن 

الأحمر )الموؤتمر الدولي(،

اإذ ي�ضعر بالقلق اإزاء ت�ساعد وقع الكوارث الطبيعية على حياة النا�ش 

اأ�سد  على  وخا�سًةً  ورفاهتهم،  معي�ستهم  �سبل  وعلى  العالم،  حول 

المجتمعات المحلية فقًرا وا�ست�سعاًفا،

عام  الثالثين  الدولي  الموؤتمر  عن  ال�سادر   4 رقم  بالقرار  ر  ذكِّ يُ واإذ 

2007، الذي اعتمد اإر�سادات ت�سهيل وتنظيم الم�ساعدات الدولية 
لالإغاثة والنتعا�ش الأولي على ال�سعيد المحلي في حالت الكوارث، 

ا با�سم "اإر�سادات القانون الدولي لمواجهة الكوارث"(  )المعروفة اأي�سً

و�سجع الدول على ال�ستفادة منها،

ر بالقرارات 65/264 و65/133 لعام 2010، و64/251  ذكِّ واإذ يُ

لعام  2009، و63/141 و63/139 و63/137  لعام  و64/76 

والقرارات  المتحدة،  لالأمم  العامة  الجمعية  عن  ال�سادرة   2008
و2008/36   ،2009 لعام  و2009/3   ،2010 لعام   2010/1
لالأمم  القت�سادي والجتماعي  المجل�ش  ال�سادرة عن   2008 لعام 

التنظيمية  اأطرها  تعزيز  على  الدول  �سجعت  كذلك  التي  المتحدة، 

اأخذ  مع  الكوارث،  حالت  في  الدولية  الم�ساعدات  لأغرا�ش 

اإر�سادات القانون الدولي لمواجهة الكوارث في العتبار،

الإن�ساني  العمل  اأعمال  3-1 من جدول  الأخير  بالهدف  ر  ذكِّ يُ واإذ 

2003، والذي  الثامن والع�سرين عام  الدولي  الموؤتمر  المعَتَمد في 

بحيث  الحالية  و�سيا�ساتها  ت�سريعاتها  "ا�ستعرا�ش  الدول  اإلى  طلب 

في  كاماًل  اإدماًجا  الكوارث  مخاطر  من  الحد  ا�ستراتيجيات  تدمج 

بغية  ال�سلة،  ذات  والتخطيطية  وال�سيا�سية  القانونية  ال�سكوك  كافة 

الت�سدي لالأبعاد الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية والبيئية التي توؤثر 

في ال�ست�سعاف اأثناء الكوارث"،

ر باإطار عمل هيوغو ال�سادر عام 2005، والذي طلب اإلى  ذكِّ واإذ يُ

الدول، من بين جملة اأمور، اأن تتخذ من الحد من مخاطر الكوارث 

اأولوية وطنية ومحلية لها مع ال�ستناد اإلى قاعدة موؤ�س�سية قوية للتنفيذ، 

بما في ذلك من خالل و�سع ال�سيا�سات والأطر الت�سريعية والموؤ�س�سية، 

واعتماد موارد مخ�س�سة وت�سجيع م�ساركة المجتمعات المحلية،
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لالتحاد  ع�سرة  الخام�سة  العامة  الهيئة  انعقاد  خالل  اأنه  يالحظ  واإذ 

الدولي لجمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر)التحاد الدولي( 

والهالل  الأحمر  لل�سليب  الوطنية  الجمعيات  قررت   ،2005 عام 

الدولي  ع من قدرات التحاد  تو�سِّ اأن  الوطنية(  الأحمر )الجمعيات 

واأع�سائه في توفير ماأوى الطوارئ �سمن تلبيتها لالحتياجات الإن�سانية 

في اأعقاب الكوارث الطبيعية، واأيدت العر�ش الذي طرحه التحاد 

الدولي على من�سق الإغاثة في حالت الطوارئ بال�سطالع بالدور 

القيادي في النظام العالمي "لمجموعات العمل" المعنية،

واإذ يرحب بالوثائق الأ�سا�سية لالتحاد الدولي ب�ساأن التقدم الُمحَرز في 

تنفيذ اإر�سادات القانون الدولي لمواجهة الكوارث، الخا�سة بالقانون 

والحد من مخاطر الكوارث على م�ستوى المجتمع المحلي، وب�ساأن 

معالجة الحواجز التنظيمية التي تعوق توفير ماأوى الطوارئ والماأوى 

النتقالي على نحو �سريع ومتكافئ اإثر وقوع الكوارث،

واإذ يرحب بالتقدم الهام الُمحَرز في تنفيذ اإر�سادات القانون الدولي 

لمواجهة الطوارئ على الم�ستوى الوطني في بع�ش الدول وفي تعميم 

ا�ستخدامها على ال�سعيدين الإقليمي والعالمي،

واإذ يالحظ بقلق النتائج التي تو�سل اإليها التحاد الدولي من اأن الأطر 

القانونية والموؤ�س�سية للكثير من الدول ل تزال دون م�ستوى ال�ستعداد 

الدولية  العمليات  في  الماألوفة  التنظيمية  الم�سكالت  لإدارة  الالزم 

لمواجهة الكوارث،

واإذ يالحظ بقلق النتائج الم�ستركة التي تو�سل اإليها التحاد الدولي 

المتحدة  لالأمم  التابعة  الكوارث  من  للحد  الدولية  وال�ستراتيجية 

في ا�ستعرا�ش منت�سف المدة لإطار عمل هيوغو، وال�سبكة العالمية 

لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالحد من الكوارث في ا�ستطالعين 

ال للحد  اأجرتهما عامي 2009 و2011، باأن التقدم في تنفيذ عمل فعَّ

من مخاطر الكوارث غالًبا ما يتعثر على م�ستوى المجتمعات المحلية 

واأن الكثير من المجتمعات المحلية ت�سعر باأن اإ�سراكها في هذه الق�سية 

وكذلك الدعم الذي تتلقاه هما غير منا�سبين،

 

واإذ يالحظ بقلق النتيجة التي تو�سل اإليها التحاد الدولي باأن الحواجز 

التنظيمية هي من اأ�سد العوائق التي تواجه ال�سليب الأحمر والهالل 

الأحمر و�سركاءهما في المجال الإن�ساني في توفير ماأوى الطوارئ 

الكوارث  وقوع  بعد  ومتكافئ  �سريع  نحو  على  النتقالي  والماأوى 

ا لإطالة معاناة الأ�سخا�ش  واأن هذه الحواجز يمكن اأن تكون �سبًبا هامًّ

المت�سررين، 

الة  واإذ يوؤكد مجدًدا اأن الواجب الأول للدول هو اتخاذ اإجراءات فعَّ

اآثار الكوارث الطبيعية، ومّدهم بالم�ساعدات  لحماية مواطنيها من 

الإن�سانية الالزمة في اأعقابها وتعزيز انتعا�سهم منها، واأن الجمعيات 

الوطنية ملتزمة بدعمها ب�سفتها جهات م�ساعدة لل�سلطات العامة في 

المجال الإن�ساني،

وقبول  التما�ش  في  المت�سررة  للدول  ال�سيادي  الحق  ويوؤكد مجدًدا 

تقدمها  التي  والنتعا�ش  الإغاثة  م�ساعدات  ور�سد  وتنظيم  وتن�سيق 

جهات فاعلة م�ساعدة على اأرا�سي تلك الدولة،

تعزيز ال�صتعداد القان�ني للم�اجهة الدولية للك�ارث 

يكرر تاأكيده على الحاجة الملحة لتاأهب الدول من اأجل ت�سهيل   .1
حالت  في  تطلبها  اأن  يمكن  دولية  م�ساعدات  اأي  وتنظيم 

فورية  اإغاثة  على  الح�سول  للمت�سررين  يكفل  بما  الكوارث 

الة؛ وفعَّ

الدولي  القانون  اإر�سادات  بعد  ت�ستخدم  لم  التي  الدول  ينا�ضد   .2
لمواجهة الكوارث اأن تقوم بذلك وتعزز، عند ال�سرورة، الأطر 

الوطنية القانونية وال�سيا�سية و/ اأو الموؤ�س�سية وذلك بدعم من 

المتحدة، وغيرها  الدولي والأمم  الوطنية والتحاد  جمعياتها 

من الجهات ال�سريكة المعنية؛

التعريف  موا�سلة  على  الوطنية  والجمعيات  الدول  ي�ضجع   .3
باإر�سادات القانون الدولي لمواجهة الكوارث لدى ال�سلطات 

العامة المعنية على الم�ستويات كافة؛

ا�ستخدام  موا�سلة  اإلى  والدولية  الإقليمية  المنظمات  يدعو   .4
و�سع  في  الكوارث  لمواجهة  الدولي  القانون  اإر�سادات 

وتعزيز معايير التعاون واآلياته من اأجل توفير م�ساعدات الإغاثة 

والنتعا�ش الأولي؛

يرحب بجهود التحاد الدولي ومكتب الأمم المتحدة لتن�سيق   .5
ال�سوؤون الإن�سانية والتحاد البرلماني الدولي الرامية اإلى و�سع 

"القانون النموذجي لت�سهيل وتنظيم الم�ساعدات الدولية لالإغاثة 
م�ساعدة  بغر�ش  الكوارث"  حالت  في  الأولي  والنتعا�ش 

الدول المهتمة على اإدماج تو�سيات اإر�سادات القانون الدولي 

لمواجهة الكوارث في اأطرها القانونية؛

يدعو اإلى المزيد من الت�ساور مع الجهات المعنية الأخرى ب�ساأن   .6
ا�ستخدام القانون النموذجي كاأداة مرجعية؛

تعزيز الحد من مخاطر الك�ارث على م�صت�ى المجتمع 

المحلي من خالل الت�صريعات

يكرر التاأكيد على اأن الت�سريعات هي اإحدى الأدوات الرئي�سية   .7
الكوارث  مخاطر  معالجة  �سمان  اأجل  من  للدول  المتاحة 

بفاعلية؛

يوؤكد اأن الت�سريعات الوطنية هي واحدة من عدد من ال�سكوك   .8
القادرة على تعزيز الن�ساط الرامي اإلى الحد من المخاطر على 
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المجتمعات  تمكين  عن  ف�ساًل  المحلي،  المجتمع  م�ستوى 

المحلية في مجال الحد من المخاطر؛ 

الدولي  والتحاد  الوطنية  جمعياتها  من  بدعم  الدول  ي�ضجع   .9
وغيره من ال�سركاء المعنيين مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

على ا�ستعرا�ش الأطر الت�سريعية القائمة على كل م�ستوياتها، من 

اأجل تقييم مدى مالءمتها لتحقيق ما يلي:

على  للعمل  اأولوية  الكوارث  مخاطر  من  الحد  اعتبار  اأ( 

م�ستوى المجتمع المحلي؛

لخطر  المعر�سة  للمناطق  خرائط  ر�سم  اإلى  ال�سعي  ب( 

الكوارث على م�ستوى المجتمع المحلي؛

ال�سعي اإلى ح�سول المجتمعات المحلية على معلومات  ج( 

ب�ساأن الحد من مخاطر الكوارث؛

ت�سجيع م�ساركة ممثلي المجتمعات المحلية والجمعيات  د( 

الوطنية والجهات الأخرى الفاعلة في المجتمع المدني 

والقطاع الخا�ش في اأن�سطة الحد من مخاطر الكوارث 

على م�ستوى المجتمع المحلي؛

مخاطر  من  الحد  لأن�سطة  الكافي  التمويل  تخ�سي�ش  هـ( 

الكوارث على م�ستوى المجتمع المحلي؛

�سمان و�سع تخطيط تنموي ياأخذ في العتبار على نحو  و( 

والتعر�ش  المخاطر  اأ�سكال  في  المحلي  التنوع  مالئم 

مقابل  التكاليف  ال�ست�سعاف وتحليل  للمخاطر وحالة 

الفوائد؛ 

ا�ستخدام  واأنظمة  البناء  لقوانين  الكامل  التنفيذ  �سمان  ز( 

الأخذ في  القانونية مع  الحوافز  الأر�ش وغير ذلك من 

م�ستويات  مختلف  على  التخ�س�ش  مجالت  العتبار 

مخاطر  من  الحد  بغر�ش  البلدان  داخل  الحكومة 

المحلي على نحو ل  المجتمع  الكوارث على م�ستوى 

يوؤثر بدون داٍع في �سبل المعي�سة اأو الحقوق؛

قة في الحد  ت�سجيع الم�ساءلة الدقيقة ب�ساأن النتائج المحقَّ ح( 

من مخاطر الكوارث على م�ستوى المجتمع المحلي؛

يدعو الجمعيات الوطنية والدول اإلى التعاون لتاأمين ن�سر وا�سع   .10
النطاق للمعلومات عن الت�سريعات القائمة المتعلقة بالحد من 

مخاطر الكوارث على م�ستوى المجتمع المحلي؛

ماأوى  ت�فير  تعيق  التي  التنظيمية  للح�اجز  الت�صدي 

ومتكافئ  �صريع  نح�  على  النتقالي  والماأوى  الط�ارئ 

اإثر وق�ع الك�ارث

11.  يوؤكد على اأهمية اإيجاد حلول عملية )ر�سمية وغير ر�سمية( من 
اأجل الت�سدي ب�سرعة للحواجز التنظيمية المتعلقة بتوفير ماأوى 

الطوارئ والماأوى النتقالي اإثر وقوع الكوارث؛

الأحمر  لل�سليب  الدولية  الحركة  ومكونات  الدول  ينا�ضد    .12
ق�سارى  بذل  المعنية  الإن�سانية  والمنظمات  الأحمر  والهالل 

جهودها ل�سمان تكافوؤ م�ساعداتها في مجال الماأوى بين جميع 

المحتاجين بما في ذلك بين من بحوزتهم، ومن لي�ش بحوزتهم، 

�سكوك ملكية ر�سمية لأر�ش اأو عقار، وبين الن�ساء والرجال؛

 

13.  ي�ضجع الدول على اأن ت�ستعر�ش، بدعم من جمعياتها الوطنية 
الأمم  مثل  المعنيين،  ال�سركاء  من  وغيره  الدولي  والتحاد 

المتحدة والبنك الدولي، الأطر والإجراءات التنظيمية القائمة 

ذات ال�سلة بتاأمين الماأوى بعد وقوع الكوارث، من اأجل تحديد 

مدى مالءمتها لتحقيق ما يلي:

الن�ش على اتخاذ تدابير �سريعة للتخ�سي�ش و/ اأو الم�سادرة  اأ( 

اإن  انتقالي  وماأوى  طوارئ  لماأوى  اأو  لأرا�ٍش  الموؤقتة 

اقت�سى الحال؛

لأفراد  الماأوى  لإيجاد  الم�ساعدة  توفير  كيفية  مواجهة  ب( 

ل يملكون �سكوًكا قانونية موثقة لبيوتهم المت�سررة اأو 

مة؛ المهدَّ

نزاعات  اأو  التبا�سات  اأي  ح�سول  احتمالت  من  الحد  ج( 

تتعلق بملكية الأر�ش اأو العقارات مما من �ساأنه تاأخير اأو 

اإعاقة توفير ماأوى الطوارئ والماأوى النتقالي؛

اإتاحة و�سع معايير للبناء تنا�سب ال�سياق المحدد لماأوى  د( 

الطوارئ و/ اأو الماأوى النتقالي؛

وجود اإجراءات للتخفيف من حدة خطر الف�ساد المرتبط  هـ( 

بتقديم الم�ساعدات في اأعقاب كارثة طبيعية؛

ت��صيع الدعم وال�صراكات

14.  ي�ضجع الجمعيات الوطنية باعتبارها جهات م�ساعدة لل�سلطات 
العامة في المجال الإن�ساني، على موا�سلة اإ�سداء الن�سح والدعم 

الة في مجال اإدارة  لحكوماتها في اإر�ساء اأطر قانونية و�سيا�سية فعَّ

الكوارث على كل الم�ستويات، وخا�سًة ما يتعلق منها بالق�سايا 

المثيرة للقلق المذكورة في هذا القرار؛

15.  يطلب من التحاد الدولي موا�سلة دعمه للجمعيات الوطنية 
والدول في مجال قانون الكوارث بما في ذلك ما يتعلق منها 

من  وذلك  القرار،  هذا  في  المذكورة  للقلق  المثيرة  بالق�سايا 

الأدوات  وو�سع  القدرات،  وبناء  التقنية،  الم�ساعدة  خالل 

والبحوث  المنا�سرة  خالل  ومن  والإر�سادات،  والنماذج 

الم�ستمرة؛

16.  يدعو التحاد الدولي والجمعيات الوطنية اإلى موا�سلة تعزيز 
الكوارث  قانون  مجال  في  المعنية  الجهات  مع  �سراكاتها 

الإن�سانية،  ال�سوؤون  لتن�سيق  المتحدة  الأمم  مكتب  بينها  ومن 

لالأمم  التابعة  الكوارث  من  للحد  الدولية  وال�ستراتيجية 

المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، 
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وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية الأخرى 

والخبراء الأكاديميون؛ 

الحر�س على الن�صر وال�صتعرا�س

17.  يدعو الدول والتحاد الدولي والجمعيات الوطنية اإلى ن�سر هذا 
القرار لدى الجهات المعنية المنا�سبة، بما في ذلك من خالل 

اإحاطة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية علًما به؛

18.  يوؤكد دور الموؤتمر الدولي باعتباره محفاًل دوليًّا رئي�سيًّا للحوار 
المتوا�سل ب�ساأن تعزيز قانون الكوارث وعمل النتعا�ش موازاة 

مع الم�ساركة في اأن�سطة تقودها الدول والمنظمات الدولية؛

19.  يطلب من التحاد الدولي اأن ُيقدم، بالت�ساور مع الجمعيات 
اإلى  القرار  هذا  تنفيذ  في  الُمحَرز  التقدم  عن  تقريًرا  الوطنية، 

الموؤتمر الدولي الثاني والثالثين. 

 

القرار رقم 8  9.2.1
تنفيذ مذكرة التفاهم والتفاق  

ب�صاأن التدابير الت�صغيلية، الم�قعين  

في 28 ت�صرين الثاني/ن�فمبر 2005   

بين جمعية الهالل الأحمر الفل�صطيني   

وجمعية ماجن دافيد اأدوم في اإ�صرائيل

والهالل  الأحمر  لل�سليب  والثالثين  الحادي  الدولي  الموؤتمر  اإن 

الأحمر،

ياأخذ علًما باعتماد القرار رقم 5 ال�سادر عن مجل�ش المندوبين   .1
مذكرة  بتنفيذ  المتعلق   2011 نوفمبر  الثاني/  ت�سرين   26 في 

التفاهم والتفاق ب�ساأن التدابير الت�سغيلية الموقعين في 28 ت�سرين 

الفل�سطيني  الأحمر  الهالل  بين جمعية   2005 نوفمبر  الثاني/ 

ن�ش  الملحق:  )انظر  اإ�سرائيل  في  اأدوم  دافيد  ماجن  وجمعية 

القرار(؛

ويوافق على هذا القرار.  .2

الملحق- القرار رقم 5 

القرار المعتمد

تنفيذ مذكرة التفاهم والتفاق ب�ساأن التدابير الت�سغيلية

الموقعين في 28 ت�سرين الثاني/ نوفمبر 2005

بين جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني وجمعية ماجن دافيد اأدوم في اإ�سرائيل 

اإن مجل�ش المندوبين، 

ر بمذكرة التفاهم التي وقعتها جمعية الهالل االأحمر الفل�ضطيني  ذكِّ اإذ يُ

وجمعية ماجن دافيد اأدوم في اإ�ضرائيل في 28 ت�سرين الثاني/ نوفمبر 

2005 وبالأخ�ش الأحكام التالية:
 

الهالل  وجمعية  اإ�ضرائيل  في  اأدوم  دافيد  ماجن  جمعية  تعمل   .1
االأحمر الفل�ضطيني وفًقا لالإطار القانوني الواجب تطبيقه على 

بما   ،1967 عام  اإ�ضرائيل  احتلتها  التي  الفل�ضطينية  االأرا�ضي 

بحماية  الخا�ضة   1949 لعام  الرابعة  جنيف  اتفاقية  ذلك  في 

االأ�ضخا�س المدنيين في زمن الحرب. 

اإ�ضرائيل وجمعية الهالل  اأدوم في  تعترف جمعية ماجن دافيد   .2
الوطنية  الجمعية  هي  االأخيرة  هذه  باأن  الفل�ضطيني  االأحمر 

الم�ضرح لها بالعمل في االأرا�ضي الفل�ضطينية واأن هذه االأرا�ضي 

الهالل  الت�ضغيلية لجمعية  للعمليات  الجغرافي  النطاق  تقع في 

ماجن  جمعية  تحترم  كما  و�ضالحياتها.  الفل�ضطيني  االأحمر 

الفل�ضطيني  االأحمر  الهالل  وجمعية  اإ�ضرائيل  في  اأدوم  دافيد 

للحركة  االأ�ضا�ضي  النظام  وفق  وتعمالن  منهما  كٍل  اخت�ضا�س 

وقواعدها.

جمعية  وبقبول  الثالث  االإ�ضافي  البروتوكول  اعتماد  بعد   .3
ماجن دافيد اأدوم في اإ�ضرائيل في الهيئة العامة لالتحاد الدولي 

لجمعيات ال�ضليب االأحمر والهالل االأحمر:

ت�ضمن جمعية ماجن دافيد اأدوم في اإ�ضرائيل عدم وجود  اأ 

ا لدولة  اأي فروع لها خارج الحدود المعترف بها دوليًّ

اإ�ضرائيل.

بها جمعية وطنية  تقوم  التي  الت�ضغيلية  العمليات  تجري  ب 

الوارد  الجمعية االأخرى وفًقا للحكم  داخل اخت�ضا�س 

في القرار رقم 11 ال�ضادر عن الموؤتمر الدولي المعقود 

عام 1921، 

وياأخذ علًما، مع التقدير للعمل الذي ا�سطلع به المراقب، بالتقرير 

الذي رفعه اإلى مجل�ش المندوبين الوزير )الفخري( ال�سيد بير �ستانبك، 

المراقب الم�ستقل الذي عينته اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر )اللجنة 

الدولية( والتحاد الدولي لجمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر 
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اإ�سرائيل  في  اأدوم  دافيد  ماجن  جمعية  بموافقة  الدولي(  )التحاد 

وجمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني بناًء على طلب الموؤتمر الدولي 

بمراقبة التقدم الُمحَرز في مجال تنفيذ مذكرة التفاهم والتفاق ب�ساأن 

التدابير الت�سغيلية الموقعين في 28 ت�سرين الثاني/ نوفمبر 2005 بين 

في  اأدوم  دافيد  ماجن  وجمعية  الفل�سطيني  الأحمر  الهالل  جمعية 

اإ�سرائيل، 

ر بالقرار رقم 5 الذي اعتمده مجل�ش المندوبين في 25 ت�سرين  ذكِّ واإذ يُ

ب�ساأن  والتفاق  التفاهم  مذكرة  تنفيذ  ب�ساأن   2009 نوفمبر  الثاني/ 

الفل�سطيني  الأحمر  الهالل  جمعية  بين  الموقعين  الت�سغيلية  التدابير 

وجمعية ماجن دافيد اأدوم في اإ�سرائيل،

ر بالقرار رقم 5 الذي اعتمده الموؤتمر الدولي الثالثون لل�سليب  ذكِّ ويُ

الأحمر والهالل الأحمر ب�ساأن تنفيذ مذكرة التفاهم والتفاق ب�ساأن 

الفل�سطيني  الأحمر  الهالل  جمعية  بين  الموقعين  الت�سغيلية  التدابير 

وجمعية ماجن دافيد اأدوم في اإ�سرائيل،

واإذ يوؤكد من جديد اأهمية العمل وفًقا للقانون الدولي الإن�ساني ووفق 

النظام الأ�سا�سي والقواعد والمبادئ الأ�سا�سية للحركة الدولية لل�سليب 

الأحمر والهالل الأحمر، 

واإذ يالحظ اأن الجمعيات الوطنية ملَزمة بالعمل وفًقا لد�ستور التحاد 

الدولي لجمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر وال�سيا�سة القائمة 

الدولي"  التحاد  وهيئات  الوطنية  الجمعيات  نزاهة  "حماية  ب�ساأن 

المعتمدة في ت�سرين الثاني/ نوفمبر 2009، 

كل  بين  والإيجابي  ال  الفعَّ التن�سيق  �سرورة  جديد  من  يوؤكد  واإذ 

التنفيذ  اأجل  من  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�سليب  مكونات حركة 

الكامل لمذكرة التفاهم بين جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني وجمعية 

ماجن دافيد اأدوم في اإ�سرائيل،

كلتا  جهود  على  ويثني  التنفيذ  في  اأُحرز  الذي  التقدم  يالحظ   .1
الجمعيتين الوطنيتين؛

بالكامل كما لحظ  التفاهم  تنفيذ مذكرة  باأ�ضف عدم  يالحظ   .2
ذلك المراقب؛

الوفاء  اإ�سرائيل على  اأدوم في  يحث ب�ضدة جمعية ماجن دافيد   .3
بالتزاماتها دون المزيد من التاأخير وا�ستكمال الجهود المبذولة 

من اأجل جعل عملياتها متوافقة واأحكام مذكرة التفاهم المتعلقة 

بالنطاق الجغرافي؛

تاأكيد مهمة  اإعادة  الدولي  الدولية والتحاد  اللجنة  يطلب من   .4
عملية مراقبة التنفيذ وموا�سلة دعم وتعزيز عملية مراقبة تنفيذ 

مذكرة التفاهم؛

التفاهم  تنفيذ مذكرة  يتم  اأن  اإلى  المراقبة  يقرر موا�سلة عملية   .5
تنفيًذا كاماًل، ويطلب اإ�سدار تقارير منتظمة عن اآلية المراقبة، 

ح�سبما تقت�سي ال�سرورة؛ 

يطلب من الجمعيات الوطنية اأن ت�ستجيب بطريقة اإيجابية لأي   .6
طلب بالم�ساعدة والدعم لعملية المراقبة؛

تقديم  يرتبا  اأن  الدولي  والتحاد  الدولية  اللجنة  من  يطلب    .7
تقرير عن تنفيذ مذكرة التفاهم اإلى الجتماع المقبل لمجل�ش 

المندوبين وعبره اإلى الموؤتمر الدولي.

القرار رقم 9  10.2.1
عالمنا. عملكم– من اأجل الإن�صانية  

والهالل  الأحمر  لل�سليب  والثالثين  الحادي  الدولي  الموؤتمر  اإن 

الأحمر )الموؤتمر الدولي(، 

هذا  اأثناء  عنها  التعبير  تم  التي  النظر  وجهات  االعتبار  في  ياأخذ  اإذ 

الموؤتمر الدولي ب�ساأن اأهدافه الرئي�سية الأربعة اأي تعزيز القانون الدولي 

الإن�ساني، وتعزيز قانون الكوارث، وتعزيز العمل الإن�ساني المحلي، 

والت�سدي للحواجز التي تعيق الرعاية ال�سحية،

واإذ يرحب بالتعهدات الكثيرة التي قدمها الأع�ساء والمراقبون في هذا 

الموؤتمر الدولي �سعًيا اإلى تحقيق تلك الأهداف الأربعة، 

الدولية  الحركة  ومكونات  الدول  اتخذتها  التي  بالتدابير  ه  ينوِّ واإذ 

"مًعا  والإعالن  للقرارات  تنفيًذا  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�سليب 

من اأجل الإن�سانية" والتعهدات المرافقة لها، وذلك عماًل بالقرار رقم 

1 للموؤتمر الدولي الثالثين، واإذ يرحب بتقرير المتابعة الذي اأعدته 
الدولي  والتحاد  الدولية(  )اللجنة  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة 

لجمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر )التحاد الدولي( ب�ساأن 

التقدم الُمحَرز، 

القرارات  اإدراج  على  الدولي  الموؤتمر  اأع�ساء  جميع  يحثُّ   .1
المعتَمدة والتعهدات التي قطعوها خالله في جهودهم الرامية 

حد  اأبعد  اإلى  بينهم  ما  في  وال�سراكات  التفاعل  تح�سين  اإلى 

ممكن؛

 2013 عام  القيام  اإلى  الدولي  الموؤتمر  اأع�ساء  جميع  يدعو   .2
الدولي  الموؤتمر  قرارات  تنفيذ  في  الُمحَرز  التقدم  با�ستعرا�ش 

والتعهدات التي قدموها خالله، وتقديم التقارير ب�ساأن تنفيذها 

اإلى الموؤتمر الدولي لعام 2015؛
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Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Mr Francesco Rocca 
 Extraordinary Commissioner 
Mr Rosario Valastro 
 Youth President 
Ms Anastasia Siena  

Vice-President, International Humanitarian 
Law Commission

Mr Leonardo Carmenati  
Head, Emergency Operations and Health 
Department

Mr Marcello Guerra  
Head, Cabinet of the President 

Ms Annarita Roccaldo  
Head, International Operations and Health 
and Social Activities 

Mr Federico Fadiga  
Head, Office for International Relations

Dr Vittorio Lelli  
Senior Officer 

Mr Tommaso Della Longa  
Extraordinary Commissioner spokesman 

Mr Fabio Patruno  
President of ERNA 

Ms Guendalina Conte  
International Relations Officer 

Ms Lorenza Raiola 
Communication Officer

État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
H.E. Ms Laura Mirachian  

Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr Amedeo Trambajolo  
Minister Counsellor, Deputy Permanent 
Representative, Permanent Mission, Geneva 

Mr Mauro Lorenzini  
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Ms Paola Vigo  
Humanitarian Affairs Officer 

Ms Alessandra Bertacco  
Intern, Humanitarian Affairs 

JAMAïque / JAMAiCA / JAMAiCA / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Mr Martin Fernandez Gooden  

President 
Dr Dennis John Edwards  

Vice-President 
Ms Hope Andrea Eveth Munroe
 Vice-President 
Ms Yvonne Clarke  

Director-General 
Ms Pauline Janett Haynes Richards  

Member
État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
H.E. Mr Wayne McCook  

Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 

Ms Tyesha Turner  
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

JAPoN / JAPAN / JAPóN / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Mr Osamu Tasaka  

Director-General, International Department 
Mr Otohiko Hori  

Deputy Director-General, International 
Department 

Mr Naoki Kokawa  
Deputy Director-General, International 
Department 

Mr Kentaro Nagazumi  
Director, Office of the President 
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Mr Gaku Tsujita  

Deputy Director, Planning and Public 
Relations Office 

Ms Tomoko Onishi  
Deputy Director, Secretary to the President

Mr Hiroto Oyama  
Deputy Director, Office of the President 

Ms Maiko Matsushita  
Officer, International Department 

Ms Atsuko Tamai  
Officer, Office of the President 

État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
H.E. Mr Yoichi Otabe  

Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr Osamu Sakashita  
Minister, Permanent Mission, Geneva 

Mr Mitsuaki Mizuno  
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Ms Satoko Toku  
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Mr Masahiro Ide  
Second Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Ms Sayuri Muraki  
Official, Humanitarian Assistance and 
Emergency Relief Division, International 
Cooperation Bureau, Ministry of Foreign 
Affairs 

JoRDANie / JoRDAN / JoRDANiA / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Prof. Dr Sami Abdullah Khasawnih  

Member, Central Executive Committee 
H.E. Dr Mousa Burayzat  

Special Envoy 
Ms Laila Ahmad Touqan  

Member, Central Executive Committee 
Mr Fahed Subhi Ejjeh  

Secretary-General 
Ms Rania Saleh Suaifan  

Youth Delegate 
État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Mr Muheeb Nimrat  

Counsellor, Deputy Permanent 
Representative, Permanent Mission, Geneva 

Ms Majd Hattar  
Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Ms Salma El Taweel  
Second Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

kAzAkHstAN / kAzAkHstAN /  
kAzAJistáN / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Dr Yerkebek Argymbayev  

President 
Dr Serik Kozhabekov  

Head, Health Department 
État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Mr Yerbolat Sembayev  

Head of Delegation 
H.E. Mr Mukhtar Tileuberdi  

Ambassador, Permanent Representative¸ 
Permanent Mission, Geneva 

Mr Yerlan Alimbayev  
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Mr Arman Issetov  
Deputy Director, Department of 
International Law, Ministry of Foreign 
Affairs 

keNyA / keNyA / keNiA / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Ms Susan Ngonga  

Board Member 
Mr Elijah Muli  

Member, Governance 
Dr Muinde James  

Deputy Secretary-General 
Mr Ahmed Idris  

Manager, Governance Support 
Mr Geoffrey Korir  

Youth Delegate 
État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
H.E. Dr Tom Mboya Okeyo  

Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 

H.E. Mr Anthony Andanje  
Ambassador, Deputy Permanent 
Representative, Permanent Mission, Geneva 

Mr Tom Anyim  
First Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Ms Anna Keah  
Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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kiRGHizistAN / kyRGyzstAN /  
kiRGuistáN / 
État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
H.E. Ms Gulnara Iskakova  

Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr Kuban Kabaev  
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Mr Daniyar Sayakbaev  
Attaché, Ministry of Foreign Affairs 

kiRiBAti / kiRiBAti / kiRiBAti / ( ) 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Ms Matirita Nabong  

President 
État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Mr David Ateti Teaabo  

Pacific Plan & SIS Desk Officer, Ministry of 
Foreign Affairs and Immigration 

koweït / kuwAit / kuwAit / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Mr Barges Hamoud Al-Barges  

President 
Mr Saad Ali Al-Nahedh  

Honorary Treasurer/Board Member 
État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
H.E. Mr Dharar A. Razzooqi  

Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr Malek Al Wazzan  
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Mr Sadiq Marafi 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Mr Talal Al Mutairi  
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Mr Zeyad Al Mashan  
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Ms Rania Al Mulaifi  
Diplomatic Attaché, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr Nawaf Naman  
Attaché, Permanent Mission, Geneva 

LesotHo / LesotHo / Lesoto / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Ms Makabelo Priscilla Mosothoane  

President 
Prof. Teboho Ephraim Kitleli  

Secretary-General 
État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
H.E. Dr Mothae A. Maruping  

Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr Lefeu Ramone  
Minister Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr Ntsime Victor Jafeta  
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

LettoNie / LAtViA / LetoNiA / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Mr Uldis Likops 

Secretary-General
État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
H.E. Mr Raimonds Jansons  

Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary, Permanent Mission, Geneva 

Ms Ieva Dreimane  
Deputy Head, International Law Division, 
Legal Department, Ministry of Foreign 
Affairs 

Mr Valerijs Romanovskis  
Counsellor, Deputy Permanent 
Representative, Permanent Mission, Geneva 

LiBAN / LeBANoN / LíBANo / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Mr Sami El Dahdah  

President 
Mr Walid Kebbe  

Vice-President 
Mr Georges Kettaneh  

Director, Operations and Disasters / National 
Director, Emergency Medical Services 

Mr Tanios Azar Zoghbi  
Head, Department of Internal Affairs
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État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
H.E. Ms Najla Assaker  

Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 

Ms Rana Mokaddem  
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Mr Ahmad Arafa  
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Mr Bachir Salah Azzam  
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

LiBéRiA / LiBeRiA / LiBeRiA / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Ms Theresa Leigh Sherman  

President 
Mr Daniel Sumo Clarke  

Secretary-General 
Mr Jimmy Clarence Diggs  

Director, Humanitarian Values 
Mr J. Varney Okai  

Youth Reprentative 

LiBye / LiByA / LiBiA / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Mr Faiek M Elsenussi  

President 
Mr Solayman Eleghmary  

Vice-President 
Mr Abdulhamid Mahdi Elmadani  

Secretary-General 
Dr Muftah Etwilb 

Director of International Relations 
État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
H.E. Mr Ibrahim Aldredi  

Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 

Ms Hasnia Markus  
Minister Plenipotentiary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr Adel Shaltut  
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

LieCHteNsteiN / LieCHteNsteiN / 
LieCHteNsteiN / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
H.S.H Prince Nikolaus of Liechtenstein 

Delegate for International Affairs 
État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
H.E. Mr Norbert Frick  

Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr Patrick Ritter  
Deputy Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr Panagiotis Potolidis-Beck  
Second Secretary, Office of Foreign Affairs 

LituANie / LitHuANiA / LituANiA / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Mr Romualdas Konstantinas Dobrovolskis  

President 
État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Mr Jonas Rudalevicius  

Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr Arturas Gailiunas  
Minister Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Ms Gaivile Stankeviciene  
Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Ms Monika Milinauskyte  
Intern, Permanent Mission, Geneva

LuxeMBouRG / LuxeMBouRG / 
LuxeMBuRGo / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
M. Jacques Hansen  

Directeur général
État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
S.E. M. Jean Feyder  

Ambassadeur, Représentant permanent, 
Mission permanente, Genève

M. Daniel Da Cruz  
Représentant permanent adjoint, Mission 
permanente, Genève 

Mme Anne Weber  
Attachée, Mission permanente, Genève 

M. Jean Yannick Damy  
Délégué 
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MADAGAsCAR / MADAGAsCAR / 
MADAGAsCAR / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
M. Claude Rakotondranja  

Président 
M. Fanja Nantenaina Ratsimbazafy  

Secrétaire général 
M. Davida Rajaon  

Conseiller en relations internationales et en 
mobilisations des ressources 

M. Nahavitatsara Andriafanomezantsoa Angelo  
Représentant Jeunesse 

État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
S.E. M. Rakotomaharo Rajemison  

Ambassadeur, Représentant permanent, 
Mission permanente, Genève 

Mme Harivola Mirana Ravokatrasolofo  
Attachée, Mission permanente, Genève 

Mlle Riana Ravoala  
Stagiaire, Mission permanente, Genève 

MALAisie / MALAysiA / MALAsiA / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Mr Hisham Harun Hashim 

Deputy National Chairman 
Ms Sharifah Noorualakwam Syed Kamaruddin  

Chairman, RC Shop 
Ms Jayanthy M. Maruthan  

Manager, International Relations 
État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
H.E. Mr Othman Hashim  

Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 

Ms Siti Hajjar Adnin  
Deputy Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr Noorul Ainur Mohd. Nur  
Secretary-General, Ministry of Women, 
Family and Community Development 

Mr Syed A. Rahman Syed Mohd.  
Chief Executive Officer, National Welfare 
Foundation, Ministry of Women, Family and 
Community Development 

Ms Norani Mohd Hashim  
Deputy Director-General (Operational 
Division)

Ms Helina Sulaiman 
Senior Federal Counsel

Ms Nurhana Ikmal  
Second Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Ms Neila Aldrina Shuhaime  
Special Officer to the Secretary-General, 
Ministry of Women, Family and Community 
Development 

Ms Melissa Siew Hua Wong 
Public Relations Officer, Corporate 
Communication Unit, Ministry of Women, 
Family and Community Development

Ms Hamizah Aimi Mohamed Sharifutdin  
Assistant Secretary, International Relations 
Division, Ministry of Women, Family and 
Community Development

MALAwi / MALAwi / MALAui / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Mr Andrew Edward Douglas Kagwale  

President 
Ms Ethel Kaimila  

Secretary-General 

MALDiVes / MALDiVes / MALDiVAs / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Mr Shahin Ali  

First Vice-President 
Mr Abdul Raheem Nashid Abdul Latheef  

Second Vice-President 
Ms Rasheeda Ali  

Secretary-General 
Mr Ali Nashid  

Treasurer 
Mr Faruhad Aboobakru  

Member, North Region 
État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
H.E. Ms Iruthisham Adam  

Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 

Ms Liusha Zahir  
Deputy Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr Marc Limon  
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Mr Muruthala Moosa  
Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Mr Ralph Swann  
Intern, Permanent Mission, Geneva 
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MALi / MALi / MALí / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Dr Abdourahamane Cissé  

Président 
M. Mamadou Traoré  

Secrétaire exécutif
État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
M. Kanisson Coulibaly  

Deuxième Conseiller, Mission permanente, 
Genève

MALte / MALtA / MALtA / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Dr Noel Cutajar  

Vice-President 
État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Dr Antoinette Cutajar  

Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Ms Deborah Maria Borg  

Second Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

MARoC / MoRoCCo / MARRueCos / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
M. Makroumy Abdesselam  

Directeur général de l’Administration 
centrale 

M. Mohamed Assouali  
Coordonnateur national des projets et des 
programmes du Croissant-Rouge marocain

Dr Mohammed Bendali  
Chef de la Division secourisme, jeunesse, 
volontariat et gestion des catastrophes 

État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
S.E. M. Omar Hilale  

Ambassadeur, Représentant permanent, 
Mission permanente, Genève 

M. Abderrazzak Laassel  
Ministre plénipotentiaire, Mission 
permanente, Genève 

M. Azzouz Samri  
Ministre plénipotentiaire, Mission 
permanente, Genève 

M. Hassane Boukili  
Ministre plénipotentiaire, Mission 
permanente, Genève 

Mme Bahija Jamal  
Cadre de la Délégation interministérielle aux 
droits de l’homme 

Mme Najoua El Berrak  
Premier Secrétaire, Mission permanente, 
Genève

Mlle Majda Moutchou  
Premier Secrétaire, Mission permanente, 
Genève 

M. Mohammed El Bazzaz  
Membre du Conseil national des droits de 
l’homme 

MAuRiCe / MAuRitius / MAuRiCio / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Ms Oormeela Jawaheer  

President 
Mr Fock Seng Ho Tu Nam  

Director-General 
Mr Vishal Sunny Dhawotal  

Director, Youth Section 
État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Ms Prameeta Devi Goordyal-Chittoo  

Principal State Counsel 
Mr Adam Koodoruth  

First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr Subhas Gujadhur  

First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Ms Sandrine Koa Wing  

Second Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Ms Tanya Prayag-Gujadhur  
Second Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

MAuRitANie / MAuRitANiA /  
MAuRitANiA / 
État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
S.E. Cheikh Ahmed Ould Zahave  

Ambassadeur, Représentant permanent, 
Mission permanente, Genève

Mme Fatimetou Mint Isselmou  
Deuxième Conseiller, Mission permanente, 
Genève 
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Mexique / MexiCo / MéxiCo / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Lic. Sr. Carlos Freaner Figueroa  

Vicepresidente 
État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
S.E. Sr. Antonio de Icaza  

Embajador Emérito de México 
S.E. Sr. Juan José Ignacio Gómez Camacho  

Embajador, Representante Permanente, 
Misión Permanente, Ginebra 

S.E. Sr. Ulises Canchola Gutiérrez
 Representante Permanente Alterno, Misión 

Permanente, Ginebra
Sr. Silvestre Guillermo Reyes Castro  

Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra
Sra. María Antonieta Jáquez Huacuja  

Primera Secretaria, Misión Permanente, 
Ginebra 

Sr. Salvador Tinajero Esquivel  
Tercer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

Sra. Mariana Salazar Albornoz  
Directora de Derecho Internacional 
Humanitario, Consultoría Jurídica

MiCRoNésie (étAts FéDéRés De) / 
MiCRoNesiA (FeDeRAteD stAtes oF) / 
MiCRoNesiA (estADo FeDeRos De) /  
( ) 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Mr Joseph Diaz  

Interim Chairman 

MoNACo / MoNACo / MóNACo / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
M. Philippe Narmino  

Secrétaire général
M. Claude Fabbretti  

Responsable des programmes, Section 
humanitaire internationale 

État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
S.E. M. Robert Fillon  

Ambassadeur, Représentant permanent, 
Mission permanente, Genève 

Mme Carole Lanteri  
Représentante permanente adjointe, Mission 
permanente, Genève 

M. Gilles Realini  
Deuxième Secrétaire, Mission permanente, 
Genève 

Mme Martine Garcia  
Troisième Secrétaire, Mission permanente, 
Genève 

MoNGoLie / MoNGoLiA / MoNGoLiA / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Mr Samdandovj Ravdan  

Secretary-General 
Ms Aleksandr Dashdeleg  

Head, Strategy and Implementation 
Department 

État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
H.E. Mr Luvsantseren Orgil 

Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 

Ms Nyamjav Achgerel 
Second Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

MoNtéNéGRo / MoNteNeGRo / 
MoNteNeGRo / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Mr Vojislav Mijuskovic  

President 
Ms Jelena Dubak  

Secretary-General 
Ms Natasa Uskokovic  

Head, International Department 
État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
H.E. Mr Ljubiša Perović  

Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 

Ms Aneta Petrović 
Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

MozAMBique / MozAMBique / 
MozAMBique / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Mr Marcelino Alexandre  

President 
Mr Moisés Salvador Inguane  

OD National Director 
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Mr Jacinto N. Moiane  

Director, Finance and Administration 
État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
H.E. Mr Juvenal Arcanjo Dengo  

First Secretary, Social Affairs, Permanent 
Mission, Geneva

MyANMAR / MyANMAR / MyANMAR / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Mr Kyi U  

Honorary Treasurer 
Mr Tun Myint  

Executive Committee Member / Honorary 
Secretary

NAMiBie / NAMiBiA/ NAMiBiA / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Prof. Dr Peter Hitjitevi Katjavivi  

Chairman 
Mr Walde Natangwe Ndevashiya  

Board Member 
Ms Tabita Dorkas Penoshinge Kapembe-

Haiduwa  
Secretary-General 

État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Hon. Thomas Tommy Nambahu  

Deputy Minister of Justice 
Mr Gabriel Kalimbwe Kangowa  

Deputy Director, Disaster Risk Management 
Mr Kamaya Oscar Simbwae  

Acting Deputy Director 
Ms Gladice Pickering  

Legal Officer, Ministry of Justice 
Ms Selma Nghinamundova  

First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr Absalom Shaehamange Nghifitikeko  

First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr Veikko Kavungo  

Brigadier-General 
Mr Obert Mutabani  

Statistician 
Mr Primus Shilunga  

Coordinator, Disaster Preparedness 

NéPAL / NePAL / NePAL / 
Société nationale • National Society • 
Sociedad Nacional • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Mr Sanjiv Thapa  

Chairman 
Mr Lalit Jung Shahi  

Board Member 
Mr Saput Bahadur Karki  

Board Member 
Mr Dev Ratna Dhakhwa  

Secretary-General 
Mr Umesh Prasad Dhakal  

Executive Director 
État • State • Estado • 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
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Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Dr Awad Salem Al-Asaime  

Director, Communities of Non-Member 
Countries Department 

Joint united Nations Programme  
on HiV/AiDs (uNAiDs)
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Ms Hedia Belhadj  

Director, Partnership Department 

League of Arab states
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
H.E. Mr Saad Alfarargi  

Ambassador, Permanent Observer, 
Permanent Delegation, Geneva

Mr Ali Alfathi  
Minister Plenipotentiary, Permanent 
Delegation, Geneva

Mr Hafedh Tounsi  
Member, Permanent Delegation, Geneva

Médecins sans frontières
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Ms Kristina May Torgeson  

Secretary-General
Mr Emmanuel Tronc 

Policy and Advocacy Coordinator 
Ms Coline Beytout  

Advocacy and Humanitarian Diplomacy 
Officer 
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New Partnership for African Red Cross  
and Red Crescent societies (NePARC Africa)
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Mr Richard Hunlede  

Chief Executive Officer

ordre souverain et Militaire de Malte
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
H.E. Ms Marie-Thérèse Pictet-Althann  

Ambassador, Permanent Observer, 
Permanent Delegation, Geneva 

Ms Jan Dominique  
Director, Fondation Française de l’Ordre 
de Malta 

Mr Lorenz Insam  
Delegate 

Mr Michel Veuthey  
Minister Counsellor, Deputy Permanent 
Observer, Permanent Delegation, Geneva 

Mr Xavier Guilhou  
Counsellor, Fondation Francaise de l’Ordre 
de Malte 

organisation internationale  
de la francophonie (oiF)
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
S.E. M. Ridha Bouabid  

Ambassadeur, Observateur permanent, 
Délégation permanente, Genève 

Mme Sandra Coulibaly Leroy  
Représentante permanente adjointe, 
Délégation permanente, Genève 

Mme Cécile Leque Folchini  
Conseillère aux affaires économiques et de 
développement, Délégation permanente, 
Genève 

M. Alexandre Laronce  
Stagiaire

organization of Arab Red Crescent  
and Red Cross societies (General secretariat)
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Mr Abdulla M. Al Hazaa  

Secretary-General 
Mr Ahmad Alrwailly  

Director, Office of the Secretary-General 
Mr Moez Hedhli  

Legal Adviser 
Mr Muhammed Al Muhaizi Abdullah  

Consultant, Communication 

organization of the islamic Conference (oiC)
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
H.E. Mr Slimane Chikh  

Ambassador, Permanent Observer, 
Permanent Delegation, Geneva

Mr Motjaba Amiri-Vahid  
Deputy Permanent Observer, Permanent 
Delegation, Geneva 

Ms Aissata Kane  
Counsellor, Permanent Delegation, Geneva

Dr Ashraf Dajani  
First Counsellor

oxfam
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación
Ms Aimee Aisha Ansari  

Humanitarian Representative 
Mr Adrien Muratet  

Co-facilitator, Protection Cluster

Rights and Humanity 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Prof. Julia Hausermann  

Founder and President 

united Nations Development  
Programme (uNDP) 
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Mr Tom Delrue  

Early Recovery Adviser 
Mr Frank Dilley 

Disaster Partnership Adviser

united Nations Habitat
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación
Mr George Deikun  

Director, Geneva Office 

united Nations institute  
for training and Research
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Mr Evariste Karambizi  

Manager 

united Nations office for the Coordination 
of Humanitarian Affairs (uNoCHA)
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Mr John Ging  

Director, Coordination and Response 
Division 
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Mr Niels Scott  
Chief, HCSS 

Ms Aoibheann O’Keeffe  
Humanitarian Affairs Officer 

Mr Anvar Munavvarov  
Humanitarian Affairs Officer 

Ms Dina Abou Samra  
Humanitarian Affairs Officer 

Mr Simon Bagshaw  
Humanitarian Affairs Officer 

Ms Verena Elke Goettlich  
Associate Humanitarian Affairs Officer 

Ms Indiana Ramirez Nates  
Intern 

Ms Karin Model  
Assistant 

Mr Nicola Melizzi  
Intern

Mr Wim Nellestein  
Intern

united Nations office for Disarmament 
Affairs (uNoDA)
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Ms Hine-Wai Loose  

Political Affairs Officer 

united Nations office of the High Commissioner 
for Human Rights (uNoHCHR)
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Dr Oscar Solera  

Human Righs Officer 

office of the united Nations High Commissioner 
for Refugees (uNHCR)
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Mr António Guterres  

High Commissioner 
Ms Angela Raven-Roberts  

Executive Director 
Ms Anja Klug  

Head, Asylum/Migration Unit, Division of 
International Protection 

Mr Adelmo Risi Valdettaro  
Senior Inter-Agency Coordination Officer 

Mr Alexander Beck  
Senior Legal Officer, Division of 
International Protection

Mr Cagatay Demiroz  
External Relations Officer 

Ms Daria Santoni  
Associate Inter-Agency Officer 

Ms Floriana Fabbri  
Assistant 

united Nations Volunteers (uNV)
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Dr Mae Chao  

Adviser, Volunteerism Policy 

world Bank
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Ms Selina Jackson  

Special Representative to the World Trade 
Organization and to the United Nations, 
Geneva 

Mr Daniel Kull  
Senior Disaster Risk Management Specialist 

Ms Alina Truhina  
Team Assistant 

world Food Programme (wFP)
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Ms Lauren Landis  

Director, Geneva Liaison Office 
Mr Anthony Craig  

Chief, Emergency Preparedness and 
Response Branch 

Ms Darlene Tymo  
Deputy Director, Geneva Liaison Office 

Mr Arnold Kawuba  
Intern 

world Health organization (wHo)
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Mr Frank George 
 Manager, External Relations 
Dr Rudi Coninx  

Coordinator 

world Meteorological organization (wMo)
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Dr M. Golnaraghi  

Chief, Disaster Risk Reduction, Weather 
and Disaster Risk Reduction Services 
Department 

world Medical Association
Chef de Délégation / Head of Delegation / Jefe de Delegación 
Ms Clarisse Delorme  

Advocacy Adviser 
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Oradores invitados/ 

Cérémonie d’ouverture / Opening ceremony / 
Acto de apertura / 
H.E. Ms Micheline Calmy-Rey 

President of the Swiss Confederation
Mr Guy Mettan 

President, Geneva Red Cross
Mr Najmuddin Helal 

Director, ICRC Orthopaedic Centre, Kabul 
Mr Olivier Haringanji 

Coordinator, Volunteer Youth,  
Burundi Red Cross

Séances plénières / Plenary session /  
Sesión plenaria / 
Mr Pär Stenbäck 

Monitor, Process of Implementation of the 
Memorandum of Understanding between 
the Magen David Adom and the Palestine 
Red Crescent Society, Minister HC, Helsinki

Commissions, ateliers et évènements 
parallèles / Commissions, workshops 
and side events / Comisiones, 
talleres y eventos paralelos / 

Dr Muctaru Amadu Sheriff Jalloh  
Chair, Migration Commission 

Mr Jerry Talbot  
Head, International Federation Evaluation 
Team for Japan 

Mr Bjorn Eder  
International Federation Representative in 
Japan 

Ms Aisha Gilani  
British Council and International Federation, 
Youth as Agents of Behavioural Change

Dr Carole Presern  
Director, Partnership for Maternal, Newborn 
& Child Health (PMNCH), hosted by WHO 

Ms Gerry Elsdon 
International Federation Tuberculosis 
Goodwill Ambassador

Prof. Praphan Phanuphak 
Co-Director, Thai Red Cross AIDS Research 
Centre 

Ms Susan Martin Herzberg 
Professor of International Migration / 
Director, Institute for the Study of 
International Migration, Georgetown 
University

 2.4
INVITÉS
 Guests

INVITADOS
ال�ضيوف
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2.4.2 Croix-Rouge et Croissant-Rouge /  
Red Cross and Red Crescent / 
Cruz Roja y Media Luna Roja / 

Mr Roger Mayou
 Director, International Red Cross and Red 

Crescent Museum
Mr Patrick Auderset
 Head of Project, International Red Cross and 

Red Crescent Museum
 Mr Markku Tapani Niskala  

Secretary-General Emeritus, International 
Federation of Red Cross and Red Crescent 
Societies

Mr Mark Akio  
Interim Chairman, South Sudan Red Cross 

Mr Arthur Poole  
Interim Secretary-General, South Sudan 
Red Cross

2.4.3 Autres invités / Other guests / 
Otros invitados / 

Prof. Jovan Kurbalija  
Director, DiploFoundation 

Mr Milutin Milosevic  
Trainer, DiploFoundation 

Ms Sarah Schwab  
General Manager, Thunderbird Global 
School of Management 

Ms Caroline Susan Morrissey-Stanley  
Director, British Council, Switzerland 

Ms Charlotte Warakaulle  
Chief of the Political Affairs, External 
Relations and Inter-Agency Affairs Section, 
Office of the Director-General, United 
Nations Office at Geneva 

Mr Gerard Mc Hugh  
Director, Conflict Dynamics International 
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23 اإلى الأع�ضاء والمراقبين

في مجل�س المندوبين

للحركة الدولية لل�ضليب الأحمر والهالل الأحمر 

جنيف، �ضوي�ضرا، 26 ت�ضرين الثاني/ نوفمبر 2011

جنيف، 25 �أيار/ مايو 2007 

تحية طيبة وبعد،

عماًل بالنظام الأ�سا�سي والنظام الداخلي للحركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر، ي�سعدنا اأن ندعوكم اإلى الدورة المقبلة لمجل�س 

 و�ست�ست�سيف اللجنة الدولية لل�سليب 
1
المندوبين التي �ستنعقد في مركز الموؤتمرات الدولي في جنيف في 26 ت�شرين الثاني/ نوفمبر 2011 .

الأحمر والتحاد الدولي لجمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر �سويًّا مجل�س المندوبين وترحبان بكم :

يوم ال�سبت 26 ت�سرين الثاني/ نوفمبر

عند ال�ساعة التا�سعة �سباًحا

)CICG( في مركز الموؤتمرات الدولي في جنيف 

International Conference Centre of Geneva )CICG(
Rue de Varembé, 15 – 1211 Geneva

1  ينعقد مجل�س المندوبين مبا�سرًة بعد دورة الهيئة العامة لالتحاد الدولي لجمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر )23-25 ت�سرين الثاني/ نوفمبر 2011(، والموؤتمر الدولي الحادي والثالثون )28 ت�سرين 
الثاني/ نوفمبر – 1 كانون الأول/ دي�سمبر 2011(

1.3
دعوة

مجل�س المندوبين 2011
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ويرد جدول الأعمال الموؤقت الذي اأعدته اللجنة الدائمة مرفًقا بهذه الدعوة، وي�سم التعليقات والقتراحات الم�ستلمة من الجمعيات الوطنية 

ا على ال�ست�سارات التمهيدية. ردًّ

وتن�ش المادة 6-2 من النظام الداخلي للحركة على اأن ت�ستلم اللجنة الدائمة المالحظات اأو التعديالت اأو الإ�سافات المتعلقة بجدول الأعمال 

الموؤقت قبل افتتاح المجل�ش ب�ستين يوًما على الأقل )27 اأيلول/ �سبتمبر 2011(. غير اأننا نقدر اأن تر�سلوا تعليقاتكم اإلى غاية 30 اآب/ اأغ�سط�ش.

وينبغي اأن ت�ستلم اللجنة الدائمة اأي وثيقة يقدمها اأحد اأع�ساء المجل�ش لإدراجها كوثيقة عمل ر�سمية قبل افتتاح المجل�ش بت�سعين يوًما )28 

اآب/ اأغ�سط�ش 2011(.  

و�ستر�سل اإليكم وثائق العمل المتعلقة بمختلف بنود جدول اأعمال المجل�ش، بما فيها م�ساريع القرارات، قبل 45 يوًما من افتتاح المجل�ش 

)12 ت�سرين الأول/ اأكتوبر 2011(. 

وترفق كذلك بيانات الت�سال بالأمانة واللجنة الدائمة والجهات الأخرى المنِظمة للمجل�ش.   

وتف�سلوا بقبول فائق التقدير والحترام.

الدكتور جاكوب كلينبرغر تداتيرو كونوي   

رئي�س رئي�س   

اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر التحاد الدولي لجمعيات   

ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر  

مرفق

جدول الأعمال الموؤقت لمجل�ش المندوبين  •
بيان اإعالمي عن ت�سجيل الم�ساركين في مجل�ش المندوبين  •

بيانات الت�سال بالمنظمين   •
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2.3

جدول الأعمال

مجل�س المندوبين

للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

جنيف،  28 ت�صرين الثاني/ ن�فمبر - 1 كان�ن الأول/ دي�صمبر 2011

انظر الفقرة 1.1.1 اأعاله

)ال�سفحة 9(
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3.3

رئا�صة مجل�س المندوبين 

الرئي�س 

ال�سيد "جاكوب كلينبرغر" )اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر( 

نائب الرئي�س 

الدكتور "خوان كويفا اأورتيغا" )ال�سليب الأحمر الإكوادوري( 

الأمناء 

ال�سيد "برو�ش بيبر" )اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر(

ال�سيدة "يوليا غو�سينينا" )التحاد الدولي لجمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر( 

لجان الإعداد للموؤتمر الدولي الحادي والثالثين لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر 

روؤ�ساء اللجان 

ال�سيد "�ستيف كار" )ال�سليب الأحمر الأمريكي( 

ال�سيد "اآدما ديارا" )ال�سليب الأحمر المالي( 

ال�سيد "اآيان كورتني" )جمعية ال�سليب الأحمر في بليز( 
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الجل�صة الفتتاحية والجل�صة العامة الأولى

ال�ساعة 9.05 �سباًحا

الجل�سة الفتتاحية 

مجل�ش  اإلى  كلمته  خالل  الدائمة(  اللجنة  )رئي�ش  "بارا"  ال�سيد  ر  ذكَّ

المندوبين باأن مجل�ش المندوبين هو المنتدى الوحيد الذي يتيح لقاء 

الجمعيات الوطنية والتحاد الدولي واللجنة الدولية لل�سليب الأحمر 

لمناق�سة "الم�سائل الداخلية". اأما في الموؤتمر فتن�سم الحكومات اإلى 

عائلة الحركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر لتناق�ش معها 

م�سارات العمل وم�سائل اإن�سانية م�ستركة. ويعرِّف معجم اأك�سفورد 

اأنها "عمل  ا على  اأي�سً فها  "الحركة" باأنها "عمل التحرك"، لكنه يعرِّ
عام" اأو "مجموعة من النا�ش الذين يعملون مًعا للدفع ُقدًما باأفكارهم 

ال�سيا�سية اأو الجتماعية اأو الفنية"، اأو حتى بـ "حملة تقودها حركة 

�سيا�سية اأو اجتماعية اأو فنية". و"العمل مًعا للدفع ُقدًما باآراء م�ستركة" 

تعريف يتالءم مالءمة تامة مع الحركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل 

�ش ال�سيغة �سلوكها المعتاد المتمثل في التحرك لتقديم  الأحمر، وتلخِّ

ق  الم�ساعدة وتوفير الخدمات والبناء والمنا�سرة. فالحركة حين تن�سِّ

لدفع  وتبذل جهًدا  الطوارئ،  لحالت  وتت�سدى  م�ستركة  عمليات 

الحكومات اإلى العتراف بدورها ووليتها، وتدعو اإلى احترام القيم 

للم�سلحة  يعمل  واحًدا  الجمهور ج�سًما  نظر  في  تكون  الإن�سانية، 

الأنماط  لكن  العالم.  في  العالمات  اأ�سهر  من  كواحدة  الم�ستركة 

تذليل  يت�سنى  ولن  التغير،  في  اآخذة  والنزاعات  للكوارث  التقليدية 

م�ساكل الغد بحلول الأم�ش. 

ويت�سمن جدول اأعمال المجل�ش ما يلي: تحديد موقف الحركة من 

الأ�سلحة النووية؛ والعالقات مع الجهات الإن�سانية الأخرى من خارج 

بخ�سو�ش  الوطنية  للجمعيات  توجيهية  مبادئ  واعتماد  الحركة؛ 

الأخرى  العنف  وحالت  الم�سلحة  النزاعات  لمواجهة  التاأهب 

والت�سدي لتداعياتها؛ وتقييم ا�ستراتيجية الحركة؛ وتقديم تو�سيات 

اإلى اللجنة الدائمة القادمة. ويت�سمن جدول الأعمال كذلك تقريًرا 

الت�سغيلية  التدابير  ب�ساأن  والتفاق  التفاهم  مذكرة  تنفيذ  عن  ًثا  ُمحدَّ

الموقعين بين جمعية ماجن دافيد اأدوم في اإ�سرائيل وجمعية الهالل 

الأحمر الفل�سطيني. وقد واجهت الجمعيتان احتياجات اإن�سانية هائلة 

الرئي�سية  مهمتها  على  التركيز  على  قادرة  الحركة  تكون  اأن  وينبغي 

المتمثلة في تقديم الم�ساعدات الإن�سانية لالأ�سخا�ش الم�ست�سعفين، 

اأينما كانوا. 

وكان من المرتقب اأن تتحدث الحركة ب�سوت واحد خالل الموؤتمر 

الدولي، لكنه اأعرب عن قلقه من اأن مكونات الحركة تف�سل العمل 

كجهات م�ستقلة، وتعطي الأف�سلية لجداول اأعمالها الخا�سة، متاأثرة 

في ذلك بالم�سالح الوطنية. ول يمكن لجمعية وطنية اأن تكون قوية 

الوطني.  الم�ستوى  على  قوية  كانت  اإذا  اإل  الدولي  الم�ستوى  على 

وعلى الحركة حين تعمل على الم�ستوى الدولي اأن تقدم الخدمات 

يطرح  اأو  التن�سيق  في  م�ساكل  يثير  قد  الذي  الأمر  واحدة،  ككتلة 

تحديات كبيرة، لكن الرد الم�سترك ينبغي اأن يتمثل في و�سع اأولويات 

واأهداف م�ستركة. ولتبقى الحركة القوة الإن�سانية الرئي�سية في العالم، 

اإلى جانب عمل المكونات مًعا وتح�سين تقديم الخدمات، يجب اأن 

اأن تكون الجهة الم�ساعدة الرئي�سية للحكومات  اإلى  ت�سعى جاهدة 

في المجال الإن�ساني. ويتنامى القلق ب�ساأن ا�ستقالل العمل الإن�ساني 

والقدرة على الو�سول اإلى ال�سحايا وعلى جميع مكونات الحركة اأن 

تكفل اللتزام بالمبادئ الأ�سا�سية، ل �سيما تلك المتعلقة بال�ستقالل 

وعدم التحيز والحياد. 

الق�سايا،  من  رئي�سيتين  مجموعتين  على  الدولي  الموؤتمر  ز  و�سيركِّ

قيمة  ول  الإن�ساني.  والعمل  الإن�ساني  الدولي  القانون  تعزيز  هما: 

للحركة من دون متطوعيها، لكن التطوع لم ُيدَرج يوًما على جدول 

الحكومات  اإلى  و�سُيطلب  الآن  التطوع  م�ساألة  و�سُتناَق�ش  الأعمال. 

اأن تعترف بقيمة عمل المتطوعين وتوفر لهم حماية اأف�سل وبيئة اأكثر 

تمكيًنا. ودعا المجل�ش اإلى الوقوف دقيقة �سمت اإجالًل للموظفين 

ويكمن  الإن�سانية.  خدمة  في  حياتهم  فقدوا  الذين  والمتطوعين 

النزاعات  طبيعة  في  الجذري  التغيير  في  الجديد  الرئي�سي  التحدي 

الذي يحتِّم اأكثر من اأي وقت م�سى اإعادة التاأكيد على قواعد القانون 

الدولي الإن�ساني الأ�سا�سية وتطبيقها في النزاعات الم�سلحة الحديثة. 

4.3

مح�صر م�جز

جمل�س املندوبني

للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

جنيف، 28 ت�صرين الثاين/ ن�فمرب– 1 كان�ن الأول/ دي�صمرب 2011
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للحركة  الرئي�سية  الإن�سانية  بالقيم  الم�ش  عدم  ال�سروري  من  لكن 

�سة في القانون الدولي الإن�ساني، وعلى الحركة اأن تبقى �سارمة  المكرَّ

في الدفاع عن هذه القيم في الموؤتمر وفي عملها اليومي. ول تزال 

اتفاقيات جنيف تحمي �سحايا الحروب وهي تبقى �سرورية و�سالحة 

كما كانت عند ن�ساأتها، ُتنقذ الأرواح وتخفف من المعاناة وتوا�سي 

الآلف من اأ�سرى الحرب، وت�ساعد على لم �سمل الماليين من الأ�سر 

وت�سهم في اإعادة ال�سالم. 

وتوؤثر الأزمة المالية على جهود الحركة وعليها اأن ت�ستعد لحتمال 

تراجع دعم الحكومات والجمهور لها. وعليها اأن تكفل اأن عملها 

يرقى اإلى م�ستوى �سورتها كالجهة العاملة الأكثر فاعلية وكفاءة التي 

تعمل ككتلة واحدة وتلتزم بمبادئ وقواعد ل م�ساومة عليها، واأنها 

ل لالأمم المتحدة والحكومات،  قادرة على اأداء دور ال�سريك المف�سَّ

�سيما  الآخرين، ول  مع  التعاون  اأمام  مفتوحة  اأبوابها  تبقى  في حين 

اإنه ل ي�ست�سيغ عبارة  المنظمات غير الحكومية. وقال ال�سيد "بارا" 

"ال�سوق الإن�سانية" لأن عمل الحركة ل يمكن مقارنته ب�سوق تتناف�ش 
فيها الأطراف لم�سلحتها الخا�سة على ح�ساب الأطراف الأخرى. 

فكون الحركة اأهم منظمة اإن�سانية هو �سرف لها وعبء عليها في اآٍن 

الجهات  مع جميع  التعاون  تعزيز  م�سوؤولية  عاتقها  على  وتقع  مًعا. 

الفاعلة الم�ساركة في تخفيف المعاناة الإن�سانية. ولم يعد من الممكن، 

في زمن العولمة المتنامية، التفكير في العمل ب�سكل منفرد، واأ�سحى 

التفاعل مع هيئات مختلفة اأمًرا حيويًّا. 

الحركة،  فاأثر  الم�ستقبل.  اإلى  تتطلع  اأن  الحركة  يتعين على  واأخيًرا، 

م�ستوى  على  يبرز  محلية،  فاعلة  جهات  مع  تعمل  عالمية  كحركة 

التفكير  ت�سكيل  على  ت�ساعد  اأن  ا  اأي�سً بمقدورها  لكن  الجذور، 

المنا�سرة،  من خالل  والدولية  والإقليمية  الوطنية  الم�ستويات  على 

والدبلوما�سية الإن�سانية، عبر الترويج لقيمها ومخاطبة الفئات الأكثر 

ر عالميًّا واعمل محليًّا"  ا�ست�سعاًفا في جميع اأنحاء العالم. و�سعار "فكِّ

�سعار مالئم للغاية.

الجل�صة الفتتاحية والت�ص�يت وجدول   1.4.3
الأعمال والم�صائل الإجرائية

افتتاح دورة مجل�س المندوبين  1

ال�سيد "بارا" )رئي�ش اللجنة الدائمة( افتتح دورة مجل�ش المندوبين لعام 

ب بالع�سو الجديد، وهو الع�سو 187، الذي ان�سم اإلى  2011 ورحَّ
الحركة، وهو ال�سليب الأحمر الملديفي. وت�سارك اللجنة الدائمة في 

منتديات الحركة منذ �سنين عدة وقد اأ�سفرت زيادة م�ساركة الأع�ساء 

في اإعداد جدول اأعمال المجل�ش في �سياغة م�ساريع القرارات عن 

تق�سير مدة الجتماعات، وهو ما �سي�ساعد الحركة في تنفيذ اأعمال 

المجل�ش ب�سال�سة وفاعلية و�سمان التو�سل اإلى نتائج بناءة. واأعرب 

عن اأمله باأن يوا�سل الم�ساركون، من خالل مداولتهم، الرتقاء بقيم 

الحركة واحترام مبادئها الأ�سا�سية. 

انتخاب رئي�س مجل�س المندوبين ونائب   2
الرئي�س والأمناء 

الأحمر،  لل�سليب  الدولية  اللجنة  رئي�ش  "كلينبرغر"،  ال�سيد  انُتخب 

رئي�ش  اأورتيغا"،  "كويفا  الدكتور  وانتخب  المندوبين  لمجل�ش  رئي�ًسا 

م�ساعدان  اختير  وقد  للرئي�ش.  نائًبا  الإكوادوري،  الأحمر  ال�سليب 

لهما هما ال�سيد "بيبر" من اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر، والدكتورة 

"غو�سينينا" من التحاد الدولي. 

الأحمر  )ال�سليب  "كار"،  ال�سيد  الثالث:  اللجان  لرئا�سة  وانُتخب 

وال�سيد  بليز(،  في  الأحمر  )ال�سليب  "كورتني"  وال�سيد  الأمريكي(، 

"ديارا" )ال�سليب الأحمر في مالي(. 

اعتماد جدول اأعمال مجل�س المندوبين   3
 )CD /11 /3.1rev ال�ثيقة(

لفت ال�سيد "كلينبرغر"، رئي�ش مجل�ش المندوبين، النتباه اإلى جدول 

 .CD /11 /3.1rev الأعمال الموؤقت المدرج في الوثيقة

مد جدول االأعمال.  اعتُ

البند 2 من جدول الأعمال. الم�صائل   2.4.3
المطروحة للنقا�س ولتخاذ قرار ب�صاأنها. 

 CD /11 /4.1 الأ�صلحة الن�وية )ال�ثيقتان  4
 )CD /11 /4.1DR و  

بداية  في  اإجراوؤه  الواجب  التعديل  اإلى  المجل�ش  انتباه  الرئي�س  لفت 

الفقرة 4 من م�سروع القرار ب�ساأن "ال�سعي اإلى الق�ساء على الأ�سلحة 

النووية" الذي تقدمت به جمعيتا ال�سليب الأحمر الياباني وال�سليب 

الدولية و28  اللجنة  �ساركت في رعايته  الإنكليزي والذي  الأحمر 

"يدعو جميع مكونات  الفقرة كالتالي:  لي�سبح ن�ش  جمعية وطنية، 

الحركة، بف�سل ا�ستخدام اإطار الدبلوما�سية الإن�سانية". 

ُعر�س �سريط فيديو ُيظهر الناجين من القنبلة الذرية التي األقيت

على هيرو�سيما وناغازاكي المعروفين با�سم "هيباكو�سا"

قدمت ال�سيدة "بيرلي" )نائبة رئي�ش اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر( 

م�سروع القرار وقالت اإن هذه الم�ساألة تكت�سي اأهمية تاريخية بالن�سبة 

للجنة الدولية والحركة والإن�سانية. واأ�سافت اإن اللجنة الدولية التي 

�سعيدة  النووية،  الأ�سلحة  اإلى حظر  الدعوات   1945 توؤيد منذ عام 

بالم�ساركة في رعاية م�سروع القرار. واأ�سارت اإلى اأن م�سروع القرار 

ال�سابقة للحركة في �سوء تزايد المعرفة بالآثار  مبني على الدعوات 

واإنتاج  والزراعة  والبيئة  ال�سحة  على  النووية  لالأ�سلحة  الأمد  طويلة 

الغذاء؛ والخال�سة التي تو�سلت اإليها اللجنة الدولية نف�سها في عام 

2009 حين اعتبرت اأن القدرة الدولية على م�ساعدة �سحايا الأ�سلحة 



113

12345

12
مح�ضر موجز

23

النووية اأو الكيميائية اأو البيولوجية اأو الإ�سعاعية اأو النووية غير منا�سبة؛ 

عام  في  الدولية  العدل  محكمة  اأ�سدرته  الذي  ال�ست�ساري  والراأي 

1996 حول م�سروعية التهديد بالأ�سلحة النووية اأو ا�ستخدامها. 

في  طرق  مفترق  على  فيها  نقف  مرحلة  في  القرار  م�سروع  م  وُيقدَّ

وقت بداأت فيه بلدان نووية بالظهور واأ�سحت مجموعات م�سلحة 

من غير الدول تعرب عن اهتمامها بالأ�سلحة النووية من جهة، بينما 

يتجدد النقا�ش الدولي ب�ساأن نزع الأ�سلحة النووية وتقطع دول حائزة 

اأخرى.  بالحد من مخزوناتها، من جهة  التزامات  النووية  لالأ�سلحة 

اتخاذ  اإلى   2009 عام  في  و"مدفيديف"  "اأوباما"  الرئي�سان  ودعا 

على  ووافقا  النووية  الأ�سلحة  من  خاٍل  عالم  نحو  لل�سير  خطوات 

المزيد من الحد من المخزونات. ولقاهما في ذلك مجل�ش الأمن 

معاهدة عدم  في  الأطراف  والدول   2009 عام  في  المتحدة  لالأمم 

اأن تختار  الإن�سانية  2010. وعلى  النووية في عام  الأ�سلحة  انت�سار 

اأكثر  ا�ستخدامها  وتنامي خطر  النووية  الأ�سلحة  انت�سار  بين موا�سلة 

من اأي وقت م�سى، وبين النخراط في م�سار حقيقي نحو حظرها 

والق�ساء عليها. والأ�سلحة النووية فريدة في قدرتها التدميرية والمعاناة 

الإن�سانية التي ت�سببها والتي يعجز المرء عن و�سفها، ومخاطر الت�سعيد 

القادمة،  والأجيال  البيئة  على  ت�سكله  الذي  والتهديد  ُتحدثها  التي 

"مار�سيل جونو"،  الدكتور  الإن�سانية جمعاء. وكتب  بقاء  بل وعلى 

عام  في  الم�ساعدة  لتقديم  هيرو�سيما  اإلى  الذين و�سلوا  الأطباء  اأول 

1945، في وقت لحق "اإن الوقع المادي الذي خّلفته القنبلة فاق 
كل اعتقاد وكل اإدراك وكل ت�سور. وكانت اآثارها الأخالقية مروعة". 

اإن الأ�سلحة النووية مخالفة تماًما لمفهوم الإن�سانية الم�ستركة، وهي 

تنتهك المبادئ الأ�سا�سية للقانون الدولي الإن�ساني، وتهدد ا�ستمرار 

وجود الجن�ش الب�سري. اأما مبادئ الحركة الدولية لل�سليب الأحمر 

والهالل الأحمر فتجعل من الم�ستحيل بقاءنا غير مبالين بهذه الآثار 

بل  ل  قادرة،  باأنها  الحركة  اإيمان  القرار  م�سروع  ويعك�ش  الرهيبة، 

مجبرة على اأن توؤدي دوًرا رئي�سيًّا في �سمان اعتماد الخيار ال�سائب.

الدكتور "توموناغا" )اأحد الناجين من القنبلة النووية التي اأُلقيت على 

الناجمة  الإ�سابات والأمرا�ش  ناغازاكي واأخ�سائي طبي في مجال 

ح مداخلته بوا�سطة �سرائح �سورية وقال اإنه  عن القنبلة النووية( و�سَّ

اأُلقيت  التي  النووية  القنبلة  ناِج من   200000 ووالدته كانا من بين 

على ناغازاكي وح�سدت 200000 �سحية. وعلى الرغم من اأنه ل 

يذكر �سيًئا عن القنبلة لأنه لم يكن اإل في ربيعه الثاني اآنذاك، فقد �سهد 

واأيَّد  الدم،  المتاأخرة كطبيب متخ�س�ش في علوم  اآثارها  بعد  ما  في 

بالتالي الراأي ال�ست�ساري الذي اأ�سدرته محكمة العدل الدولية في عام 

1996 والذي اأفادت فيه باأن ا�ستخدام الأ�سلحة النووية غير اأخالقي 
وغير قانوني. وكانت القنبلة قد انفجرت فوق م�ست�سفى ناغازاكي 

الجامعي بدًل من اأن تنفجر فوق هدفها الأ�سا�سي ب�سبب رياح قوية 

وقتلت اأكثر من 900 طالب في الطب وممر�سين واأ�ساتذة، واإن كانت 

ن�سبة الوفيات ربما فاقت ذلك مرتين لو لم تكن �سقوف الم�ست�سفى 

من الباطون ال�سميك. 

له  لم يكن فوريًّا، فقد كانت  القنبلة  اإ�سعاع  اأثر  اأن  الرغم من  وعلى 

تداعيات طويلة الأمد على ال�سحة. ويعاني الأطفال البالغون من العمر 

10 �سنوات اليوم من ال�سرطان و�سرطان الدم، ويثبت هذا اأن ال�سرر 
الجيني قد ُنقل اإلى خاليا الج�سم قبل 66 عاًما. واأظهرت البحوث 

لت جينية  اأن الناجين الذين تعر�سوا لالأ�سعة عن قرب يحملون تحوُّ

لمدة طويلة في خاليا الأع�ساء التي تبدو طبيعية قبل اأن ي�سابوا في نهاية 

المطاف بال�سرطان اأو �سرطان الدم، واأن عدد الإ�سابات بجميع اأنواع 

ال�سرطان يزيد ح�سب ن�سبة التعر�ش لالأ�سعة. وبيَّنت درا�سة اأجريت 

موؤخًرا اأن موجة ثانية من مر�ش �سرطان الدم تظهر لدى الناجين الذين 

كانوا من ال�سباب عند اإلقاء القنابل النووية في عام 1945، اليوم وقد 

كبروا في ال�سن. ومن النتائج الأقل �سرًرا الخوف النف�سي الذي عاناه 

الناجون لمدى الحياة. وحثَّ الدكتور "توموناغا" الحركة على �سمِّ 

�سوتها القوي اإلى حملة مناه�سة الأ�سلحة النووية. 

واأعرب ال�سليب الأحمر الأ�سترالي عن دعمه الكامل لم�سروع القرار 

وقال اإن الحركة �سترفع �سوًتا عالًيا وموحًدا با�سم ال�سحايا ال�سابقين 

نعت في التاريخ.  والمحتملين لأكثر اأ�سلحة الدمار ال�سامل فتًكا التي �سُ

ومن �ساأن م�سروع القرار اأن يحثَّ الدول على تحريم هذه الأ�سلحة 

عليها  التام  الق�ساء  �سمان  بغية  ملِزم،  جديد  دولي  �سك  بوا�سطة 

والتاأكيد بو�سوح على �سرورة األ ُت�ستخَدم يوًما من جديد. وي�سدد 

ال�سليب الأحمر الأ�سترالي، بالإ�سارة اإلى الآراء المتباينة ب�ساأن بع�ش 

النووية  الأ�سلحة  ا�ستخدام  قانونية  �سيما  القرار، ل  جوانب م�سروع 

من منظور القواعد الحالية للقانون الدولي الإن�ساني، على اأهمية هذا 

القانون بالن�سبة لالأ�سخا�ش الم�ست�سعفين وللحركة في حالت النزاع 

الم�سلح. وبغ�ش النظر عن الحاجة اإلى تف�سير الأحكام القانونية على 

ه مبادئه الأ�سا�سية ومهمته  نحو �سليم، ينبغي في المقام الأول اأن توجِّ

عمل  الم�ست�سعفين  الأ�سخا�ش  معاناة  من  التخفيف  في  المتمثلة 

لة بالتالي ب�سكل تام،  الحركة. والحركة ب�سفتها حركة اإن�سانية مخوَّ

ل بل مجبرة، على اأن تبدي راأيها حول كيفية تعديل القانون الدولي 

المحدقة  الأخطار  اأكبر  من  واحًدا  ليتناول  الم�ستقبل  في  الإن�ساني 

القانون  من  فالغر�ش  الأر�ش.  على  الحياة  اأ�سكال  وبكل  بالب�سرية 

اأكثر  وتقييد  الم�ست�سعفين  الأ�سخا�ش  حماية  هو  الإن�ساني  الدولي 

وتقوي�ش  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  ل حماية  ب�ساعة،  الحرب  اأ�ساليب 

الجهود التي تبذلها الحركة لم�ساعدة الأ�سخا�ش الم�ست�سعفين وجعل 

العالم اأكثر اأمًنا واإن�سانية. 

قال ال�سليب الأحمر الياباني اإن الجمعية الوطنية اليابانية هي الجمعية 

الوحيدة في العالم التي عانت من القنابل النووية. ففي تمام ال�ساعة 

8.15 �سباًحا من ال�ساد�ش من اآب/ اأغ�سط�ش 1945، األقيت القنبلة 
الأولى فوق هيرو�سيما وحولتها في لحظة اإلى اأنقا�ش، حا�سدة الكثير 

�سوى  فيه  يبق  لم  حدٍّ  اإلى  هائاًل  الدمار  حجم  وكان  الأرواح.  من 

التجهيزات  توفر  عدم  ظل  وفي  قائًما.  الأحمر  ال�سليب  م�ست�سفى 

كان  الطبي،  الطاقم  اأفراد  معظم  ومقتل  الالزمة  الطبية  والإمدادات 

تفاني النا�ش والمتطوعين اأمًرا فائق الأهمية. وكان الطبيب التابع للجنة 

الدولية، الدكتور "جونود" الذي يكنُّ له اأبناء هيرو�سيما كل المحبة 

لإنقاذه الأرواح، اأول طبيب غير ياباني ي�سل اإلى م�سرح الأحداث 
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واأول من نقل اإلى العالم رداءة الو�سع والخطر الذي يهدد الب�سرية. 

القمة  خالل  "كونوي"،  ال�سيد  الدولي،  التحاد  رئي�ش  قال  وكما 

العالمية الحادية ع�سرة للفائزين بجائزة نوبل لل�سالم في هيرو�سيما، 

في ت�سرين الثاني/ نوفمبر 2010، "اإن المبداأ الأ�سا�سي الأول لل�سليب 

الأحمر والهالل الأحمر هو الإن�سانية: اأي تخفيف المعاناة وحماية 

الحياة وال�سحة و�سمان احترام الب�سر. والأ�سلحة النووية اأ�سلحة �سد 

الإن�سانية". وقد برزت خالل اإعداد م�سروع القرار مجموعة وا�سعة 

للحوار.  الح�سا�سة  ال�سيا�سية  الطبيعة  على  ال�سوء  �سلَّطت  الآراء  من 

والطريق نحو حظر الأ�سلحة النووية كان ل بدَّ من اأن يكون طوياًل 

ب ال�سليب الأحمر الياباني بحرارة بم�سروع القرار  و�سائًكا. ويرحِّ

ويحثُّ المجل�ش على اعتماده.  

    

واأعرب ال�سليب الأحمر النرويجي عن تاأييده الكامل لم�سروع القرار، 

في  حا�سًما  دوًرا  توؤدي  الدوام  على  كانت  الحركة  اأن  منطلق  من 

القرارات المتعلقة بقانونية اأ�ساليب الحرب وو�سائلها. وغالًبا ما اأُحرز 

التقدم في مجال القانون الدولي الإن�ساني بعد اأن ا�سترعت الحركة 

الحركة  �سوت  و�سُيزيد  الإن�سانية.  المعاناة  اإلى  العام  الراأي  انتباه 

من  �ست�سهم  وهي  زخًما،  النووية  الأ�سلحة  ب�ساأن  الحوار  الجماعي 

خالل اعتماد م�سروع القرار م�ساهمة هامة في �سمان األ ُتلقى القنابل 

النووية يوًما من جديد. ولفت اإلى اأن الختبار الفعلي يكمن في الأثر 

الإن�ساني للقرار، وقال اإن الجمعية الوطنية تتطلع اإلى العمل مع الجميع 

داخل الحركة لإحداث فارق تبدو الحاجة اإليه ما�سة. 

وقالت جمعية ال�سليب الأحمر الكندي اإنها جان�ست موقفها من الأ�سلحة 

النووية مع اإعالن اللجنة الدولية لل�سليب لالأحمر ال�سادر في ني�سان/ 

اأبريل 2010. فلالأ�سلحة النووية عواقب اإن�سانية وخيمة ومن ال�سعب 

ت�سور اإمكانية اأن تتالءم يوًما مع القانون الدولي الإن�ساني. اأما ولية 

الحركة فتتمثل في معالجة معاناة الأ�سخا�ش الم�ست�سعفين وعليها اأن 

ت�ستخدم هذا الدور لتدعو الدول اإلى عدم ا�ستخدام الأ�سلحة النووية 

مجدًدا بعد اليوم وموا�سلة التفاو�ش لحظر ا�ستخدامها. والحركة من 

خالل اعتمادها لم�سروع القرار ُت�سمع �سوتها وت�سفي منظوًرا اإن�سانيًّا 

على م�ساألة غالًبا ما اأملتها اعتبارات اأمنية ودفاعية.     

    

وان�سم ال�سليب الأحمر النيوزلندي لجمعيات وطنية اأخرى في الترحيب 

بم�سروع القرار الذي يعطي الحركة فر�سة مهمة للحديث علًنا عن 

الآثار الإن�سانية المدمرة لالأ�سلحة النووية. و�سي�سكل هذا القرار خطوة 

مًعا  والعمل  الإن�ساني  الدولي  بالقانون  التزامها  تعزيز  نحو  متقدمة 

لأجل الق�ساء على الأ�سلحة النووية. وقد كان الحديث عن التكلفة 

الب�سرية للحروب وعدم مقبولية المعاناة التي يمكن تفاديها في �سميم 

عمل الحركة منذ ن�ساأتها. وقد حافظت نيوزيلندا على موقف م�ستقل 

بخ�سو�ش  عاًما   30 يقارب  ما  منذ  اأنملة  قيد  عنه  تحد  لم  ومبدئي 

في  بم�ساركتها  فخورة  الوطنية  الجمعية  وكانت  النووية،  الأ�سلحة 

رعاية م�سروع القرار وهي �ستوؤدي دوًرا كاماًل في تنفيذه. 

من  الم�ستلَهم  القرار  م�سروع  اإن  الأ�سترالي  الأحمر  ال�سليب  وقال 

الأ�سلحة  ا�ستخدام  م�سروعية  في  يطعن  للحركة  الرئي�سية  المبادئ 

النووية كو�سيلة من و�سائل الحرب ويدعو اإلى اعتماد �سك دولي ملِزم 

قانوًنا يجعل ا�ستخدام الأ�سلحة النووية غير قانوني بموجب القانون 

الإن�ساني  الدولي  القانون  �سهد  وقد  التبا�ش.  اأي  دون  من  الدولي، 

الكثير من التطور منذ اتخذ "هنري دونان" الموقف ال�سجاع الذي 

اأفاد فيه ب�سرورة حظر بع�ش الأعمال في الحرب واعتبارها خارجة 

تعديالت  ذلك  في  بما  والإن�سانية،  للعقل  منافية  لأنها  القانون  عن 

اتفاقيات جنيف. ولن تتبنى كل حكومة اأحكام م�سروع القرار لكن 

ينبغي األ يحبط ذلك من عزيمة الحركة؛ فهناك �سرورة حا�سمة لأن 

ُتظهر ا�ستقاللها عن الحكومات ب�سفتها �سوت الإن�سانية. والأ�سكال 

الورقية )فن الأوريغامي( التي ُمررت في قاعة الموؤتمر هي في الأ�سل 

فكرة طفلة يابانية تدعى "�ساداكو" توفيت بفعل اآثار قنبلة هيرو�سيما. 

ويقترح ال�سليب الأحمر الأ�سترالي اأن تكون هذه الأ�سكال الورقية 

الأ�سل،  في  منها  الغر�ش  كان  كما  النووية،  الأ�سلحة  لنهاية  رمًزا 

وكذلك رمًزا للدور الرائد الذي ي�سطلع به ال�سباب للدفع ُقدًما بحملة 

مناه�سة الأ�سلحة النووية. 

اأن  بعيد  زمن  منذ  تعتبر  الحركة  اإن  ال�سويدي  الأحمر  ال�سليب  وقال 

الأ�سلحة النووية ت�سكل اأبرز التهديدات المحتملة للجن�ش الب�سري. 

وكرد فعل فوري على قنبلتي هيرو�سيما وناغازاكي اتخذت اللجنة 

الدولية لل�سليب الأحمر موقًفا وا�سًحا اأ�سارت فيه اإلى �سرورة حظر 

الأ�سلحة النووية. وفي عام 1948، اأعربت اللجنة الدولية، والدول 

الأطراف في اتفاقيات جنيف، خالل الموؤتمر الدولي ال�سابع ع�سر 

لل�سليب الأحمر المعقود في �ستوكهولم، عن قلقها البالغ من الأ�سلحة 

اإلى  المطلق لأي لجوء  "التعهد بالحظر  اإلى  الدول  النووية، ودعت 

مثل هذه الأ�سلحة وا�ستخدام الطاقة الذرية اأو اأية قوة مماثلة لأغرا�ش 

الحرب". ول يزال التهديد حقيقيًّا، بل قد يكون اأكبر اليوم. واأمام 

الحركة فر�سة للتقدم خطوة اإ�سافية نحو الق�ساء على الأ�سلحة النووية 

وتجنب المعاناة الهائلة التي �سي�سببها ا�ستخدامها. ويحث ال�سليب 

د على اأن  الأحمر ال�سويدي الأع�ساء على دعم م�سروع القرار وي�سدِّ

ر�سالة الحركة �سُت�سَمع خارج جدران قاعة الموؤتمر.

التي  الآراء  الإ�سالمية  اإيران  جمهورية  في  الأحمر  الهالل  جمعية  واأيَّدت 

بت بحرارة بم�سروع القرار.  عبَّر عنها المتحدثون ال�سابقون،  ورحَّ

اإن الحركة تتمتع بالقدرات والإمكانيات التي ت�سمح لها  واأ�سافت 

بمنا�سرة هذه الق�سية انطالًقا من مبادئها وقيمها وعبر �سبكة اأع�سائها 

ومتطوعيها. واأعربت جمعية الهالل الأحمر الإيراني عن ا�ستعدادها 

ُت�سهم في  الجماعية لتخاذ خطوات  الحركة  للم�ساركة في جهود 

الق�ساء على الأ�سلحة النووية.

اإلى الق�ساء  ودعم ال�سليب الأحمر البريطاني ب�سكل تام هدف ال�سعي 

بعد  البريطاني  الأحمر  ال�سليب  وارتاأى  النووية.  الأ�سلحة  على 

الرئي�سية،  الوطنية  والجمعيات  الدولية  اللجنة  مع  وا�سعة  م�ساورات 

اأنه ل ي�ستطيع الم�ساركة في التوافق العام على القرار، نظًرا اإلى القلق 

الذي ي�ساوره من كون م�سروع القرار غير دقيق من الناحية القانونية 

ُتعاَلج مواطن القلق  وغير قابل للتحقيق من الناحية العملية. واإن لم 

هذه، فثمة خطر من اأن ُيعتبر موقف الحركة مجرًدا من الم�سداقية، 
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ال�ساأن. وعلى  في هذا  نتائج عملية  تحقيق  قدرتها على  يعيق  قد  ما 

الرغم من عدم م�ساركة ال�سليب الأحمر في الإجماع على القرار، 

فهو �سيوا�سل الحوار المبا�سر مع حكومته للدفع ُقدًما بالهدف العام 

ل  المتمثل في ال�سعي اإلى عالم خاٍل من الأ�سلحة النووية. وقال اإنه يف�سِّ

نهًجا يعزز �سمعة الحركة ك�سوت واحد وموثوق وذي م�سداقية. 

للب�سرية جمعاء م�سلحة في  اأن  ال�سليب الأحمر الهولندي على  د  و�سدَّ

الإن�سانية  التداعيات  اأ�سحت  وقد  النووية.  الأ�سلحة  على  الق�ساء 

لالأ�سلحة النووية، منذ اخُترعت، مدعاة للقلق وهي ل تزال. وعلى 

ل قوة الإن�سانية وتتخذ موقًفا م�سترًكا، كما �سبق وفعلت  الحركة اأن تفعِّ

ب�ساأن الألغام الأر�سية والذخائر العنقودية. ولي�ش اأمام الحركة �سوى 

المعاناة  ومنع  الإن�سانية  الكرامة  على  الحفاظ  في  مثالها  دعم  خيار 

الب�سرية من خالل ت�سجيع الجهود الرامية اإلى حظر ا�ستخدام الأ�سلحة 

النووية وال�سعي اإلى الق�ساء عليها ب�سكل تام. 

الأ�سلحة  ن  توؤمِّ في حين  اإنه  الأذربيجاني  الأحمر  الهالل  جمعية  وقالت 

ومنع  ال�ستراتيجي  ال�ستقرار  على  للحفاظ  و�سيلة  للدول  النووية 

الكارثية على  نظًرا لآثارها  مناٍف لالأخالق  فا�ستخدامها  الحروب، 

كماأ�ساتي  ماآ�ٍش  بتكرار  ال�سماح  عدم  ويجب  الب�سري.  الجن�ش 

جديدة،  وتحديات  م�ساكل  وتظهر  مجدًدا.  وناغازاكي  هيرو�سيما 

مثل الإرهاب النووي، وينبغي بذل كل الجهود الالزمة لمنع و�سول 

المواد النووية اإلى اأيدي الإرهابيين. وقد يبدو عالم خاٍل من الأ�سلحة 

النووية بعيد المنال، لكن م�سروع القرار ي�سكل خطوة في التجاه 

ال�سحيح، وخا�سًة كدليل على التزام الحركة بمبادئها الأ�سا�سية. 

وقالت جمعية الهالل الأحمر التركي اإن م�ساهدة المناظر الفظيعة لمعاناة 

ال�سعب الياباني بعد اإلقاء قنبلتي هيرو�سيما وناغازاكي لم يُحل دون 

ال�سالم.  على  الحفاظ  بدعوى  وتخزينها  النووية  الأ�سلحة  اإنتاج 

لكن  الحكمة؛  اأو  بالعقل  الكائنات  من  غيرهم  الب�سر عن  ويختلف 

وجود الأ�سلحة النووية وانت�سارها اأظهر قابلية الب�سر للت�سرف من دون 

حكمة وتدمير الحياة والبيئة. ولذلك يدعم الهالل الأحمر التركي 

م�سروع القرار ويحثُّ الجمعيات الوطنية على التعريف بخطرها بين 

ال�سباب الذين �سيلعبون دوًرا رياديًّا في الم�ستقبل. 

اإياه  معتبًرا  ا  تامًّ القرار دعًما  الت�سادي م�سروع  الأحمر  ال�سليب  ودعم 

ومن  ال�سدد.  هذا  في  موقف  الحركة لتخاذ  اأمام  المتاحة  الفر�سة 

اأن العالم ي�سهد منذ عام 1945 انت�ساًرا لالأ�سلحة النووية  الموؤ�سف 

الدولي  القانون  وتعزيز  حيازتها.  اإلى  البلدان  من  المزيد  وي�سعى 

الإن�ساني اأمر حيوي لتمكين الحركة من موا�سلة ال�سعي اإلى الق�ساء 

على الأ�سلحة النووية وحظر ا�ستخدامها. كما حثَّ ال�سليب الأحمر 

الت�سادي ال�سباب على اأن يقفوا في ال�سفوف الأمامية لمواجهة هذه 

الم�ساألة. 

ول  ع�سوائي  النووية  الأ�سلحة  اأثر  اإن  الت�سيكي  الأحمر  ال�سليب  وقال 

يمكن اأن يتطابق ا�ستخدامه يوًما مع القانون الدولي الإن�ساني، ا�ستناًدا 

اإلى الراأي ال�ست�ساري الذي اأ�سدرته محكمة العدل الدولية في عام 

2009. فمبداأ الإن�سانية مبداأ اأ�سا�سي من مبادئ الحركة ويترتب عليها 
النووية.  الأ�سلحة  على  الق�ساء  اإلى  للدعوة  اأخالقي  واجب  بالتالي 

وم�سروع القرار خطوة باتجاه هذا الهدف ويحث ال�سليب الأحمر 

الت�سيكي الأع�ساء على دعمه. 

�سعادتها  عن  وتوباغو  ترينيداد  في  الأحمر  ال�سليب  جمعية  وعبَّرت 

ال�سغيرة  البلدان  على  اأن  تعتبر  لأنها  القرار  م�سروع  في  بالم�ساركة 

على  الق�ساء  م�ساألة  تنا�سر  اأن  الكاريبي  البحر  منطقة  في  وال�سعيفة 

القلق  يعك�ش  القرار  م�سروع  اأن  الجمعية  وراأت  النووية.  الأ�سلحة 

تحقيق  في  اأملها  عن  واأعربت  الإن�سانية  على  الحركة  ي�ساور  الذي 

هدف خلو العالم من الأ�سلحة النووية. 

الوطنية  الجمعيات  با�سم  فيجي  في  الأحمر  ال�سليب  جمعية  وتحدثت 

الق�ساء  اأن  اإلى  واأ�سارت  الهادئ  المحيط  منطقة  في  ع�سرة  الثنتي 

فقد  المنطقة.  �سعوب  قلوب  قريبة من  م�ساألة  النووية  الأ�سلحة  على 

�سبق لبلدان هذه المنطقة اأن عانت من التداعيات البيئية طويلة الأمد 

الجمعيات  واأ�سفت  اأرا�سيها.  على  اأجريت  التي  النووية  للتجارب 

الوطنية في منطقة المحيط الهادئ للتداعيات الإن�سانية المدمرة التي 

ا واحًدا في ال�سعي  عانى منها جيرانها في اليابان، وهي �ستقف �سفًّ

اإلى عدم تكرارها يوًما. والأ�سلحة النووية قادرة اأكثر من اأي اأ�سلوب 

اآخر من اأ�ساليب الحرب، على الت�سبب باآلم ومعاناة ل �سرورة لها، 

وهو ما لم يكن يتم�سى يوًما مع مبادئ القانون الدولي الإن�ساني. 

ال�سابقين  المتحدثين  ل�سوت  �سوته  الناميبي  الأحمر  ال�سليب  و�سمَّ 

ت�سكل  اأن  وينبغي  القرار.  لم�سروع  الكامل  الدعم  عن  التعبير  في 

التجربة اليابانية اإنذاًرا قويًّا بمخاطر الأ�سلحة النووية. وعلى الحركة 

الحوادث  لمواجهة  اأف�سل  نحو  للتاأهب على  ت�ساعف جهودها  اأن 

الأ�سلحة  الوعي بخطر  تحفز  اأن  الوطنية  الجمعيات  النووية، وعلى 

النووية. واقترح ال�سليب الأحمر الناميبي تنظيم حملة لن�سر معلومات 

في هذا ال�ساأن لمدة اأ�سبوع كامل على م�ستوى الحركة برمتها. 

ا وقال اإن مناق�سة  واأيَّد ال�سليب الأحمر الإيطالي م�سروع القرار تاأييًدا تامًّ

جميع مكونات الحركة لتداعيات القنابل النووية ودعوة الدول اإلى 

التاأثير  اإنما يدلُّ على قدرتها على  ثانية  ا�ستخدامها مرة  �سمان عدم 

مبادئها  با�سم  قرارات جريئة  اتخاذ  الدولي من خالل  المجتمع  في 

ر ال�سليب الأحمر الإيطالي  الأ�سا�سية، ول �سيما مبداأ الإن�سانية. وذكَّ

النووية  القنبلة  الإن�سان  اخترع  "لقد  التالية:  اأين�ستاين"  "األبير  بجملة 

لكن ل فاأر في العالم �سي�سنع يوًما م�سيدة للفئران".

الفيديو  �سريط  اإن  فا�سو  بوركينا  في  الأحمر  ال�سليب  جمعية  وقالت 

وال�سرائح ال�سورية التي عر�ست الفظاعات التي تعر�ش لها اليابانيون 

تركت انطباًعا قويًّا. و�سددت الجمعية على �سرورة اأن تجهد الحركة 

الأجيال  م�ستقبل  على  والحفاظ  النووية  الكارثة  من  العالم  لإنقاذ 

النا�سئة. واأعربت الجمعية عن دعمها التام لم�سروع القرار الذي من 

�ساأنه اأن ي�سهم في ن�ساأة مجتمع �سلمي. 
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وقالت جمعية ال�سليب الأحمر ال�سلفادوري اإن ال�سلفادور يرف�ش الأ�سلحة 

من  واحدة  واعتبرتها  التدميرية  قدراتها  ب�سبب  قاطًعا  ا  رف�سً النووية 

ال�سليب  جمعية  زارت  وقد  الب�سري.  الجن�ش  اختراعات  اأتع�ش 

اآثارها  على  و�سهدت  وناغازاكي  هيرو�سيما  ال�سلفادوري  الأحمر 

المدمرة ب�سكل مبا�سر. واأثنت جمعية ال�سليب الأحمر ال�سلفادوري 

على الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية منذ عام 1945 للق�ساء على 

الأ�سلحة النووية، واأعربت عن دعمها الكامل لم�سروع القرار وحثَّت 

جميع الأع�ساء على تاأييده.

وقالت جمعية ال�سليب الأحمر في غيانا اإن الر�سوم والو�سف الحي من 

خالل الأغاني وال�سور والكلمات اأظهرت بو�سوح الحاجة اإلى اأن 

اإلى الق�ساء على الأ�سلحة النووية. وقالت اإن جمعية  ت�سعى الحركة 

البحر  منطقتي  في  نظيراتها  من  والكثير  غيانا  في  الأحمر  ال�سليب 

على  اإن  واأ�سافت  القرار.  م�سروع  تدعم  والأمريكتين  الكاريبي 

الحركة اأن ت�سرع في حوار مع الحكومات ب�ساأن الق�ساء على الأ�سلحة 

النووية، على اأن يكون مبداأ الإن�سانية في �سميم النقا�سات. 

وقال ال�سليب الأحمر في فيتنام اإنه يدعم م�سروع القرار دعًما قويًّا لأنه 

يعي كل الوعي مخاطر الأ�سلحة النووية والكيميائية. ففي فيتنام اأكثر 

من 5 ماليين �سحية من الجيل الثاني من �سحايا الغاز البرتقالي وقد 

بداأ الجيل الثالث من ال�سحايا بالظهور. وكان الفقراء اأكثر المت�سررين 

الدعم  يقدمان  الفيتنامي  الأحمر  وال�سليب  الفيتنامية  والحكومة 

من  فيتنام  اأرا�سي  تنظيف  اأن  البيولوجيون  العلماء  ويعتبر  لل�سحايا. 

الألغام الأر�سية قد ي�ستغرق مائة عام واأن تطهير الأرا�سي والنا�ش من 

اليابان  اإرث  اأن يكون  300 عام. وينبغي  البرتقالي �سي�ستغرق  الغاز 

وفيتنام كافًيا لإقناع العالم بالحاجة اإلى الق�ساء على الأ�سلحة النووية 

والكيميائية.

ا وقالت  ودعمت جمعية ال�سليب الأحمر في بنما م�سروع القرار دعًما تامًّ

ر بالخطر النائم  اإن �سريط الفيديو وال�سرائح ال�سورية التي ُعر�ست تذكِّ

الذي يهدد الب�سرية جمعاء ب�سبب البلدان الكثيرة التي ل تزال تنتج 

الأ�سلحة النووية وتخزنها. 

        

م�ساهد  اإن  وقال  القرار  بم�سروع  بيرو  في  الأحمر  ال�سليب  ب  ورحَّ

الدمار في هيرو�سيما وناغازاكي �ستبقى محفورة في ذهن كل واحد 

القوة  ا�ستخدام  ينبغي  يوًما. ول  تتكرر  األ  ينبغي  باأنها  منا، وتذكرنا 

للتدمير بل للبناء، وعلى الحركة اأن ت�ستخدم قوتها لدعوة البلدان اإلى 

حظر الأ�سلحة النووية. 

عنها  عبَّر  التي  الآراء  اإلى  راأيه  الدومينيكي  الأحمر  ال�سليب  و�سمَّ 

تهديًدا  ت�سكل  النووية  الأ�سلحة  اأن  واعتبر  ال�سابقون.  المتحدثون 

حقيقيًّا للب�سرية ولكل اأ�سكال الحياة على الأر�ش، واأفاد باأن ال�سليب 

الأحمر الدومينيكي يوؤيد بناًء على ذلك م�سروع القرار تاأييًدا كاماًل. 

وقالت الجمعية الوطنية لل�سليب الأحمر الفلبيني اإن د�ستور الفلبين ين�ش 

على �سرورة اأن تتبع الدولة �سيا�سة خلو اأرا�سيها من الأ�سلحة النووية. 

الدولي  القانون  اأن مبادئ  اإلى  الدولية  العدل  وقد خل�ست محكمة 

الإن�ساني وقواعده تنطبق على الأ�سلحة النووية واأن ا�ستخدامها ي�سكل 

اأن  بعد  نف�سه،  اأوبنهايمر"  "ر. روبرت  القانون. وذكر  لهذا  انتهاًكا 

اختبر القنبلة النووية، كتاب الفل�سفة الهندو�سية "باغافاد جيتا" وقال 

"الآن اأ�سبحت الموت، اأ�سبحت مدمر العالم". وال�سليب الأحمر 
اأو فرد ال�سلطة على العالم  اإمكانية اأن تمار�ش دولة  الفلبيني قلق من 

اأجمع وتت�سبب بمعاناة ل تو�سف للب�سر والبيئة. وبناًء على ذلك، اأيَّد 

ال�سليب الأحمر الفلبيني م�سروع القرار تاأييًدا كاماًل وحث الجمعيات 

الوطنية على ال�سروع في حوار مع قادة بلدانها ل�سمان اطالعهم على 

تمنح  خطوات  اتخاذ  اإلى  ودفعهم  الم�ساألة  هذه  بخطورة  تام  نحو 

الأجيال القادمة ال�سالم والأمن في عالم خاٍل من الأ�سلحة النووية. 

الخطر  مواجهة  في  الت�سامن  اإلى  الكونغولي  الأحمر  ال�سليب  ودعا 

د �سريط الفيديو وال�سرائح ال�سورية  المحتمل الذي يهدد الب�سرية. واأكَّ

ر �سحايا الأ�سلحة النووية في  اأنه يقع على عاتق الحركة واجب تذكُّ

الب�سرية  لحماية  الأ�سلحة  هذه  ا�ستخدام  ومنع  باحترام  اأجمع  العالم 

ومن اأجل الأجيال القادمة. وعليه، دعم ال�سليب الأحمر الكونغولي 

م�سروع القرار. 

الحالي  النت�سار  اإن  الليبيري  الأحمر  لل�سليب  الوطنية  الجمعية  وقالت 

لالأ�سلحة النووية هو كارثة تنتظر الوقوع ووافق على اأنه من ال�سروري 

األ ي�سهد العالم يوًما من جديد الدمار الذي اأحدثته هذه الأ�سلحة. 

ع الأع�ساء على  واأيَّد ال�سليب الأحمر الليبيري م�سروع القرار و�سجَّ

اأن يحذوا حذوه لتجنب المعاناة الإن�سانية في العالم. 

اإنه  وقال  كاماًل  تاأييًدا  القرار  م�سروع  اللبناني  الأحمر  ال�سليب  واأيَّد 

ينبغي حماية الأ�سخا�ش الم�ست�سعفين والعالم باأ�سره من الدمار الهائل 

الذي ت�سببه الأ�سلحة النووية. والحديث عن خف�ش الأ�سلحة النووية، 

ا عن الق�ساء عليها، غير مجٍد لأن الأدلة العلمية تبيِّن بو�سوح  عو�سً

اأن م�ستوى تطورها قد تنامى و�سيوا�سل تناميه اإلى حدٍّ ل يمكن اأن 

يقود فيه ا�ستخدامها اإل اإلى تدمير العالم. 

في  قال  اآرثور"  "ماك  الجنرال  اإن  باراغواي  في  الأحمر  ال�سليب  وقال 

القنبلة  اإلقاء  بعد   ،1945 عام  نهاية  في  طوكيو  في  ُعقد  اجتماع 

لكن  الدوام  على  �ستبقى  الأ�سلحة  الإن�سان،  عدو  "الإن�سان  النووية 

الب�سرية لن تبقى بوجود هذا ال�سالح". وعلى الرغم من ذلك ل تزال 

ن وطالما �ستبقى النزاعات، �سُتنَتج الأ�سلحة. وقد وّقعت  الأ�سلحة ُتخزَّ

باراغواي على اتفاق اأو�سلو ب�ساأن حظر الأ�سلحة النووية. ولم توّقع 

جميع الحكومات على هذا التفاق وال�سليب الأحمر في باراغواي 

يدعم بالتالي م�سروع القرار بكل ما اأوتي من عزم. 

بت جمعية الهالل الأحمر القطري بم�سروع القرار وحثَّت الحركة  ورحَّ

بعزم على التعاون بعيًدا عن النق�سامات الثقافية والجغرافية لإقناع 

الحكومات باأن ا�ستخدام الأ�سلحة النووية لي�ش خياًرا ممكًنا. ويعتقد 

الهالل الأحمر القطري اأن على الجمعيات الوطنية اأن تقيم تحالفات 

كجهات  دورها  وا�ستخدام  الأو�سط،  ال�سرق  في  �سيما  ل  اإقليمية، 
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الدولية  بواجباتها  وتذكيرها  الحكومات  مع  للتوا�سل  م�ساعدة 

والقانونية ومنا�سرة هذا الهدف با�سم ال�سعوب التي يهددها الخطر 

النووي. ويوؤيد الهالل الأحمر القطري الآراء التي عبَّرت عنها تركيا 

ب�ساأن ت�سجيع ال�سباب على الهتمام بم�ساألة الأ�سلحة النووية. 

وقال ال�سليب الأحمر الكولومبي اإنه واجه التداعيات الإن�سانية للنزاعات 

الم�سلحة التي ا�سُتخِدمت فيها اأ�سلحة محظورة في القانون الدولي 

الإن�ساني يوميًّا وب�سكل ع�سوائي. وي�سكل ا�ستخدام الأ�سلحة النووية 

انتهاًكا وا�سًحا لمبادئ القانون الدولي الإن�ساني الأ�سا�سية، ويدعم 

ال�سليب الأحمر الكولومبي بقوة م�سروع القرار ويحث الجمعيات 

الوطنية على اعتماده لكي ُتر�سل اإ�سارة قوية ب�سفتها الحركة الإن�سانية 

الأبرز في العالم.  

لة بالتزكية.  مد القرار في �ضيغته المعَدّ اعتُ

عالقات مك�نات الحركة الدولية    5
مع جهات فاعلة اإن�صانية خارجية )ال�ثيقتان 

 )CD /11 /5.1DR و CD /11 /5.1

نائبة  ال�سويدي(،  الأحمر  )ال�سليب  اأولراي�س"  "فون  ال�سيدة  مت  قدَّ

عمل  حلقة  باأن  واأفادت  القرار  م�سروع  الدولي،  التحاد  رئي�ش 

ُعقدت اأثناء دورة مجل�ش المندوبين عام 2009 لمناق�سة العالقات 

عالقات  لتح�سين  معيَّنة  خطوات  دت  وحدَّ الخارجية  الجهات  مع 

الحركة مع الوكالت والجهات الخارجية والعالقات الداخلية، اإلى 

�ش  جانب الأن�سطة والمبادرات القائمة كالدبلوما�سية الإن�سانية. ويلخِّ

م�سروع القرار تلك الخطوات ويعك�ش تركيًزا متجدًدا على الدور 

الم�ساعد للجمعيات الوطنية.  

الدعوة  تطلب  للتحرك.  دعوات  ثالث  القرار  م�سروع  ويت�سمن 

العمل  كيفية  وتعر�ش  تن�سر  اأن  الحركة  اإلى جميع مكونات  الأولى 

الفاعلة الإن�سانية، ل �سيما  للمبادئ الأ�سا�سية. فتعدد الجهات  وفًقا 

ال�سروري  من  يجعل  الطوارئ،  وحالت  المعقدة  الحالت  في 

الحفاظ على الطبيعة المميزة للحركة وخ�سائ�سها الفريدة والتوعية 

م�ساعدة  كجهات  الوطنية  الجمعيات  وبدور  الأ�سا�سية،  بمبادئها 

والحماية التي توفرها �سارات الحركة. وثانًيا، ين�ش م�سروع القرار 

اأنه ينبغي لالتحاد الدولي لجمعيات ال�سليب الأحمر والهالل  على 

الجمعيات  بالت�ساور مع  الأحمر،  لل�سليب  الدولية  الأحمر واللجنة 

ب�ساأن  توجيهات  اإعداد  الأحمر،  والهالل  الأحمر  لل�سليب  الوطنية 

اأف�سل  دعم  اأدلة  �سيما جمع  ل  ال�سلة،  ذات  الم�سائل  من  مجموعة 

الم�ستوى  على  التن�سيق  من  الم�ستخل�سة  والدرو�ش  الممار�سات 

الداخلي ومع المنظمات الخارجية في حالت الكوارث. وُيجري 

اأبرز  خالل  اآنية  تقييم  عمليات   2009 عام  منذ  الدولي  التحاد 

عمليات ال�ستجابة خالل الكوارث، كالزلزال الذي �سرب هايتي اأو 

الفي�سانات التي �سهدتها باك�ستان اأو ال�سطرابات المدنية التي وقعت 

في ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. بالإ�سافة اإلى ذلك، تبرز الحاجة 

اإلى المزيد من الإر�سادات ب�ساأن نهج الع�سوية في وكالت الحماية 

المدنية والدور المتنامي الذي توؤديه الجهات الع�سكرية في عمليات 

التحدي في تعاون الحركة على نحو  ال�ستجابة الإن�سانية. ويكمن 

الأ�سا�سية ومجال  مبادئها  الفاعلة، مع مراعاة  الجهات  بنَّاء مع هذه 

عملياتها. اأما الدعوة الثالثة فتحث الحركة على موا�سلة تعزيز اآليات 

التن�سيق داخل الحركة ل�سمان فاعلية التعاون مع ال�سركاء الخارجيين 

الجمعيات  عدد  تزايد  ومع  الخارجية.  الإن�سانية  الفاعلة  والجهات 

�سروريًّا  ق  المن�سِّ النهج  يبدو  الطوارئ،  في حالت  العاملة  الوطنية 

اأكثر من اأي وقت م�سى. 

وينبغي تحقيق توازن بين الطبيعة المميزة للحركة والتزامها بمبادئها 

الأ�سا�سية وبين الحاجة اإلى المحافظة على اأهميتها وعلى قدرتها على 

المناف�سة في عالم متزايد الترابط. ويعتبر م�سروع القرار خطوة رئي�سية 

ل العالقات مع الجهات الخارجية اإلى مدعاة  نحو �سمان عدم تحوُّ

للقلق، بل اإلى حافز للنمو. 

اإلى  د ال�سليب الأحمر البريطاني على اأهمية م�سروع القرار نظًرا  و�سدَّ

تدخل  وت�سهد  تعقيًدا  تتزايد  الحركة  فيها  تعمل  التي  الحالت  اأن 

بع�ش  وتنطبق  الخارجية.  الإن�سانية  الفاعلة  الجهات  من  متناٍم  عدٍد 

الحركة  مبادئ  اأقلها  الخارجية،  العالقات  جميع  على  العتبارات 

ر  وذكَّ زة.  مركَّ معالجة  تتطلب  منف�سلة  م�سائل  ثمة  لكن  الأ�سا�سية، 

ال�سليب الأحمر البريطاني باأن لدى الحركة مجموعة من ال�سيا�سات 

مع  اإدارة عالقاتها  على  ت�ساعدها  التي  المهمة  التوجيهية  والمبادئ 

الجهات الفاعلة الخارجية في حالت الهدوء وفي حالت الطوارئ 

في الداخل والخارج. واقترح ال�سليب الأحمر البريطاني تعديل الفقرة 

)ب( 4 لتو�سيح الن�ش الذي �سبق وُقدم اإلى مكتب ال�سياغة، بحيث 

ي�سبح كالآتي "ا�ستخدام ال�سارة من جانب جميع مكونات الحركة 

في العمليات التي تقودها منظمات اأخرى". 

الأعمال  جدول  من  البند  هذا  باأن  الهولندي  الأحمر  ال�سليب  ر  وذكَّ

م�ستَمد من ا�ستراتيجية الحركة التي اعتمدها مجل�ش المندوبين في عام 

2001، والتي ن�ست على الآتي: "تتوقف قدرة الحركة على تقديم 
�سورة متجان�سة عبر اأهدافها واأعمالها قبل كل �سيء على طريقة عمل 

الآخرين  اأمام  للحركة  قوية  تقديم �سورة  يمكن  �سل�سة. ول  داخلية 

اإل اإذا �ساد التجان�ش داخل الحركة نف�سها". ولأن مكونات الحركة 

ت�ستخدم نف�ش ال�سارة، ُينظر اإليها على اأنها منظمة واحدة، واإن تحّدث 

اأو ت�سرف واحد من مكوناتها ينعك�ش كالمه اأو ت�سرفه على الحركة 

برمتها. ويحثُّ ال�سليب الأحمر الهولندي الحركة على اإيجاد اأر�سية 

اأ�سلوب عملها كحركة،  م�ستركة ومعالجة الخالف الم�ستمر حول 

ويتطلب  المرجوة.  النتائج  تحقيق  في  القرار  م�سروع  اأخفق  واإل 

هدف الحركة المتمثل في تح�سين عملها والو�سول اإلى المزيد من 

الإن�ساني،  المجال  في  اأخرى  فاعلة  جهات  مع  العمل  الم�ستفيدين 

وهو ما لم يتناوله م�سروع القرار. ويقترح ال�سليب الأحمر الهولندي 

اإ�سافة العبارة التالية على الفقرة الأخيرة: "من اأجل تقديم خدمات 

اأف�سل لالأ�سخا�ش الأكثر ا�ست�سعاًفا".  
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ودعمت جمعية ال�سليب الأحمر في ترينيداد وتوباغو م�سروع القرار دعًما 

كاماًل وقالت اإنها ناق�ست كيفية ال�ستجابة بفاعلية اأكبر في حالة وقوع 

كارثة زلزالية مع اأبرز الجهات المعنية. وك�سفت هذه الخطوة الحاجة 

اإلى  بالإ�سافة  المعنية.  الجهات  مع  والت�ساور  التعاون  من  مزيد  اإلى 

ذلك، �سينظر موؤتمر البلدان الأمريكية الذي �سُيعقد في هايتي في عام 

2012 في دور وكالت الحماية المدنية والجي�ش وهيئات الدفاع. 

وقالت جمعية ال�سليب الأحمر الرو�سي اإن م�سروع القرار مهم لأنه يتيح 

الجمعية  و�سكرت  جديدة.  عالمية  تحديات  مواجهة  على  القدرة 

الطرقات  على  لل�سالمة  الخطيرة  الم�سكلة  لإثارة  الدولي  التحاد 

التي تح�سد اأرواح مليون ون�سف مليون ن�سمة �سنويًّا. بالإ�سافة اإلى 

الأ�سخا�ش  وماليين  الدول  من  الكثير  الدولية  الهجرة  تطال  ذلك، 

الم�ست�سعفين. ويوافق ال�سليب الأحمر الرو�سي على حاجة المنظمة 

اإلى ا�ستقطاب جهات فاعلة جديدة لت�سمها اإلى اأن�سطتها الإن�سانية، 

وهي اأحرزت تقدًما جيًدا في هذا المجال من خالل الم�ساركة في 

)اليوني�سيف(  للطفولة  المتحدة  الأمم  منظمة  مع  م�ستركة  اأن�سطة 

ومفو�سية الأمم المتحدة ل�سوؤون الالجئين وبرنامج الأمم المتحدة 

والمنظمة  الإيدز  الب�سرية/  المناعة  نق�ش  بفيرو�ش  المعني  الم�سترك 

كالجمعيتين  الوطنية  الجمعيات  من  الدعم  وَتلّقي  للهجرة،  الدولية 

التام  التحديد  الحركة  و�سمنت  والفنلندية.  النرويجية  الوطنيتين 

�سبيل  وعلى  وا�سًحا.  تحديًدا  �سركائها  مع  والهياكل  للم�سوؤوليات 

المثال، تتولى مفو�سية الأمم المتحدة ل�سوؤون الالجئين اإدارة عملية 

الهجرة في رو�سيا، في حين يتولى ال�سليب الأحمر الرو�سي الجوانب 

القانونية والجتماعية للهجرة. 

على  الدولي  والتحاد  الدولية  اللجنة  الليبي  الأحمر  الهالل  و�سكر 

دعمهما اأثناء الأزمة التي �سهدتها ليبيا موؤخًرا والتي ل تزال الجمعية 

يدرك  الليبي  الأحمر  والهالل  الآن.  حتى  تداعياتها  تعالج  الوطنية 

تمام الإدراك اأهمية التن�سيق بين الجمعيات الوطنية والمنظمات غير 

في  تجربته  �ساعدته  وقد  المدني.  المجتمع  ومنظمات  الحكومية 

تحديد الم�سائل الحا�سمة التي ينبغي النظر فيها ب�سكل ا�ستباقي لتلبية 

الحتياجات في حالة محددة. ودعم الهالل الأحمر الليبي م�سروع 

القرار واقترح اأن ت�ستفيد الحركة من الِعَبر الم�ستخل�سة من الأحداث 

ال  الفعَّ التنفيذ  ل�سمان  �سرورية  لأعمال  للتخطيط  ليبيا  في  الأخيرة 

لم�سروع القرار. 

عبارة:  اإ�سافة  اقترح  لكنه  المبادرة  الأمريكي  الأحمر  ال�سليب  ودعم 

دور  لتو�سيح  )ب(  الفقرة  اإلى  الوطنية"  الجمعيات  مع  "بالت�ساور 
الجمعيات الوطنية العاملة مع التحاد الدولي واللجنة الدولية، بحيث 

ي�سبح ن�ش الفقرة كالآتي: "ينبغي لالتحاد الدولي لجمعيات ال�سليب 

الأحمر والهالل الأحمر واللجنة الدولية لل�سليب الأحمر، بالت�ساور 

موا�سلة  الأحمر،  والهالل  الأحمر  لل�سليب  الوطنية  الجمعيات  مع 

تحليل الحاجة اإلى و�سع توجيهات، وزيادة تطويرها عند القت�ساء، 

مع اإيالء انتباه خا�ش لما يلي...".

وقالت اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر اإن اأهمية اأن تتعاون مع جهات 

على  تحافظ  بينما  اأق�سى حد،  اإلى  عملها  اأثر  لزيادة  فاعلة خارجية 

اأُقرت  لطالما  الأحمر،  الهالل  الأحمر/  ال�سليب  من  كجزء  هويتها 

منذ زمن بعيد في عدد من القرارات. ودعمت اللجنة الدولية م�سروع 

القرار واأعلنت عن التزامها المتين بتنفيذه. 

الدول  لموؤتمر  التخطيط  لجنة  اإن  الدومينيكي  الأحمر  ال�سليب  وقال 

مع  العالقات  ب�ساأن  مبادرة  مناق�سة  تعتزم  ع�سر  التا�سع  الأمريكية 

الدول والجيو�ش والمجتمعات المدنية وال�سروع في تنفيذها، تم�سًيا 

و�سول  ل�سمان   ،2009 لعام  المندوبين  مجل�ش  قرار  م�سروع  مع 

الجهات  جميع  اإلى  ومبادئها  الحركة  اأخالقيات  ب�ساأن  المعلومات 

الفاعلة الإن�سانية والجمهور عامًة. 

وقالت الجمعية الوطنية لل�سليب الأحمر الهايتي اإنها اأقامت، قبل الزلزال 

الذي �سرب هايتي في 12 كانون الثاني/ يناير 2010، عالقات عمل 

واأ�سارت  الخارجية.  الإن�سانية  الفاعلة  الجهات  معظم  مع  و�سراكة 

وقطاع  المدني  والمجتمع  المتحدة  الأمم  وكالت  جميع  اأن  اإلى 

مبادئ حركة  تفهم  هايتي  في  العاملة  الحكومية  والهيئات  الأعمال 

ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر وقيمهما. وفي �سوء عر�سة هايتي 

للكوارث وم�ستوى الفقر بين �سكانها والحاجة اإلى تعزيز التن�سيق بين 

جميع الجهات الفاعلة الإن�سانية، يمنح ال�سليب الأحمر الهايتي دعمه 

الكامل لم�سروع القرار. 

لة بالتزكية.  مد القرار في �ضيغته المعَدّ اعتُ

م رئي�س مجل�س المندوبين الرئا�سة لنائب رئي�س مجل�س المندوبين،  �سلَّ

الدكتور "كويفا اأورتيغا" خالل ا�ستعرا�س بندي جدول الأعمال 6 و 7.

تاأهب الجمعيات ال�طنية للنزاعات الم�صلحة   6
وحالت العنف الأخرى وال�صتجابة الإن�صانية 

 )CD /11 / 6.1DRو CD /11 /6.1 ال�ثيقتان(

م الدكتور �سنيتي )الهالل الأحمر التون�سي( م�سروع القرار ودعم  قدَّ

دقيقة  الوقوف  اإلى  المجل�ش  دعا  ثم  �سورية  ب�سرائح  مالحظاته 

�سمت اإجالًل لذكرى موظفي ومتطوعي ال�سليب الأحمر والهالل 

تاأدية  دائمة خالل  بجروح  اأ�سيبوا  اأو  حياتهم  فقدوا  الذين  الأحمر 

حالت  اأو  الم�سلحة  النزاعات  في  التدخل  في  الإن�ساني  واجبهم 

اأن  موؤخًرا  �سهدناها  التي  الأحداث  اأثبتت  وقد  الأخرى.  العنف 

تندلع  اأن  يمكن  الأخرى  العنف  حالت  اأو  الم�سلحة  النزاعات 

اأن  وينبغي  طويل.  لوقت  تدوم  اأن  ويمكن  وزمان،  مكان  اأي  في 

تتاأهب الجمعيات الوطنية لمواجهة التحديات في الظروف ال�سعبة، 

بدعم من مكونات الحركة وبال�سراكة معها. وينبغي اتخاذ خطوات 

ل�سمان َتَقبُّل الجهات الم�سلحة للحركة ومنح الأولوية ل�سمان �سالمة 

الموظفين والمتطوعين للحفاظ على حياتهم وم�ساعدتهم في الو�سول 

اإلى الأ�سخا�ش المحتاجين للم�ساعدة. 
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 2011 اللتان �سهدتهما تون�ش وليبيا في عام  الثورتان  وقد فر�ست 

ل  مواجهتها،  التون�سي  الأحمر  الهالل  على  َتحَتم  كثيرة  تحديات 

�سيما التعامل مع القمع والعنف وم�سائل ال�سالمة والهجرة وعدد من 

النازحين و�سل اإلى 1.4 مليون �سخ�ش ومخيمات العبور ومخيمات 

الهالل  متطوعي  عدد  واأحدث  القت�سادي.  والتدهور  الالجئين 

الأحمر التون�سي ونوعيتهم والتزامهم فرًقا كبيًرا في م�ساعدة الجمعية 

الوطنية على مواجهة تلك التحديات وكان لل�سراكات داخل الحركة 

مع  اتفاقات  التون�سي  الأحمر  الهالل  ووقَّع  دور حا�سم.  وخارجها 

�سمال  في  الوطنية  والجمعيات  الدولي  والتحاد  الدولية  اللجنة 

مع  �سراكات  كذلك  واأقام  اأن�سطتها.  تن�سيق  على  للم�ساعدة  اأفريقيا 

مع  ال�سالت  لتعزيز  فر�سة  موؤّمًنا  وال�سلطات،  الإن�سانية  الوكالت 

الحكومة لتدعيم دوره الم�ساعد لل�سلطات و�سمان تحديد هذا الدور 

اأف�سل في النظم الأ�سا�سية والت�سريعات الوطنية. والدر�ش  على نحو 

الرئي�سي الذي ا�ستخل�سناه هو الحاجة اإلى اتخاذ تدابير محددة تح�سًبا 

لنزاعات مقبلة. 

والتعهد  القرار  م�سروع  دعم  على  الأع�ساء  �سنيتي  الدكتور  وحثَّ 

وينبغي  اأف�سل.  نحو  على  للعمل  للتاأهب  فورية  خطوات  باتخاذ 

لم�ساعدة  الم�سترك  العمل  لمناق�سة  جاهزين  يكونوا  اأن  لالأع�ساء 

الحكومات  مع  للم�ساعدة،  المحتاجين  الم�ست�سعفين  الأ�سخا�ش 

قدراتها  تنمية  الوطنية  الجمعيات  وعلى  الدولي.  الموؤتمر  خالل 

لت�سمن قدرتها على اأداء واجباتها والوفاء بم�سوؤولياتها ولتكون جزًءا 

ل يتجزاأ من ال�ستجابة المن�سقة التي توفرها الحركة. 

�سيقدم  الذي  القرار  بم�سروع  التركي  الأحمر  الهالل  جمعية  بت  ورحَّ

خالل  الطوارئ  حالت  في  ال�ستجابة  ب�ساأن  قيمة  توجيهات 

العنف الأخرى. لكن الهالل الأحمر  النزاعات الم�سلحة وحالت 

التركي والجهات الم�ساركة في رعاية م�سروع القرار وعددها 27 

عبارة  عن  بال�ستعا�سة  القرار  م�سروع  عنوان  تعديل  اقترحت  جهة 

"حالت العنف الأخرى" بعبارة: "التوتر الداخلي". وقد ترى بع�ش 
اإليها  الحكومات في ال�سيغة الأولى امتداًدا لولية الحركة الم�سندة 

بموجب القانون الدولي الإن�ساني، وهو ما قد ي�سعب عليهم تقبله. اأما 

ال�سيغة الجديدة فمن �ساأنها اأن تجان�ش بين م�سروع القرار وقرارات 

الحركة  نظام  عليها  ين�ش  التي  المهمة  وتعريفات  الدولي  الموؤتمر 

الأ�سا�سي، واإ�سناد ولية اأو�سح واأقوى اإلى الجمعيات الوطنية. 

التي  وحدها  لي�ست  النزاعات  اإن  النرويجي  الأحمر  ال�سليب  وقال 

تجلب تهديدات جديدة تتطلب ا�ستجابة اإن�سانية بل كذلك حالت 

العنف الأخرى. فكما اأظهر الرعب الذي �سرب النرويج في تموز/ 

ا اأن يتاأهب  يوليو 2011، يتعين على ال�سليب الأحمر النرويجي اأي�سً

لحالت العنف. واإذ يتفهم ال�سليب الأحمر النرويجي موقف الهالل 

الأحمر التركي، فهو ل ي�ستطيع القبول بالتعديل المقترح ويقترح، 

فقرة  واإ�سافة  القرار  م�سروع  عنوان  على  الإبقاء  ذلك،  عن  ا  عو�سً

يكون ن�سها كالآتي: "يطلب اإلى اللجنة الدولية اأن تعمل، بالت�ساور 

لفهم  اأف�سل  تو�سيح  الدولي، على  الوطنية والتحاد  الجمعيات  مع 

م�سترك لما ت�سمله حالت العنف الأخرى، بهدف رفع تقرير في هذا 

ال�ساأن اإلى مجل�ش المندوبين لعام 2013". 

وقال ال�سليب الأحمر الكولومبي اإنه �سيدعم اأي م�سار يجعل الجمعيات 

مع  وثيق  ب�سكل  يعمل  اإنه  واأ�ساف  ووحدة.  فاعلية  اأكثر  الوطنية 

جمعيات وطنية اأخرى ومع اللجنة الدولية لتطوير اآليات توفر مبادئ 

العنف،  حالت  اأ�سكال  بجميع  وللتوعية  الوقائي  للعمل  توجيهية 

بما ي�سمح بالتاأهب على نحو اأف�سل وا�ستحداث اأدوات لال�ستجابة 

2009. وعنوان  المندوبين في عام  اقترح مجل�ش  الة، ح�سبما  الفعَّ

الأحمر  ال�سليب  ويدعو  محتواه  عن  اأهمية  يقل  القرار  م�سروع 

بغية �سمان  اإلى دعمه  الوطنية  الجمعيات  بالتالي جميع  الكولومبي 

تح�سين اأ�ساليب العمل وال�سالمة في حالت النزاع. 

بها  مرَّ  التي  ال�سعوبات  من  وانطالًقا  اإنه  الليبي  الأحمر  الهالل  وقال 

يوؤيِّد  متطوعيه،  من  �ستة  فيها  ُقتل  عنف  حالة  في  العمل  في  موؤخًرا 

الجهود  من  المزيد  بذل  اإلى  ويدعو  كاماًل  تاأييًدا  القرار  م�سروع 

الأحمر  الهالل  ا�ست�سار  وقد  الم�ستفيدين.  اإلى  اآمن  و�سول  ل�سمان 

الليبي التحاد الدولي في مو�سوع تنفيذ خطة في عام 2012 لتدريب 

المتطوعين واأجرى مناق�سات مع الحكومة النتقالية لت�سجيعها على 

�سنِّ ت�سريع يكفل �سالمة المتطوعين.  

كندا  اأن  من  الرغم  على  اإنه  الكندي  الأحمر  ال�سليب  جمعية  وقالت 

اإليها  ُطلب  فقد  العنف،  من  ا  منخف�سً م�ستوى  يعرف  بلًدا  تعتبر 

التدخل في المواجهات الم�سلحة التي وقعت بين جماعة الموهوك 

ال�سليب  وقدم   .1986 عام  في  كيبيك  في  اأوكا،  و�سكان  الأ�سلية 

الأحمر الكندي م�ساعدات حيادية وغير متحيزة وم�ستقلة لالأ�سخا�ش 

الكلمات  تف�سير  من  المخاوف  تذليل  اإلى  و�سعًيا  الم�ست�سعفين. 

الكندي،  الأحمر  ال�سليب  �سي�ّسر  القرار،  م�سروع  في  الم�ستخدمة 

ب�سفته اأحد رعاة م�سروع القرار، الم�ساركة في فريق عمل مخت�ش 

موؤلف من جمعيات وطنية ل�سياغة م�سروع قرار توفيقي يعك�ش و�سع 

والجمعيات  الجميع.  من  مقبوًل  ويكون  مالئم  نحو  على  بلد  كل 

للتدخل في كل حالة  التاأهب جيًدا  بمهمة وواجب  الوطنية مكلفة 

الحركة  ومكونات  الحكومات  مع  حواًرا  تقيم  اأن  وعليها  عنف 

قة.  الأخرى لتاأمين ا�ستجابة من�سَّ

وقالت جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني اإنها ا�ستخل�ست الِعَبر التالية من 

اأجنبي وحالت  تجربتها في العمل في منطقة تعي�ش تحت احتالل 

الوطنية على  اأن تح�سل الجمعيات  ال�سروري  العنف الأخرى: من 

ودورها،  تدخلها  طبيعة  تحدد  ال�سلطات،  ِقَبل  من  وا�سحة  ولية 

حين تعمل مع موؤ�س�سات اأخرى اأو مع الحكومة اأو القطاع الخا�ش؛ 

المحتملة  ال�سيناريوهات  وا�ستعرا�ش  والتخطيط  التاأهب  ويكت�سي 

�سيما  ل  حا�سم،  اأمر  الوطنية  الجمعيات  وا�ستقالل  ق�سوى؛  اأهمية 

في  اليقظة  وينبغي توخي  النزاع؛  في  الحكومات طرًفا  حين تكون 

الميدان ل�سمان و�سول الخدمات اإلى جميع الأ�سخا�ش المحتاجين 

للم�ساعدة من دون تمييز بناًء على اأ�س�ش �سيا�سية اأو دينية؛ وينبغي تدعيم 

وممار�سة  وواجباتها  اأدوارها  اأداء  من  لتمكينها  الوطنية  الجمعيات 
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اأكبر قدر ممكن من الدبلوما�سية الإن�سانية وك�سب الحترام والقبول 

على الم�ستويين المحلي والوطني؛ وينبغي �سمان و�سول الجمعيات 

الوطنية الآمن اإلى الم�سابين وغيرهم ممن يحتاجون الم�ساعدة. 

اإن هندورا�ش �سهدت �سل�سلة من  ال�سليب الأحمر في هندورا�س  وقال 

في  الأحمر  ال�سليب  وتعلَّم  الأخيرة.  ال�سنوات  في  العنف  حالت 

ب�سرعة  �سلم،  حالة  في  عادًة  يعي�ش  بلد  في  يعمل  الذي  هندورا�ش 

فهو  الق�سيرة،  خبرته  من  وانطالًقا  العنف.  لحالت  يتاأهب  كيف 

اأ�سحى يعي الحاجة اإلى تو�سيح الدور الم�ساعد للجمعيات الوطنية 

ب ال�سليب الأحمر  ل�سمان الو�سول ب�سكل اأف�سل اإلى ال�سحايا. ورحَّ

في هندورا�ش بالتالي بم�سروع القرار الذي اعتبر اأن من �ساأنه تقوية 

الجمعيات الوطنية وتعزيز عمل الحركة. 

ودعمت جمعية ال�سليب الأحمر النيبالي م�سروع القرار، اأقله لأن نيبال 

عانت من ع�سر �سنوات من النزاع، ذهب �سحيتها ما يناهز 13000 

�سخ�ش. وقد فقد ال�سليب الأحمر النيبالي 30 من موظفيه ومتطوعيه 

واحُتجز اأكثر من مائة منهم. وقد �سـاعد تعلُّم كيفية التعامل مع حالت 

الة يمكن ا�ستخدامها في جميع  النزاع الم�سلح؛ وا�ستحداث اأدوات فعَّ

والموظفين،  المتطوعين  من  جيد  فريق  وت�سكيل  الحالت  اأ�سكال 

تاأييدها  عن  الجمعية  واأعربت  النيبالي.  الأحمر  ال�سليب  تقوية  في 

اقتراح  على  انفتاحها  اإلى  اأ�سارت  لكنها  هو،  كما  القرار  لم�سروع 

ال�سليب الأحمر الكندي باإن�ساء فريق عمل مخت�ش لإمعان النظر فيه. 

كيفية  موؤخًرا  خبرت  اإنها  النيجيري  الأحمر  ال�سليب  جمعية  وقالت 

اإلى تدعيم التن�سيق داخل  التعامل مع النازحين في الداخل. ودعت 

ال للموارد على  الحركة في جميع النزاعات من اأجل �سمان توزيع فعَّ

الأ�سخا�ش الم�ست�سعفين، ل �سيما اأن الحتياجات الإن�سانية لل�سعوب 

والجماعات تختلف ب�سكل كبير. وتحتاج الجمعيات الوطنية واللجنة 

ا اإلى ا�ستعرا�ش اأ�سكال الموارد التي قد تبرز الحاجة اإليها  الدولية اأي�سً

في الم�ستقبل واتباع ممار�سات تخزين جيدة. و�سكر ال�سليب الأحمر 

النيجيري اللجنة الدولية والتحاد الدولي على م�ساعدتهما في حالت 

الطوارئ في نيجيريا. 

المك�سيك  لأن  القرار  بم�سروع  المك�سيكي  الأحمر  ال�سليب  ب  ورحَّ

�سهدت حالت عنف موؤخًرا وقدم ال�سليب الأحمر الكندي واللجنة 

ر بثمن. ول تعرف الدول متى يمكن اأن تندلع  الدولية دعًما ل يقدَّ

حالت العنف فيها. وفي ما يخ�ش القلق من التعابير الم�ستخدمة في 

العنوان، اعتبر ال�سليب الأحمر المك�سيكي اأنه واإن كان من المفيد 

اأن توافق جميع الدول على الن�ش، فاإن وجود قرار ب�ساأن هذه الم�ساألة 

يكت�سي اأهمية اأكبر. 

ودعم الهالل الأحمر ال�سوداني م�سروع القرار بقوة وقال اإن التدخالت 

ال�سنوات  في  ال�سودان  �سهدتها  التي  الأحداث  خالل  بها  قام  التي 

الأخيرة، كانتخابات عام 2010 وال�ستفتاء الذي اأُجري عام 2011 

النيل  الذي �سهدته منطقة  ال�سودان والعنف  الجنوبي من  الق�سم  في 

اأمر  القرار  اأن م�سروع  بيَّنت بو�سوح  الما�سية،  الأ�سهر  الأزرق في 

ال�سعبة  الفترة  هذه  ال�سوداني خالل  الأحمر  الهالل  ودعم  حيوي. 

والمت�سمة بالعنف، بالتعاون مع اللجنة الدولية، جهود تدعيم الفروع 

الآمن  الو�سول  تاأمين  اإلى  تهدف  عمليات  ونفذ  التدريب  ووفر 

للموظفين والمتطوعين، محافًظا على ا�ستقالله وحياده.  

مكونات  جميع  دور  باأهمية  يقرُّ  اإنه  التوغولي  الأحمر  ال�سليب  وقال 

الحركة و�سكرها على الدعم القيم الذي قدمته في عام 2010 خالل 

القرار وحثَّ  م�سروع  بالتالي  واأيَّد  توغو.  في  الرئا�سية  النتخابات 

اللجنة الدولية على اإعداد الدليل العملي في اأ�سرع وقت ممكن.  

               

وتحدثت جمعية ال�سليب الأحمر في غيانا با�سم الجمعيات الوطنية في 

عدة حوادث  من  عانت  المنطقة  اإن  وقالت  الكاريبي  البحر  منطقة 

والتوترات  الأخرى  العنف  حالت  لكن  الم�سلحة،  النزاعات  من 

الداخلية اآخذة بالتنامي، في المدن كما في الأرياف. وغالًبا ما تنجم 

وتزايد  الع�سابات،  وعنف  المخدرات،  اإدمان  عن  الحالت  هذه 

اإمكانيات الو�سول لالأ�سلحة وا�ستخدامها، وهو ما يوؤدي اإلى خ�سارة 

الأرواح وتفكك الأ�سر وزيادة تكاليف الخدمات ال�سحية وترك اآثار 

الم�ساكل من  الأ�سر. كما زادت هذه  �سبل ك�سب عي�ش  �سلبية على 

الحاجة اإلى ال�ست�سارات النف�سية التي لم تتدرب الجمعيات الوطنية 

الجمعيات  وتدعم  كاٍف.  ب�سكل  عليها  الكاريبي  البحر  منطقة  في 

على  اأن  وتعتقد  القرار  م�سروع  الكاريبي  البحر  منطقة  في  الوطنية 

الجمعيات الوطنية، كاأع�ساء في الحركة، اأن تطبق مبادئها الأ�سا�سية 

و�سيا�ساتها ذات ال�سلة. وينبغي اإي�سال موقفها اإلى الحكومات التي 

ر  ا. وُتقدِّ يتعين عليها اأن تقبل معنى الدور الم�ساعد وتفهمه فهًما تامًّ

المنطقة ُجل التقدير الم�ساعدة التي وفرتها اللجنة الدولية والتحاد 

الدولي لجمعياتها الوطنية عبر برامج توفرها لها وتتيحها في الوقت 

عينه للقوات الم�سلحة وقوى الأمن. وتبذل الجمعيات الوطنية في 

على  الحكومات  لت�سجيع  جهدها  ق�سارى  الكاريبي  البحر  منطقة 

ال لها.  �سن ت�سريعات داخلية حيث ل توجد وعلى دعم التنفيذ الفعَّ

اأداة  �سيكون  الذي  العملي  الدليل  �سدور  اإلى  تطلعها  عن  واأعربت 

مفيدة. 

ودعمت جمعية ال�سليب الأحمر في كوت ديفوار م�سروع القرار ب�سكل 

كامل وقالت اإن كوت ديفوار ت�سهد توترات منذ عام 2009 بلغت 

متطوعو  ووفر  النتخابات.  اأعقبت  م�سبوقة  غير  اأزمة  في  ذروتها 

 �ستة منهم في العملية، الدعم لل�سحايا 
ّ
ال�سليب الأحمر، الذين ُق�سي

الأحمر  ال�سليب  ينجح  ولم  البلد.  اأنحاء  جميع  في  والمحتاجين 

والم�ساعدة  المالئم  التاأهب  بف�سل  اإل  ذلك  في  ديفوار  كوت  في 

القيِّمة التي قدمتها اللجنة الدولية والتحاد الدولي وال�سليب الأحمر 

الإ�سباني، وبف�سل العمل الوثيق مع ال�سلطات. 

ب�سكل  القرار  م�سروع  الأذربيجاني  الأحمر  الهالل  جمعية  ودعمت 

كامل وقالت اإن طبيعة النزاع الم�سلح ت�سبح �سديدة التعقيد وت�سمل 

الأن�سطة الإرهابية المحتملة. والحركة هي اأول من ي�ساعد الأ�سخا�ش 

الم�ست�سعفين وتحظى �سورتها المحايدة بثقة تفوق الثقة باأي �سبكة 

موظفيها  اأن  ت�سمن  اأن  عليها  يتعين  لكن  اأخرى.  اإن�سانية  منظمة  اأو 
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بون تدريًبا مالئًما للتعامل مع النزاع الم�سلح، واأن  ومتطوعيها مدرَّ

تو�سح اأفكارها المتعلقة بالم�سوؤولية الم�ستركة وال�سراكة واأن تتخذ 

تدابير لم�ساعدة الموظفين والمتطوعين على الو�سول ب�سكل اأف�سل 

الوطنية  للجمعيات  وينبغي  للم�ساعدة.  المحتاجين  الأ�سخا�ش  اإلى 

الدولية  اللجنة  وتتمتع  الآمن.  الو�سول  على  عمليًّا  تدريًبا  توفر  اأن 

الأذربيجاني  الأحمر  الهالل  واقترح  المجال.  هذا  في  اأكبر  بخبرة 

الذي �سبق له وا�ستفاد من هذا التدريب، اأن تحذو الجمعيات الوطنية 

الأخرى حذوه. 

ودعم ال�سليب الأحمر الجامايكي م�سروع القرار بقوة معتبًرا اأن حالت 

العنف يمكن اأن تندلع من دون �سابق اإنذار وهي تخلِّف اأثًرا ج�سديًّا 

ونف�سيًّا �سلبيًّا للغاية على حياة النا�ش. ومن الأهمية بمكان اأن تتاأهب 

الحتمالت.  هذه  لمواجهة  مالئم  نحو  على  الوطنية  الجمعيات 

و�سكر ال�سليب الأحمر الجامايكي اللجنة الدولية والتحاد الدولي 

في  اندلعت  عنف  حالة  لمواجهة  وثيًقا  تعاوًنا  معه  تعاونا  اللذين 

جامايكا في عام 2010. 

واأيَّد ال�سليب الأحمر اللبناني م�سروع القرار لكنه اقترح تعدياًل في الفقرة 

2 من الق�سم الثالث )القرارات(، بحيث ي�سبح الن�ش كالآتي: "يحث 
الجمعيات الوطنية، وفًقا لل�سرورة، على اإقامة حوار مع حكوماتها 

ب�ساأن احتياجاتها واحتياجات المكونات الأخرى للحركة، ل �سيما 

في بلدان اأخرى مجاورة في حالة نزاع، ل�سمان اإمكانية و�سول اآمن 

الم�سلحة  النزاعات  من  المت�سررين  ال�سكان  جميع  اإلى  مقيَّد  وغير 

وحالت العنف الأخرى، وفًقا للمبادئ الأ�سا�سية ذات ال�سلة ووفًقا 

ل اأن يكفل نهًجا  للقانون الدولي الإن�ساني". ومن �ساأن الن�ش المعدَّ

ًدا للحركة وحماية تامة للفرق الطبية التي تدخل مناطق النزاع  موحَّ

الم�سلح وحالت العنف الأخرى.

دت جمعية الهالل الأحمر العراقي على الحاجة اإلى تدعيم قدرات  و�سدَّ

الجمعيات الوطنية، ل �سيما في المناطق التي ت�سهد نزاعات م�سلحة، 

للتداعيات الإن�سانية.  اأف�سل  لها ال�ستجابة على نحو  يت�سنى  بحيث 

الوطنية على  الجمعيات  ت�سجع  التي  القرار  فقرة م�سروع  وتكت�سي 

ومن  كبيرة؛  اأهمية  البلد  في  المعنية  الجهات  جميع  مع  التن�سيق 

اأن ت�ستثنيها،  اأن ت�سمل ال�سراكات ال�سلطات الوطنية، ل  ال�سروري 

وينبغي تعيين من�سق للعمل مع مكونات الحركة. واأخيًرا، ينبغي تقديم 

اأية منظمة اأو فرد ينتهك المبادئ الإن�سانية اإلى العدالة. 

ودعمت الجمعية الوطنية لل�سليب الأحمر الليبيري م�سروع القرار ب�سكل 

كامل لأنه �سيعالج م�ساألة مهمة للغاية. وحثَّت الجمعية جميع الأع�ساء 

محايدة  اإن�سانية  فاعلة  جهة  الحركة  لأن  القرار  م�سروع  دعم  على 

وغير متحيزة وينبغي اأن تكون قادرة في اأي وقت على الو�سول اإلى 

الأ�سخا�ش المحتاجين للم�ساعدة دون قيد. 

وقالت جمعية ال�سليب الأحمر في اأفريقيا الو�سطى اإن النزاعات الم�سلحة 

يمكن اأن تندلع في كل مكان وزمان. وقد �سهدت اأفريقيا الو�سطى 

�سل�سلة من اأعمال التمرد وال�ستيالء منعت �سعبها من العي�ش ب�سالم. 

وقد ن�سر متمردو اأوغندا الذين يحتلون جنوب �سرق البالد الفو�سى 

بين ال�سكان. و�سكر ال�سليب الأحمر في اأفريقيا الو�سطى الذي فاق 

الو�سع قدرة متطوعيه على المواجهة، المجتمع الدولي والمانحين 

المعتادين والتحاد الدولي واللجنة الدولية على الدعم الذي قدموه، 

ا.  واأيَّد م�سروع القرار تاأييًدا تامًّ

ال�سليب الأحمر الدومينيكي الآراء التي تحدثت عن �سم العنف  واأيَّد 

جميع  دعم  على  بالح�سول  واأمل  القرار.  م�سروع  اإلى  المدن  في 

الجمعيات الوطنية في الأمريكتين ب�ساأن موؤتمر الدول الأمريكية الذي 

�سُيعقد في هايتي في عام 2012. 

وقال التحاد الدولي اإنه يوا�سل دعم عمل اللجنة الدولية في �سياغة 

ل�سالح  الآمن،  الو�سول  اإطار  �سمن  للعمليات،  توجيهية  مبادئ 

يدعم  وهو  الم�سلحة.  النزاعات  خالل  العاملة  الوطنية  الجمعيات 

ا اإيجاد �سبل لم�ساعدة الأ�سخا�ش الم�ست�سعفين خالل النزاعات  اأي�سً

والتوترات الداخلية، والنزاعات الم�سلحة وحالت العنف الأخرى 

الإن�سانية  الخدمات  تقدم  التي  الوطنية  الجمعيات  تقوية  خالل  من 

ينبغي  ال�سدد،  هذا  وفي  للحكومات.  م�ساعدة  جهات  ب�سفتها 

لتنفيذ  الوطنية  الجمعيات  تجارب  من  الم�ستخل�سة  الِعَبر  ا�ستخدام 

ا  اأي�سً الحا�سم  ومن  المخاطر.  من  والحد  للكوارث  للتاأهب  برامج 

المعنية  الجهات  فهم  ل�سمان  الإن�سانية  الدبلوما�سية  على  التركيز 

كيف يوؤثر الدور الم�ساعد والمبادئ الأ�سا�سية على تعزيز العمليات 

في حالت العنف. 

ومرافقهم  والمتطوعين  الموظفين  على  المتكررة  والهجمات 

ومعداتهم والأذى الذي يلحق بالم�ستفيدين من جراء ذلك، اأمور مثيرة 

للقلق ول بدَّ اأن تعمل الجمعيات الوطنية في اأوقات ال�سلم على زيادة 

المعنية لها. والمتطوعون هم من الجمعيات نف�سها  قبول الجهات 

وغالًبا ما يكونون اأول من ي�ستجيب لحالت الطوارئ والأزمات. 

وعلى الجمعيات الوطنية بالتالي اأن تدعو اإلى توفير مناخات تمكينية 

تدريبهم  في  وال�ستثمار  المتطوعين  لحماية  الت�سريعات  بوا�سطة 

متينة  قانونية  لقاعدة  الوطنية  الجمعيات  وحاجة  النظم.  اإدارة  وفي 

ويتعين  ال�ستقالل،  بمبداأ  واللتزام  دورها  على  للتاأكيد  حيوي  اأمر 

ا اأن تدعو اإلى تحديد دورها الميداني بو�سوح في قوانين  عليها اأي�سً

ها  تعدُّ التي  والخطط  ال�سيا�سات  وفي  والأزمات  الكوارث  اإدارة 

الحكومة في حالت الكوارث. و�سيدعم التحاد الدولي الجمعيات 

ح  الوطنية في هذا الم�سعى، بالتعاون مع اللجنة الدولية. وكما تو�سِّ

تتناول  حين  ففي   ،2020 عام  حتى  الدولي  التحاد  ا�ستراتيجية 

المبادرة حالت العنف وا�سعة النطاق، فاإن العنف بين الأفراد والعنف 

�ش ال�سالمة  الموجه اإلى الذات والتمييز والتهمي�ش كلها عوامل تقوِّ

ق الفوارق الجتماعية وتعوق م�ساركة  وال�سحة والطاقة الب�سرية وتعمِّ

الأ�سخا�ش الأكثر حرماًنا وتطرح تحديات اإن�سانية جمة، ول بدَّ من 

نبذ  ثقافة  بناء  لها  يتيح  فريد  الوطنية موقع  ا. وللجمعيات  اأي�سً حلها 

العنف وال�سالم، ك�سركاء لهم وجودهم بين الجمعيات، وك�سوت 

على الم�ستوى العالمي. 
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تعي�سها  التي  الحرب  حالة  اإن  الأفغاني  الأحمر  الهالل  جمعية  وقالت 

هو  معروًفا  لي�ش  ما  لكن  جيًدا،  معروفة  عاًما   30 منذ  اأفغان�ستان 

عودة ظهور اأمرا�ش ُق�سي عليها في ال�سابق ب�سبب النزاع الم�سلح، 

مثل ال�سلل. وقد بذل الهالل الأحمر الأفغاني، بال�سراكة مع اللجنة 

الدولية والتحاد الدولي، كل ما بو�سعه للو�سول اإلى الأ�سخا�ش الذين 

الجبلية  المناطق  وفي  �سعبة  ظروف  ظل  في  للم�ساعدة  يحتاجون 

من اأفغان�ستان. وعلى الرغم من تطبيق الدبلوما�سية الإن�سانية واتفاق 

اإقناع  في  م�ساكل  يواجه  الأفغاني  الأحمر  الهالل  يزال  ل  اإ�سبيلية، 

الحكومة بوليته ويموت متطوعان من متطوعيه على الأقل كل عام. 

واأعلن بالتالي دعمه القوي لم�سروع القرار وحثَّ الجمعيات الوطنية 

الأخرى على الت�سرف بالمثل. 

ودعم ال�سليب الأحمر الوطني الفلبيني م�سروع القرار وقال اإن الفلبين 

م انتهاكات القانون الدولي الإن�ساني،  �سنَّت قانوًنا وطنيًّا �ساماًل يجرِّ

جرى التعريف به في جميع اأنحاء البلد بما ي�سمن وعي ال�سكان باأن 

د والجرائم �سد الإن�سانية يعاقب عليها القانون الداخلي  اأفعال التمرُّ

اإما بعقوبة ال�سجن مدى الحياة اأو بغرامة كبيرة. وتبقى القوانين العادية 

والجنائية �سارية وهي تعزز الحماية الممنوحة للموظفين والمتطوعين 

الذين يدخلون مواقع النزاع الم�سلح. 

ب ال�سليب الأحمر الألماني بالمبادرة لكنه اأعرب عن م�ساطرته قلق  ورحَّ

الهالل الأحمر التركي من اأن تعتبر عبارة "حالت العنف الأخرى" 

امتداًدا لولية الحركة بموجب القانون الدولي الإن�ساني. وقد برزت 

اإ�سارات قوية اإلى اأن بع�ش الحكومات لن تقبل به، ما �سيوؤول اإلى تقييد 

الو�سول اأكثر فاأكثر. وبناًء على ذلك، يدعم ال�سليب الأحمر الألماني 

ب�سكل كامل القتراح الذي تقدم به ال�سليب الأحمر الكندي باإن�ساء 

فريق عمل مخت�ش لإيجاد تعبير اأكثر مالءمة. 

وحالت  الم�سلح  النزاع  اإن  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  وقالت 

العنف الأخرى تطرح تحديات جديدة ومتغيرة تتطلب التزاًما متجدًدا 

بالعمل مًعا كحركة. ويمكن، ل بل يجب اأن تكون الجمعية الوطنية 

اأو  م�سلح  نزاع  لمواجهة  ا�ستجابة  اأي  نواة  جيًدا  والمتاأهبة  القوية 

حالت عنف اأخرى، نظًرا لقربها من الجماعات المحلية وال�سكان 

مع  بالتعاون  القرار  م�سروع  اأُعدَّ  وقد  الدولة.  مع  الفريدة  وعالقتها 

الجمعيات الوطنية ولأجلها، وبناًء على طلبها. وينبغي بالتالي اأن تكون 

مرتاحة للمفردات الم�ستخدمة فيه. واأ�سافت اإنها �ستكون م�سرورة 

بالن�سمام اإلى فريق العمل المخت�ش الذي اقترحه ال�سليب الأحمر 

الكندي لإيجاد حل ينا�سب الجميع، على اأن يبقى حا�سًرا في الأذهان 

اأن الهدف الرئي�سي من م�سروع القرار هو الو�سول اإلى النا�ش بفاعلية 

و�سالمة، لتقديم الم�ساعدات الإن�سانية اإلى الأ�سخا�ش الم�ست�سعفين 

العالقين في براثن النزاع الم�سلح وحالت العنف الأخرى. 

المندوبين(  مجل�ش  رئي�ش  )نائب  اأورتيغا"  "كويفا  الدكتور  و�سكر 

ب باقتراح ال�سليب الأحمر الكندي  الأع�ساء على النقا�ش الثري ورحَّ

باإن�ساء فريق عمل مخت�ش لإيجاد �سيغة لم�سروع القرار تكون مقبولة 

من الجميع تمهيًدا لعتماده بالإجماع. واقترح اأن يجتمع الأع�ساء 

وتركيا  كندا  جانب  اإلى  العمل،  فريق  اإلى  الن�سمام  في  الراغبون 

والنرويج وكولومبيا ونيبال ولبنان واألمانيا واللجنة الدولية والتحاد 

الدولي، اأن يجتمعوا على الفور ويعلنوا نتيجة هذا اللقاء خالل جل�سة 

بعد الظهر. 

ُرفعت الجل�سة في تمام ال�ساعة 12.45 بعد الظهر.  

  

الجل�صة العامة الثانية 

2.35 بعد الظهر. 

من جدول الأعمال. الم�صائل المطروحة  البند 2 

للنقا�س واتخاذ قرار ب�صاأنها )تابع(

الم�صلحة  للنزاعات  ال�طنية  الجمعيات  تاأهب   6
وحالت العنف الأخرى وال�صتجابة الإن�صانية 

)تابع(

 )CD /11 / 6.1DRو CD /11 /6.1 ال�ثيقتان(  

        

قال ال�سليب الأحمر الناميبي اإن م�سروع القرار يدعو اإلى تاأهب الجهات 

المعنية على نحو اأف�سل في البلدان المختلفة من خالل اإقامة �سراكات 

مع الحكومات والجمعيات الوطنية. كما يدعو الجمعيات الوطنية 

اإلى �سمان �سالمة موظفيها ومتطوعيها في حالت الطوارئ. وحتى 

في  لي�ست  ناميبيا،  فيها  بما  وال�ستقرار،  بال�سالم  تنعم  التي  البلدان 

مناأى عن هذه الحالت. واأ�سار ال�سليب الأحمر الناميبي اإلى اأن تعزيز 

التاأهب والتوعية وتعزيز القانون الدولي الإن�ساني اأمور �سرورية واأعلن 

عن دعمه م�سروع القرار. 

وقال نائب الرئي�س اإن فريق العمل المخت�ش الذي اأُن�سئ لإنجاز ال�سيغة 

عمله،  لإتمام  الوقت  من  مزيًدا  طلب  القرار  م�سروع  لن�ش  النهائية 

واقترح النتقال اإلى البند 7. 

ا�صتراتيجية الحركة   7

تقييم ا�صتراتيجية الحركة الدولية لل�صليب   1-7
الأحمر والهالل الأحمر

 )CD /11 /7.1DR و CD /11 /7.1 ال�ثيقتان(  

قدم ال�سيد "كار" )نائب رئي�ش اللجنة الدائمة( م�سروع القرار وعر�ش 

والهالل  الأحمر  لل�سليب  الدولية  الحركة  ا�ستراتيجية  عن  تقريًرا 

ر باأن مجل�ش المندوبين لعام  الأحمر م�ستعيًنا ب�سرائح �سورية، فذكَّ

الثالثة  ال�ستراتيجية  الأهداف  لتحقيق  تقييم  اإجراء  طلب   2009
والنتائج المتوقعة لكٍل من المهام الع�سر من ا�ستراتيجية الحركة التي 

�سيغت في عام 2001. ويعر�ش م�سروع القرار عمل اللجنة الدائمة 

القادمة ويحدد التدابير الواجب اإنجازها قبل انعقاد مجل�ش المندوبين 



123

12345

12
مح�ضر موجز

23

لعام 2013 في اأ�ستراليا. وترد اأبرز ا�ستنتاجات التقييم وتو�سياته في 

التقرير ال�سامل لتقييم ال�ستراتيجية الذي يمكن توفيره لالأع�ساء عند 

ان  الطلب. و�ستحلل اللجنة الدولية والتحاد الدولي التو�سيات و�سُيعدَّ

تقييمات م�ستقلة ب�ساأن اأف�سل �سبل للتقدم، على اأن ياأخذا في العتبار 

ز على الحركة ككل ولي�ش على كل مكون من  اأن ال�ستراتيجية تركِّ

مكوناتها. وتقوم اللجنة الدائمة القادمة بعدئٍذ بدرا�سة التقييم ال�سامل 

وتو�سيات اللجنة الدولية والتحاد الدولي لتحديد تو�سيات للحركة. 

وكانت ا�ستنتاجات التقييم متفاوتة، اإذ تحقق تقدم ملحوظ في تنمية 

القدرات ومنتديات الحركة، وال�ستجابة في حالت الطوارئ، وفي 

ال.  الفعَّ والتوا�سل  الم�ساعد  الدور  تفعيل  ت�ستدعي  التي  المجالت 

النزاهة  م�سائل  في  خجولة  نتائج  �سوى  تتحقق  لم  المقابل،  وفي 

وال�سالت بالقطاع الخا�ش، واأخفقت التوجهات الخارجية واأف�سل 

ُتثر  ولم  الوطنية  الجمعيات  لدى  �سدى  تلقى  اأن  في  الممار�سات 

الكثير من الهتمام. وخل�ست الجهة المقيِّمة عند النظر في المهام 

الع�سر كلها، اإلى اأن مكونات الحركة الفردية تتبع م�سارات غالًبا ما 

تتقا�سم  اأنها  من  الرغم  وعلى  العادة.  في  م�ستقلة  تبقى  لكنها  تلتقي 

نف�ش القيم والعمل، فغالًبا ما تتباين اأهدافها وم�سالحها. وتوؤثر بيئة 

ال�ستراتيجية  مهام  تنفيذ  في  انخراطها  درجة  على  المكونات  هذه 

المحددة، وهو ما يجعل العمل كحركة يبقى هدًفا بعيد المنال. ويبدو 

ا  اأن تركيز مكونات الحركة ين�سب على تعزيز مواقعها الخا�سة عو�سً

عن معالجة م�ساألة �سورة الحركة ال�سائكة.   

وُقدمت خم�ش تو�سيات هي: البناء على مواطن قوة الحركة ومواطن 

ودعم  الثغرات؛  و�سد  الرئي�سية؛  الم�سائل  على  والتركيز  �سعفها؛ 

المبادرات على م�ستوى الحركة؛ وتوجيه م�سارات الحركة. وينبغي 

ال�سروري  ومن  والمعارف.  وال�سيا�سات  النظم  اإدارة  تح�سين  اأوًل 

اإجراء عمليات ر�سد وتقييم منهجية وتح�سين تحليل الأثر. وينبغي 

اأن ُتمنح الأولويات بو�سوح في جدول اأعمال الحركة لم�سائل تغير 

المناخ والحد من مخاطر الكوارث والهجرة والفقر والجوع والعنف 

الم�سائل.  من  ذلك  وغير  الح�سري  والتو�سع  الجماعات  و�سالمة 

ويتعين اأن تقوم الخيارات على مواطن قوة الحركة وقيمتها الم�سافة. 

ن ا�ستخدام اجتماعاتها الإقليمية لكونها ت�سكل  وعلى الحركة اأن تح�سِّ

وهناك  الجديدة.  والتوجهات  الحالية  الق�سايا  ب�ساأن  للحوار  ا  فر�سً

حاجة اإلى تح�سين فاعلية ا�ستخدام قنوات التوا�سل الإلكترونية، بما 

الو�سائل الإلكترونية لإقامة  فيها الجتماعات والت�ساورات بوا�سطة 

المنا�سب من دون رفع  الوقت  في  الحركة  بين مكونات  بنَّاء  حوار 

كلفة الت�سغيل. بالإ�سافة اإلى ذلك، يجب اأن يكون لدى اللجنة الدائمة 

واللجنة الدولية والتحاد الدولي والجمعيات الوطنية المهتمة نظام 

للت�ساور وال�ستعرا�ش والر�سد والتقييم يهدف اإلى تعزيز المبادرات 

والعمليات على م�ستوى الحركة برمتها، وتوجيهها. ويقع على عاتق 

الحركة  داخل  ال�ستراتيجي  التفكير  تفعيل  تعيد  اأن  الدائمة  اللجنة 

وتعزز فهم دورها وطرق عملها. 

برز  وقد  طويل.  زمن  منذ  الحركة  منتديات  على  العمل  ويجري 

توافق على �سرورة اأن يكون الموؤتمر الدولي، ومجل�ش المندوبين، 

لكن  وفاعلية.  �سموًل  اأكثر  الإقليمية،  والجتماعات  العامة  والهيئة 

تح�سين فاعلية جدولة الجتماعات وتن�سيقها، والحد من عدد اأيام 

تواتر  م�سائل  وا�ستدعت  تقدم.  اإحراز  في  �ساعدا  قد  الجتماعات 

المجل�ش  اأعمال  جدول  في  ودمجها  البنود  وات�ساق  الجتماعات 

والهيئة العامة، وتح�سين تن�سيق الجتماعات الإقليمية وا�ستخدامها، 

الرئي�سيتين،  المعنيتين  الجهتين  بين  �سيما  ل  الت�ساور،  من  المزيد 

بعثتها  التي  الر�سالة  وكانت  الدولي.  والتحاد  الدولية  اللجنة  اأي 

الجمعيات الوطنية وا�سحة ل لب�ش فيها: اإن الدفع ينبغي اأن ياأتي من 

جنيف. واإن كان من المهم الحفاظ على الدور الفريد لالجتماعات 

الر�سمية المختلفة، يمكن اإجراء تح�سينات تكون في م�سلحة الحركة 

ومكوناتها والأ�سخا�ش الذين ت�ساعدهم. 

والإفراط في و�سع ال�ستراتيجيات قد يعيق العمل وتحقيق النتائج، 

ا لهما  اللتان تتخذان من جنيف مقرًّ وفي حين �ساغت الموؤ�س�ستان 

ا�ستراتيجياتهما الخا�سة، تحتاج الحركة اإلى التوجيه. وينبغي تكليف 

اللجنة الدائمة بدرا�سة هذه الم�ساألة مع جميع مكونات الحركة واأن 

 2013 عام  �سُيعقد  الذي  المندوبين  مجل�ش  اإلى  اقتراحات  ترفع 

ب�ساأن �سكل التوجهات ال�ستراتيجية المقبلة. وللتقييم الذاتي النقدي 

األ  ينبغي  الحا�سم للحركة،  العالمي  الدور  الرغم من  اأهميته. وعلى 

يمنعها حجمها وتعقيدها من اإحراز المزيد من التقدم. واإن اأخفقت 

الحركة في ذلك، فهي �ستفقد اأهميتها في القرن الحادي والع�سرين. 

ويطلب م�سروع القرار اإلى المجل�ش اأن يدعو اللجنة الدائمة المقبلة 

اإلى اإنجاز العمل ب�ساأن منتديات الحركة بغية اإيجاد �سيغة ال�ستراتيجية 

تح�سين  اإلى  �سعًيا  القرارات  تنفيذ  ر�سد  عملية  وا�ستعرا�ش  المقبلة 

على  ُتعقد  التي  لالجتماعات  والتخطيط  التقارير  وتقديم  المتابعة 

م�ستوى الحركة.               

الحركة  ا�ستراتيجية  عن  بالتقرير  الهولندي  الأحمر  ال�سليب  ب  ورحَّ

ل خطوة مف�سلية  2001 �سكَّ اإن اعتماد ال�ستراتيجية في عام  وقال 

ن�سخة  اآخر  اأن  اإلى  ونظًرا  الحركة.  داخل  ال  الفعَّ التعاون  تعزيز  في 

م�ستوى  واأن  �سنوات  �ست  منذ  �سدرت  ال�ستراتيجية  من  ثة  محدَّ

جديدة  ثة  محدَّ ن�سخة  ُتعدَّ  اأن  الدائمة  للجنة  ينبغي  يتدنى،  تبنيها 

اأن  الهولندي  الأحمر  ال�سليب  واأمل  مفتوحة.  اأن�سطة  على  ز  تركِّ

تعزز اللجنة الدائمة القادمة م�ساركة الجمعيات الوطنية في العملية. 

وطلب مجل�ش المندوبين في عام 2005 اإلى اللجنة الدائمة اأن ت�سع 

ب  اآلية ت�سمح ب�سمان ا�ستعرا�ش هيكل منتديات الحركة برمته، ورحَّ

ال�سليب الأحمر الهولندي بجهود تق�سير مدة الجتماعات وتفادي 

من  الرغم  على  بعد  العمل  ُينَجز  ولم  الأعمال.  جداول  ازدواجية 

ال�سليب  "كار" وفريقه، ويحث  ال�سيد  يبذلها  التي  الدوؤوبة  الجهود 

ابتكاري  نهج  اتباع  على  القادمة  الدائمة  اللجنة  الهولندي  الأحمر 

ب�ساأن هيكل الجتماعات، بتكييفها مع الوقائع الحالية والنفتاح على 

طرق عمل حديثة. واقترح ال�سليب الأحمر الهولندي اإن�ساء فريق عمل 

موؤلف من اأع�ساء يتمتعون بمجموعة وا�سعة من الخبرات، بمن فيهم 

ال�سباب. واقترح ال�سليب الأحمر الهولندي، بدعم من الجمعيات 

الوطنية البريطانية والدانماركية والهنغارية والألمانية، تعديل الفقرة 

الحركة  بمنتديات  الخا�ش  العمل  "ا�ستكمال  كالآتي:  لت�سبح   1.2
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الم�ؤتمر الدولي الحادي والثالثين لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

 2013 لعام  المندوبين  مجل�ش  ليتخذ  بالتغيير،  اقتراحات  وعر�ش 

قراًرا ب�ساأنها وت�سكيل فريق عمل مخت�ش لهذا الغر�ش يكون ممثاًل 

للجمعيات الوطنية وي�سم مجموعة وا�سعة من الخبرات وممثاًل عن 

ال�سباب". بالإ�سافة اإلى ذلك، تعك�ش الفقرة 2.3 من م�سروع القرار 

الطلب الذي يتردد منذ زمن طويل لتح�سين التعاون والفاعلية، كجزء 

ال�سحايا.  اإلى  الم�ساعدة  بتقديم  المتمثلة  الم�ستركة  الم�سوؤولية  من 

واقترح ال�سليب الأحمر الهولندي تعديل الفقرة 2.3 لت�سبح كالآتي: 

"تحديث اأعمال ال�ستراتيجية الحالية التي ل تزال مفتوحة، بالتعاون 
الوثيق مع كل مكونات الحركة، بغية تنفيذها وبالتالي تقديم تقرير 

ب�ساأنها اإلى مجل�ش المندوبين لعام 2013. وينبغي اأن يركز هذا الجهد 

تعزيز  اأجل  الحركة من  ال على م�ستوى  والفعَّ المن�سق  التعاون  على 

تنفيذ  بغية  عليها  متفق  اأ�سا�سية  مجالت  في  واأدائها  الحركة  �سورة 

مهمتنا لم�سلحة الأ�سخا�ش الأكثر ا�ست�سعاًفا. كما ينبغي اأن ياأخذ في 

العتبار التوجهات القائمة في بيئات العمل الداخلية والخارجية". 

واأثنت الجمعية الوطنية للهالل الأحمر الأردني على المنهجية والأدوات 

الموؤ�س�سات  اأبرز  في  ا  اأي�سً ُت�ستخدم  التي  التقييم،  في  الم�ستخدمة 

اأن  اإلى  بارتياح  الجمعية  التربوية والجتماعية وال�سيا�سية. واأ�سارت 

ا عن التركيز على كل  ال�ستراتيجية تخدم هدف الحركة العام عو�سً

بالعتبار  التقييم  اأخذ  ذلك،  اإلى  بالإ�سافة  المكونات.  من  مكون 

الوقائع الحالية، وهو ما يدلُّ على نزاهة العملية ونتائجها المو�سوعية. 

واعتبرت الجمعية اأنه من المهم الحفاظ على النهج ال�سامل في العمل 

الأحمر  الهالل  جمعية  واأيَّدت  المقبلة.  الحركة  ا�ستراتيجية  على 

الأردني اقتراحات ال�سليب الأحمر الهولندي.           

في  م�ساألة  الحركة  �سورة  اأن  اإلى  الأ�سترالي  الأحمر  ال�سليب  واأ�سار 

برمتها كمنظمة  الحركة  اإلى  ينظرون  الأع�ساء  فبع�ش  الأهمية،  غاية 

لها  لالأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  اأن  اآخرون  يعتبر  بينما  واحدة 

دور خا�ش ويرون باقي الحركة منظمة واحدة. ول يوجد فهم كاٍف 

من  تح�سينه  يمكن  ما  وهو  واأن�سطتها،  للحركة  الموؤ�س�سي  للهيكل 

خالل تنفيذ التعديالت المخطط لها. وينبغي ا�ستخدام المالحظات 

النظامية  الجتماعات  فاعلية  لتح�سين  التقييم  عمليات  عن  الناتجة 

والموؤتمرات الإقليمية وكفاءتها، كما ينبغي تو�سيح هدف كل نوع 

من الجتماعات للجميع. ويدعم ال�سليب الأحمر الأ�سترالي الجهود 

لتقرير مجل�ش  ال�ستماع  اإلى  ويتطلع  ال�ستراتيجية.  لتنفيذ  المبذولة 

المندوبين بهذا ال�ساأن في اأ�ستراليا، عام 2013. كما يوؤيد التعديالت 

التي اقترحها ال�سليب الأحمر الهولندي. 

  

اأداة هامة  ا�ستراتيجية الحركة هي  اإن  ال�سويدي  ال�سليب الأحمر  وقال 

لتعزيز الأداء الم�سترك. وقد اأُحرز تقدم كبير منذ اعتمادها في قدرة 

الحركة على العمل ككتلة واحدة ُيقا�ش اأداوؤها على اأ�سا�ش اإنجازاتها 

الم�ستركة. فالتعاون والتن�سيق، في ظل الحترام التام لأدوار ووليات 

كل طرف، هو اأمر حا�سم، �ساأنه �ساأن تهيئة مناٍخ مواٍت لنقا�ش منفتح 

اأهمية  على  بالتركيز  ال�سويدي  الأحمر  ال�سليب  ويرحب  و�سفاف. 

توثيق العالقات بين التحاد الدولي واللجنة الدولية.

فاعلية  ل�سمان  وا�ستقاللها  الحركة  حياد  على  الحر�ش  من  بد  ول 

وحالت  الم�سلحة  النزاعات  في  المنحاز  غير  الإن�ساني  عملها 

ومكانتها  ووليتها  الدولية  اللجنة  خبرة  وتجلب  الأخرى.  العنف 

الوطنية ل�سياقها المحلي  داخل الحركة من جهة، وفهم الجمعيات 

من  فلكٍل  هامة.  م�سافة  قيمًة  اأخرى،  جهة  من  الب�سرية  ومواردها 

الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية وليتها لم�ساعدة وحماية �سحايا 

الأ�سا�سي  والنظام  جنيف  اتفاقيات  بموجب  الم�سلحة  النزاعات 

للحركة. ويقت�سي تفعيل هذه الوليات على اأكمل وجه ح�سن التعاون 

والتن�سيق، ويتطلب اأن تكون الجمعيات الوطنية قوية وتعمل ب�سكل 

جيد. لذا فاإن عمل اللجنة الدولية على دعم اأن�سطة بناء القدرات لدى 

الجمعيات الوطنية هو مو�سع تقدير. 

و�سجع ال�سليب الأحمر ال�سويدي الجهود الم�ستمرة لتحديث منتديات 

الحركة. فالمقررات والقرارات التي ُتعتمد في الجتماعات ينبغي 

اأن تحظى بمتابعة منهجية وُت�ستخدم كاأدوات للدبلوما�سية الإن�سانية. 

والفاعلية،  بالكفاءة  يت�سم  اأداء  نحو  اأخرى  ا�ستراتيجية  خطوة  وثمة 

تتمثل في اإدماج المنظور الجن�ساني في جميع مجالت العمل وفي 

النظام الأ�سا�سي للحركة، من اأجل تعزيز التوازن بين الجن�سين على 

جميع م�ستويات الإدارة. واأخيًرا، اأعرب ال�سليب الأحمر ال�سويدي 

عن تاأييده مقترحات ال�سليب الأحمر الهولندي.

اأنه كان بو�سع جميع  اإن التقرير ُيظهر  ال�سليب الأحمر الفنلندي  وقال 

واأنه  ال�ستراتيجية،  من  اأف�سل  ب�سكل  ت�ستفيد  اأن  الحركة  مكونات 

كان ينبغي التركيز ب�سكل اأكبر على الروؤية الم�ستركة، وكان بمقدور 

من خالل  اأف�سل  نتائج  تحقيق  اأكبر  بهمة  ت�سجع  اأن  الدائمة  اللجنة 

التعاون ال�ستراتيجي. وتحظى الحركة بموقع فريد كمنظمة عالمية 

اأنها  غير  الحماية،  و�سعارات  الإن�سانية  القيم  ذات  توحدهم  لأنا�ش 

المن�سات  ا�ستخدام  وينبغي  م�ستركة.  ا�ستراتيجية  روؤية  اإلى  بحاجة 

اإح�سا�ًسا  القائمة لو�سع ا�ستراتيجيات ت�سفي على مكونات الحركة 

قويًّا بالتبني واللتزام. ويوؤيد ال�سليب الأحمر الفنلندي م�سروع القرار 

ككل  الحركة  ا�ستر�ساد  �سمان  على  القادمة  الدائمة  اللجنة  ويحث 

الخا�سة  ال�ستراتيجيات  جانب  اإلى  الجديد،  ال�ستراتيجي  بالإطار 

بمكونات الحركة.

اأن  اإلى  النتباه  وتوباغو  ترينيداد  في  الأحمر  ال�سليب  جمعية  ووجهت 

الإن�سانية،  اأجل  من  واحدة  ككتلة  العمل  على  تقوم  الحركة  ولية 

وجه،  اأتم  على  المتاحة  الأدوات  جميع  ا�ستخدام  ينبغي  اإنه  وقالت 

تعزيز  اأجل  من  المعلومات والت�سالت،  تكنولوجيات  ا  وخ�سو�سً

اأن�سطة  الوطنية في  ينبغي ت�سجيع م�ساركة الجمعيات  الفاعلية، كما 

اللجنة الدائمة على نطاق اأو�سع. ويوؤيد ال�سليب الأحمر في ترينيداد 

وتوباغو مقترحات ال�سليب الأحمر الهولندي، لكنه ي�سدد على اأهمية 

الة وواقعية  و�سوح ولية فريق العمل واأ�ساليب عمله لتحقيق نتائج فعَّ

وممكنة. كما يوؤيد اأهمية اأن ي�سم فريق العمل اأع�ساء يافعين، لما لهم 

من دور هام في م�ستقبل الحركة.
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ورحبت جمعية ال�سليب الأحمر في لي�سوتو بال�ستراتيجية التي تتيح قاعدة 

للتفكير المتب�سر وتحدد الم�سائل ذات الأولوية ومجالت التح�سين، 

بما يوؤدي اإلى اتخاذ قرارات م�ستنيرة. واأكدت اأن التقييم والر�سد هما 

�سلب كل منظمة ع�سرية ويي�سران التخطيط المو�سوعي.

مد القرار ب�ضيغته المعدلة، بالتزكية. اعتُ

ال�طنية  للجمعيات  الأ�صا�صي  النظام  تنقيح   2.7
  CD /11/ 7.2 وقاعدتها القان�نية )ال�ثيقتان

)CD /11/ 7.2DR و

قدم ال�سيد "دافي" )رئي�ش اللجنة الم�ستركة بين اللجنة الدولية والتحاد 

اللجنة  تقرير  الوطنية(  للجمعيات  الأ�سا�سي  بالنظام  المعنية  الدولي 

الم�ستركة وم�سروع القرار الذي اأعدته، مو�سًحا مالحظاته ب�سرائح 

القاعدة  باأن  الجميع  ر  وذكَّ الحركة.  ا�ستراتيجية  اإطار  في  �سورية، 

القانونية للجمعيات الوطنية تتيح اأ�سا�ًسا فائق الأهمية ت�ستند اإليه في 

�سياغة البرامج والقرارات، واإن�ساء هيكلها، واإ�سباغ الحقوق وفر�ش 

الواجبات على اأع�سائها، وتمكين الأ�سخا�ش من تقلد مواقع القيادة 

الجمعيات   2001 لعام  المندوبين  دعا مجل�ش  وقد  القرار.  و�سنع 

الوطنية كافة اأن تنقح اأ�س�سها القانونية خالل الفترة الموؤدية اإلى عام 

2010. ومن الجدير بالذكر اأن 90 في المائة من الجمعيات الوطنية 
قد با�سرت في تنقيح نظامها الأ�سا�سي منذ اعتماد ا�ستراتيجية الحركة 

اأما ن�سبة الع�سرة في المائة المتبقية من الجمعيات   .2001 في عام 

الوطنية، فهي اإما لم تعط الم�ساألة اأولوية كافية اأو تمر بحالة جمود، 

الحكومة  اأو  الوطنية  الجمعية  لدى  التي  الداخلية  ال�سيا�سات  اأن  اأو 

عرقلت اإطالق العملية. وا�ستمر ت�سجيع هذه الجمعيات الوطنية على 

ال�سروع في تنقيح اأنظمتها الأ�سا�سية. وقد اأكمل نحو ثلث الجمعيات 

الوطنية العملية واأ�سبحت لديها اأنظمة اأ�سا�سية تتوافق مع المتطلبات 

الدنيا للوثيقة التوجيهية. اأما بالن�سبة للثلثين المتبقيين فال يزال العمل 

ا، ومع اأنها لم تنه عملية التنقيح بعد فاإن معظم اأنظمتها الأ�سا�سية  م�ستمرًّ

اأ�سبحت اأكثر ات�ساًقا مع المتطلبات الدنيا. 

واأُوليت اأهمية متزايدة في ال�سنوات الأخيرة اإلى اإقامة عالقة م�ساعدة 

بلدانها.  في  العامة  وال�سلطات  الوطنية  الجمعيات  بين  متوازنة 

بقوانينها  عنايًة  اأكثر  لذلك  نتيجة  الوطنية  الجمعيات  واأ�سبحت 

ما  فيها داخليًّا ومع حكوماتها. وهو  بالتفكير  ومرا�سيمها، وبداأت 

اللجنة  تتلقاها  التي  الطلبات  من  المتزايد  العدد  في  بو�سوح  تجلى 

الوطنية للتما�ش  بالنظام الأ�سا�سي من الجمعيات  المعنية  الم�ستركة 

تعليقاتها على قوانينها ومرا�سيمها. 

اأوًل  ال�سوء  في�سلط  المقبلة،  الخطوات  اإلى  القرار  م�سروع  ويتطلع 

على اأهمية موا�سلة عملية التنقيح. وي�سجع الجمعيات الوطنية ثانًيا 

في  القانونية  قاعدتها  لتعزيز  الوطنية  �سلطاتها  مع  حوار  فتح  على 

القوانين الداخلية. ويطلب اإلى اللجنة الدولية والتحاد الدولي ثالًثا، 

موا�سلة دعم الجمعيات الوطنية في م�ساعيها هذه، من خالل مقرهما 

ووفودهما. كما يطلب اإلى اللجنة الم�ستركة م�ساعفة جهودها في هذا 

ال�سدد. وي�سير رابًعا، اإلى اأن الأوان قد حان، بعد ِعقد من العمل على 

الم�ساألة، لإجراء م�ساورة جديدة مع الجمعيات الوطنية ب�ساأن  هذه 

الو�سيلة الأنجع لزيادة توطيد قاعدتها القانونية. وينبغي اأن تنظر هذه 

العملية لي�ش في قدرة موؤ�س�سات جنيف على العمل محليًّا ومع وفودها 

ا في ال�سبل الكفيلة بال�ستفادة بطرق اأكثر ابتكاًرا  فح�سب، واإنما اأي�سً

من الموارد وال�سراكات والخبرات القانونية المتاحة لدى مكونات 

وينبغي  و�سبكاتها.  الوطنية  الجمعيات  �سيما  ول  الأخرى،  الحركة 

المندوبين  اإلى مجل�ش  ال�ساأن  بهذا  الُمحَرز  التقدم  تقرير عن  تقديم 

لعام 2013.

الدولي  التحاد  وتوباغو  ترينداد  في  الأحمر  ال�سليب  جمعية  و�سكرت 

الأ�سا�سي.  تنقيح نظامها  القيِّم لعملية  الدولية على دعمهما  واللجنة 

النظام  ن�ش  اإحالة  وينبغي  النتهاء  على  �سارفت  العملية  اإن  وقالت 

الأ�سا�سي اإلى اللجنة الم�ستركة قبل نهاية عام 2011. وهي ترحب 

ا باأي م�ساعدة في تنقيح قانون الجمعيات الوطنية المقرر اإجراوؤه  اأي�سً

بالت�ساور مع الحكومة. واأعربت الجمعية الوطنية عن تطلعها للتعاون 

م�ساألة  ب�ساأن  العامة  وال�سلطات  الدولي  الدولية والتحاد  اللجنة  مع 

نظامها الأ�سا�سي. 

اأن  فكرة  تاأييدها  عن  �سيراليون  في  الأحمر  ال�سليب  جمعية  واأعربت 

القاعدة القانونية للجمعيات الوطنية اأ�سا�ش �سروري لوجودها واأنها 

ت�سكل اإطاًرا لأن�سطتها وعالقتها مع الحكومة. وقد اأُن�سئت جمعية 

عام  �سدر  برلماني  قانون  بموجب  �سيراليون  في  الأحمر  ال�سليب 

اإلى  2012. ونظًرا  الخم�سين في عام  1962، و�ستحتفل بذكراها 
ِقدم القانون الذي اأن�ساأها، �سعت خالل العامين الما�سيين اإلى تنقيحه 

ا  لجعله اأكثر ات�ساًقا مع وقائع الحياة الع�سرية. واأُحرز تقدم ُمر�ٍش جدًّ

ُتنَجز  اأن  �سيراليون  في  الأحمر  ال�سليب  وياأمل  ال�سعيد،  هذا  على 

المهمة بحلول عام 2012. و�سكرت الجمعية الوطنية اللجنة الدولية 

واللجنة الم�ستركة المعنية بالنظام الأ�سا�سي على دعمهما الرا�سخ في 

الوطنية  الجمعيات  القرار وتحث  م�سروع  توؤيد  ال�سدد. وهي  هذا 

كافة على القيام بالمثل. 

م�سروع  تاأييدها  عن  الأردني  الأحمر  للهالل  الوطنية  الجمعية  واأعربت 

القرار الذي من �ساأنه م�ساعدة الجمعيات الوطنية في تنقيح اأنظمتها 

ثت نظامها الأ�سا�سي ونظامها الداخلي موؤخًرا.  الأ�سا�سية. وهي حدَّ

وقال ال�سليب الأحمر في بيرو اإن م�سروع القرار ينبغي اأن ُيدر�ش بعناية. 

فقد خ�سع ال�سليب الأحمر في بيرو لتدخالت من الق�ساء في بيرو 

ا�ستمرت �ستة اأعوام، وت�سمنت 40 قا�سًيا يخولهم النظام الأ�سا�سي 

للجمعية الوطنية التدخل في اأن�سطتها، ما �سلبها حرية تعديل نظامها 

الأ�سا�سي. وفي حين ينبغي اأن تت�سق التعديالت المقترحة على النظام 

اأن  يجب  فاإنها  الوطنية،  الت�سريعات  مع  الوطنية  للجمعية  الأ�سا�سي 

ا لتو�سيات اللجنة الم�ستركة. وتمنى ال�سليب الأحمر في  تمتثل اأي�سً

بيرو اأن ل تتعر�ش اأي جمعية وطنية اأخرى لمثل هذه التجربة، وحثَّ 

التحاد الدولي على اإر�سال خبراء محليين اأو ممثلين للجنة الم�ستركة 

الأنظمة  تنقيح  يوؤدي  اأن  المهم  الحالت. ومن  في هذه  للم�ساعدة 
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الجمعيات  م�سالح  �ش  تعرِّ اأن  يمكن  ثغرات  اأي  �سد  اإلى  الأ�سا�سية 

الوطنية  الجمعيات  تكون  اأن  ويجب  لالنتهاك.  ومبادئها  الوطنية 

الأ�سخا�ش  احتياجات  تلبية  في  المتمثلة  مهمتها  تاأدية  على  قادرة 

الم�ست�سعفين. 

واأبدى ال�سليب الأحمر في توغو تقديره الفائق للعمل الذي ا�سطلعت به 

اللجنة الم�ستركة، لكنه اأعرب عن اأ�سفه للوقت الطويل الذي ي�ستغرقه 

يتعين  المثال،  �سبيل  فعلى  اإليها.  المحالة  الم�سائل  في  النظر  اأحياًنا 

عادًة انتظار قرار من مجل�ش اإدارة اأعلى ب�ساأن اأي تعديل مقترح على 

الأنظمة الأ�سا�سية. لذا يحثُّ ال�سليب الأحمر في توغو اللجنة على 

البتِّ ب�سكل اأ�سرع في الحالت التي ُتعر�ش عليها.

واأبدت جمعية الهالل الأحمر البحريني تاأييدها الكامل لم�سروع القرار 

�ساعدوا  الذين  الأو�سط  ال�سرق  وخبراء  الدولي  التحاد  و�سكرت 

د�ستورها  وتحديًدا  الأ�سا�سي،  نظامها  تنقيح  على  الوطنية  الجمعية 

ونظامها الداخلي.

الجهود  ر  تقدِّ حين  في  اإنها  النيجيري  الأحمر  ال�سليب  جمعية  وقالت 

ل  تعديالت  ثالثة  اإليها  اأحالت  فقد  الم�ستركة،  اللجنة  تبذلها  التي 

زالت تنتظر ردها النهائي عليها. وهذا الو�سع يعرقل اإجراء ات�سالت 

الة محليًّا ونا�سدت اللجنة الم�ستركة ت�سريع النظر في هذه الم�ساألة. فعَّ

اللجنة  من  م�ساعدة  تلقت  اإنها  اليمني  الأحمر  الهالل  جمعية  وقالت 

عن  العمل  من  اأعوام  ثالثة  وتمخ�ست  د�ستورها.  لتنقيح  الم�ستركة 

مع  يت�سق   ،2011 عام  م�ستهل  في  و�سامل  محكم  �سك  اإعداد 

التطورات الد�ستورية للحركة.

ا  و�سكرت جمعية الهالل الأحمر البنغالدي�سي اللجنة الم�ستركة، وخ�سو�سً

المكتب الإقليمي في كوال لمبور، على م�ساعدتها في �سياغة نظامها 

الأ�سا�سي الجديد. وقالت اإن العملية ا�ستغرقت وقًتا طوياًل ب�سبب �سرط 

اإقرارها من البرلمان. وقريًبا �سيكون لدى الهالل الأحمر البنغالدي�سي 

د�ستور متكامل من �ساأنه اأن ي�سهم في اإ�سفاء �سبغة ديمقراطية على 

الحركة ككل في بنغالدي�ش.

الدولية  اللجنة  بين  الم�ستركة  اللجنة  )رئي�ش  "دافي"  ال�سيد  واأ�سار 

اإلى  الوطنية(  للجمعيات  الأ�سا�سي  بالنظام  المعنية  الدولي  والتحاد 

اأن عدًدا من الجمعيات الوطنية قد عّدلت بنجاح اأنظمتها الأ�سا�سية 

اأو هي في طور تعديلها. و�سدرت الوثيقة التوجيهية التي اعتمدتها 

الدولي،  التحاد  اإدارة  مجل�ش  من  لعملها  اأ�سا�ًسا  الم�ستركة  اللجنة 

طلب  اإلى  وبالإ�سارة  المندوبين.  مجل�ش  ذلك  بعد  عليها  و�سادق 

جمعيتين وطنيتين ت�سريع عمل اللجنة الم�ستركة، قال ال�سيد دافي اإن 

اللجنة تتلقى العديد من المرا�سالت، لكنها تعطي الأولوية للطلبات 

وتمنح م�ساريع الأنظمة الأ�سا�سية التي ُتعر�ش عليها كي تعلق عليها 

قبل اعتمادها، الأف�سلية في المعالجة. وقد اأُعد جدول يلخ�ش التقدم 

ال�سبكي  الموقع  على  عليه  لالطالع  متاح  وهو  اليوم  الُمحَرز حتى 

لالتحاد الدولي.

مد القرار بالتزكية. اعتُ

ال�سيد "كلينبرغر"،

رئي�ش مجل�ش المندوبين، ا�ستاأنف رئا�سة الجل�سة

التدابير  ب�صاأن  والتفاق  التفاهم  مذكرة   8
حمر  لأ ا ل  لهال ا جمعية  بين  لت�صغيلية  ا

في  اأدوم  دافيد  ماجن  وجمعية  الفل�صطيني 
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والتفاق  التفاهم  لمذكرة  الم�ستقل  )المراقب  "�ستنباك"  ال�سيد  قدم 

ب�ساأن التدابير الت�سغيلية بين جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني وحركة 

مذكرة  تنفيذ  ب�ساأن  الخطي  تقريره  اإ�سرائيل(  في  اأدوم  دافيد  ماجن 

التفاهم والتفاق ب�ساأن التدابير الت�سغيلية بين جمعية الهالل الأحمر 

الفل�سطيني وماجن دافيد اأدوم في اإ�سرائيل. وقد اأُبرمت مذكرة التفاهم 

والتفاق في ظروف �سعبة عام 2005 اأثناء فترة جمود في "عملية 

ال�سالم" بهدف الحد من القيود التي تفر�سها �سلطة الحتالل على 

تعهدت جمعية  وقد  الفل�سطيني.  ال�سعب  لفائدة  الإن�سانية  الأن�سطة 

ت�ساعد  باأن  والتفاق،  التفاهم  مذكرة  بموجب  اأدوم  دافيد  ماجن 

الهالل الأحمر الفل�سطيني عن طريق ممار�سة ال�سغوط على ال�سلطات 

الإ�سرائيلية ومنا�سرة اأن�سطة الهالل الأحمر. ومع اأن ذلك تحقق اإلى 

اأمثل ما دام الحتالل قائًما  اأنه لم يت�سن تحقيق نتائج  اإل  حٍد كبير، 

والتفاق نف�سه ل يتناول عواقب 44 عاًما من الحتالل.

وفي حين اأبدت الجمعيتان الوطنيتان كلتاهما التزاًما كاماًل بدورهما 

الإن�ساني، فاإن اأيًّا منهما لم تبد ر�ساها التام عن النتائج التي تحققت. 

اإح�سا�ش  الجمعيتين  مع  ُعقدت  التي  الجتماعات  من  ر�سح  فقد 

بالعجز ب�سبب تاأثر الأن�سطة الإن�سانية بالعتبارات الأمنية لل�سلطات. 

ل جمعية ماجن دافيد اأدوم الم�سوؤولية عن  وينبغي اأن يتذكر من يحمِّ

اإقناع  اإل في ما ندر من  تتمكن  لم  الوطنية  الجمعية  اأن  الو�سع  هذا 

تركزت جهود  فقد  لذا  الأمنية.  ولوائحها  قوانينها  بتغيير  الحكومة 

التنفيذ على تخفيف وطاأة هذه القواعد. وقد ت�سنى مع ذلك اإحراز 

بع�ش النتائج الإيجابية، حيث بات ُي�سمح لخم�ش �سيارات اإ�سعاف 

اقت�سر  ما  في  القد�ش وفي محيطها،  داخل  بحرية  بالتنقل  فل�سطينية 

اإلى القد�ش على الحالت الم�ستع�سية  دخول مر�سى ال�سفة الغربية 

والأ�سخا�ش الذين يحتاجون رعاية خا�سة ل توفرها اإل الم�ست�سفيات 

الكبرى في القد�ش. ويحتاج هوؤلء المر�سى اإلى ت�سريح اأمني م�سبق 

ونقل من �سيارة اإلى اأخرى عند الحواجز ونقاط التفتي�ش في ال�سفة 

تحيلها  الفل�سطينية  الطارئة  العمليات  من  العديد  اأن  غير  الغربية. 

ال�سلطات الإ�سرائيلية اإلى م�ست�سفيات ال�سفة الغربية، مع اأن �سيارات 

الإ�سعاف الفل�سطينية باتت تحظى تقريًبا بنف�ش المعاملة التي تح�سل 

عليها ماجن دافيد اأدوم و�سيارات الإ�سعاف الخا�سة.

وكان وجود �سيارات الإ�سعاف التابعة لجمعية ماجن دافيد اأدوم التي 

تخدم الم�ستوطنات في الأرا�سي الفل�سطينية من التحديات الج�سيمة 
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على  البداية  من  اُتفق  حيث  التفاهم،  مذكرة  �سياغة  واجهت  التي 

الغربية. وكان ذلك  ال�سفة  اأن�سطتها في  الجمعية  اأن توقف  �سرورة 

وقواعدها  الدولية  للحركة  الأ�سا�سي  النظام  بموجب  قانونيًّا  �سرًطا 

ا  اأنها كانت م�ساألة ح�سا�سة جدًّ اإل  اإن�سانية بحد ذاتها،  ولي�ش ق�سية 

في �سياق ال�سرق الأو�سط ب�سبب بعدها الرمزي. واإذا تمكنت الحركة 

والجمعيتان الوطنيتان من حل هذه الم�ساألة بنجاح فاإن ذلك �سيثبت 

قدرة الحركة على تخطي العقبات التي يثيرها الو�سع ال�سيا�سي ال�سائد. 

وبدًل من الت�ستر على باقي الم�ساكل الإن�سانية الناجمة عن الحتالل، 

للطرف  الف�سلى  الم�سالح  تدعم  قرارات  اتخاذ  على  التركيز  ينبغي 

الأ�سعف حقيقًة. وبانتظار ذلك، يوا�سل الهالل الأحمر الفل�سطيني 

عمله تحت وطاأة العديد من القيود. 

بالكامل واأنه لم  ذ  ُتنفَّ التفاهم لم  اأن مذكرة  التقرير بو�سوح  وُيظهر 

يت�سن، لالأ�سف، التحقق من بع�ش النتائج. وكانت الم�ستوطنات غير 

القانونية م�ساألة مثيرة للجدل على ال�سعيد الدولي وداخل المجتمع 

الإ�سرائيلي مًعا. وقد �سعت جمعية ماجن دافيد، بقيادة الدكتور "نعوم 

يفرا�ش"، اإلى تنفيذ مذكرة التفاهم على نحو ل يثير جدًل �سيا�سيًّا في 

اأو�ساط المجتمع الإ�سرائيلي وبين اأع�ساء الجمعية اأنف�سهم. لذا كان 

التقدم بطيًئا، وهو ما ا�ستحق النقد لأن جمعية ماجن دافيد اأدوم كان 

واجبها الوفاء باللتزامات التي قطعتها منذ عام 2005، بغ�ش النظر 

�ستنباك  ال�سيد  اأن  غير  الم�ساألة.  هذه  تكتنف  التي  الح�سا�سيات  عن 

�سد  الأمر  بادئ  ب�سجاعة  ت�سرف  قد  الجمعية  رئي�ش  باأن  اعترف 

اإرادة �سلطاته، ما اأثار غ�سب بع�ش اأع�ساء جمعيته. وقد وفت جمعية 

الهالل الأحمر الفل�سطيني بالتزامها بموجب التفاقات بالتعاون مع 

رئي�سها،  واأبدى  الم�ساألة.  لهذه  حل  اإلى  التو�سل  اأجل  من  الحركة 

الدكتور يون�ش الخطيب، �سبًرا والتزاًما طيلة فترة النقا�سات العديدة 

ت هذه الروح الإيجابية ور�سالة القبول اإلى اإقامة  بهذا ال�ساأن. وقد اأدَّ

حوار بنَّاء والتو�سل اإلى ت�سوية. وتخللت العملية عقبات ولكن بدايات 

ا، وتم التو�سل اأخيًرا اإلى تفاهم ب�ساأن قواعد فك الرتباط  جديدة اأي�سً

من خالل النهج العملي الذي انتهجه رئي�سا الجمعيتين.

وفي ما يخ�ش عملية المتابعة، ينبغي التاأكد تماًما من ان�سحاب جمعية 

المحتلة وتعزيز  الفل�سطينية  الأرا�سي  بالكامل من  اأدوم  ماجن دافيد 

الإنجازات التي تحققت حتى الآن. ولي�ش من مهام المراقب الم�ستقل 

ول �سمن تكليفه اأن يقدم توجيهات عن نوع الآلية المطلوبة للمرحلة 

القادمة. وكان ياأمل بكل اإخال�ش اأن تتمخ�ش البعثات الـ22 التي قام 

بها اإلى المنطقة والمناق�سات التي ل ُتح�سى مع اأ�سحاب الم�سلحة 

خالل فترة ال�سنوات الأربع عن تنفيذ مذكرة التفاهم بالكامل. غير اأنه 

العمل لفترة زمنية محدودة.  اقت�سى الأمر، على موا�سلة  اإذا  يوافق، 

الجمعيتان  له  قدمته  الذي  للدعم  تقديره  عن  �ستنباك  ال�سيد  واأعرب 

الوطنيتان واللجنة الدولية لل�سليب الأحمر والتحاد الدولي واللجنة 

الدائمة. ويتناول م�سروع القرار م�ساألة المتابعة وقد اأعدَّ ن�سه ممثلون 

عن الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية والتحاد الدولي عّينهم مجل�ش 

اإدارة التحاد الدولي. وقال ال�سيد �ستنباك اإنه، ب�سفته مراقًبا م�ستقاًل 

اأمًدا طوياًل مع الحركة، يعتبر تو�سل  ومقرر �سيا�سات ونا�سًطا عمل 

عظيًما  ن�سًرا  الم�ساألة  هذه  ب�ساأن  اآراء  توافق  اإلى  المندوبين  مجل�ش 

للحركة في �سياق يعتبر اليوم اأكثر النزاعات الدولية تعقيًدا واأطولها اأمًدا.  

م�سروع  التفاهم(  مذكرة  �سياغة  لجنة  )رئي�ش  الحديد  الدكتور  وقراأ 

القرار الناتج عن م�ساورة ا�ستغرقت ثالثة اأيام بين اأع�ساء لجنة ال�سياغة 

ومع جميع الأطراف الأخرى المعنية.

مد القرار بالتزكية. واعتُ

ا  وخ�سو�سً الوطنيتين،  الجمعيتين  البريطاني  الأحمر  ال�سليب  وهناأ 

رئي�سيهما، على جهودهما الجبارة. وقال اإنه �سيوا�سل دعم عملهما 

وم�ساندة عملية الر�سد من خالل بذل جهود الدبلوما�سية الإن�سانية مع 

حكومته. و�سكر المراقب الم�ستقل على تقريره و�سدد على �سرورة 

الخ�سوع  وتفادي  للمناق�سات،  محوًرا  الإن�سانية  المبادئ  جعل 

اأو غيره من خارج الحركة. واأعرب عن �سروره  �سيا�سي  لأي نفوذ 

بالم�ساركة في اعتماد هذا القرار الذي يعدُّ بنَّاًء ومتوازًنا في اآٍن، اإذ 

مذكرة  بنود  تنفيذ  بغية  الإن�سانية  للم�ساكل  اإيجاد حلول  على  يركز 

التفاهم بالكامل.

و�سكرت جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني المراقب الم�ستقل على تقريره 

وكالًّ من اللجنة الدولية والتحاد الدولي والجمعيات الوطنية على 

دعمها في تنفيذ مذكرة التفاهم وم�ساعدة الهالل الأحمر الفل�سطيني 

واأ�سادت  ا�ست�سعاًفا.  الأكثر  الفئات  لخدمة  المتع�سرة  م�ساعيه  في 

الجمعية بالطابع الب�سيط والمبا�سر لمذكرة التفاهم، التي توؤكد المبادئ 

الأ�سا�سية للحركة. وترمي مذكرة التفاهم ب�سكل اأ�سا�سي اإلى تعزيز مبداأ 

الجغرافي لكل مجتمع، ويتطلع  النطاق  اإلى احترام  الوحدة وتدعو 

ا على نزاهة الحركة  الهالل الأحمر الفل�سطيني اإلى تنفيذها. وحر�سً

واحتراًما للمراقبين الدوليين الكثر في فل�سطين، ي�سدد الهالل الأحمر 

ا في م�ساألة  اأهمية توخي الدقة وال�سفافية، خ�سو�سً الفل�سطيني على 

�سيارات الإ�سعاف. فال�سور ُتظهر اأن هذه ال�سيارات ل زالت تحمل 

ال�سعار الجديد الذي يمثل  اأدوم بدًل من  �سعار جمعية ماجن دافيد 

ال�سلطات التي تخ�سع لها هذه ال�سيارات قانونيًّا. وقد م�ست لالأ�سف 

�ست �سنوات منذ اعتماد مذكرة التفاهم. والهالل الأحمر الفل�سطيني 

في  �سريكان  اأدوم،  دافيد  ماجن  رئي�ش جمعية  "يفرا�ش"،  والدكتور 

التزامه  الفل�سطيني  الأحمر  الهالل  جدد  وقد  المذكرة،  هذه  تنفيذ 

بروح  التزاًما  الم�سعى،  اأدوم في هذا  دافيد  بم�ساعدة جمعية ماجن 

الحركة ووفاًء لجميع اأولئك الذين قدموا اأرواحهم على خط الواجب 

من داخل الهالل الأحمر الفل�سطيني وخارجه.

وقال ال�سليب الأحمر الفرن�سي اإن رئي�سه، البروفي�سور "ماتاي"، �سارك 

ال  في بعثة اإلى المنطقة في حزيران/ يونية 2011، لدعم التنفيذ الفعَّ

الهالل  وجمعية  اأدوم  دافيد  ماجن  جمعية  وقعتها  التي  لالتفاقات 

الأحمر الفل�سطيني في عام 2005. وقد �سهد الجو الودي الذي كان 

�سائًدا خالل البعثة، كما �سهد عزم ومثابرة كل من ال�سيد "�ستنباك" 

ومندوبي التحاد الدولي واللجنة الدولية في الميدان. وقد تمخ�ست 

النوايا الح�سنة والتعاون بين الجمعيتين الوطنيتين عن توقيع اتفاقات 

الأحمر  ال�سليب  فاإن  العالمية،  بمبداأ  وعماًل  الطرفين.  لدى  مقبولة 
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الم�ؤتمر الدولي الحادي والثالثين لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

الفرن�سي يحث الجمعيات الوطنية كافة على التعبير عن ت�سامنها مع 

قبل  اأدوم،  دافيد  ماجن  الفل�سطيني وجمعية  الأحمر  الهالل  جمعية 

ا�ستعرا�ش تنفيذ التفاقات في الموؤتمر الدولي الحادي والثالثين.

الذي  للعمل  الخا�ش  تقديره  عن  الهولندي  الأحمر  ال�سليب  واأعرب 

الوطنيتان،  الجمعيتان  واجهت  فقد  الم�ستقل.  المراقب  به  ا�سطلع 

رغم اختالف ظروفهما، اأو�ساًعا مفعمة بالتحديات و�سط بيئة عدائية 

برئي�سي  الهولندي  الأحمر  ال�سليب  ي�سيد  لذا  و�سيا�سيًّا.  اجتماعيًّا 

القرار  هذا  يكن  لم  لولها  قيمة،  جهود  من  بذله  وبما  الجمعيتين 

ا على المجل�ش الآن. معرو�سً

لكٍل من  الوطنية  الجمعيات  با�سم  الدانمركي،  الأحمر  ال�سليب  واأثنى 

الجمعيتين  على  والدانمرك،  وال�سويد  والنرويج  واآي�سلندا  فنلندا 

الوطنيتين وما تبذلنه من جهود م�ستمرة ل�سمان تنفيذ مذكرة التفاهم 

هذه  عن  وبمناأى  وجه.  اأتم  على  الت�سغيلية  التدابير  ب�ساأن  والتفاق 

األ يغيب عن  الجهود المتميزة وما تحقق من نتائج بف�سلها، ينبغي 

على  ج�سيمة  قيوًدا  يفر�ش  الفل�سطينية  الأرا�سي  احتالل  اأن  البال 

الإنجازات الممكن تحقيقها. ويعرب ال�سليب الأحمر الدانمركي، 

والجمعيات الوطنية التي يتحدث با�سمها، عن تقديره لعتماد القرار 

بالإجماع، ويحث الجمعيات الوطنية على موا�سلة دعم الطرفين في 

م�ساعيهما الم�ستركة. واأكد اأن من م�سوؤولية الحكومات احترام العمل 

الإن�ساني الذي تقوم به الجمعيتان الوطنيتان والمتثال لأحكام مذكرة 

التفاهم ب�ساأن النطاق الجغرافي لعمليات كٍل منهما.

المراقب  تقرير  اإن  اإ�سرائيل  في  اأدوم  دافيد  ماجن  جمعية  ممثل  وقال 

الم�ستقل اعترف باأن التفاق ب�ساأن التدابير الت�سغيلية ُنفذ بن�سبة 100 

المائة، وهو ما  80 في  بن�سبة  ُنفذت  التفاهم  المائة واأن مذكرة  في 

المائة. وفي  90 في  اإلى   80 يتراوح بين  اإجماليًّا  تنفيذ  يمثل معدل 

اأُحرز"  الذي  "التقدم  كلمات  معنى  عن  يت�ساءل  فاإنه  ال�سياق،  هذا 

في الفقرة الأولى من منطوق القرار. فهناك خدمات اإ�سعاف وا�سعة 

ا اإلى جميع الم�ست�سفيات الإ�سرائيلية.  النطاق في القد�ش توفر منفًذا حرًّ

وقد �سحبت الجمعية 80 في المائة من عملياتها من ال�سفة الغربية، 

ما يمثل تقدًما جوهريًّا. وعليه، اقترحت الجمعية على لجنة ال�سياغة 

بع�ش  اأن  غير  الحقيقة.  هذه  لتبيان  "جوهري"  باأنه  التقدم  و�سف 

الأع�ساء رف�سوا هذا القتراح ورف�سوا العتراف بنطاق التقدم المحرز 

لأ�سباب �سيا�سية ولأنهم يملكون نفوًذا اأو�سع من جمعية ماجن دافيد 

ماجن  م�ستقل عن جمعية  وب�سكل  الموقف،  هذا  على  وبناء  اأدوم. 

دافيد اأدوم، قرر الدكتور "يفرا�ش"، رئي�ش اللجنة التنفيذية للجمعية، 

التي  الإنجازات  روؤية  انتظار  في  �سخ�سيًّا،  التنفيذ  عملية  يوقف  اأن 

�سيت�سنى تحقيقها خالل العامين القادمين.

لمذكرة  الخال�ش  تاأييدها  عن  لغانا  الأحمر  ال�سليب  جمعية  واأعربت 

التفاهم التي ُو�سعت لتحقيق ال�سالم والأمن والرخاء بين جمعية ماجن 

دافيد اأدوم وجمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني، وبين �سعبي البلدين. 

واأعربت الجمعية عن اقتناعها الرا�سخ باأنه ل توجد م�سكلة ي�ستع�سي 

ُتح�سد  اأن  المفيد  من  و�سيكون  الإن�سانية.  الدبلوما�سية  على  حلها 

موارد التحاد الدولي/ اللجنة الدولية ب�سورة مبتكرة، من قبيل العمل 

ال�سبابي وال�سبكات الن�سائية، لتذليل هذه التحديات.

جمعية  من  كالًّ  الجديدة  غينيا  بابوا  في  الأحمر  ال�سليب  جمعية  وهناأت 

الهالل الأحمر الفل�سطيني وجمعية ماجن دافيد اأدوم على تعاملهما 

مع هذه الم�ساألة الح�سا�سة للغاية، ونوهت بالتقدم المحرز منذ انعقاد 

لما  خا�سة  عناية  تولي  وهي   .2009 عام  في  المندوبين  مجل�ش 

ت�سهده المنطقة من تطورات، في ظل المعاناة الإن�سانية القائمة، مع 

مراعاة ال�سياق التاريخي والجغرافي الخا�ش. وتوؤيد الجمعية القرار 

بمجمله، وتثني على المراقب الم�ستقل لما اأنجزه من تقدم رغم عدم 

ا�ستقرار الو�سع.

الوطنيتين  الجمعيتين  اإن  جورجيا  في  الأحمر  ال�سليب  جمعية  وقالت 

جديرتان بالثناء لما بذلتاه من م�ساٍع جبارة. وقد وجهت جمعية ماجن 

دافيد اأدوم النتباه لن�سبة التعهدات التي ُنفذت في اإطار مذكرة التفاهم 

وما تطلبته من جهد. وهناك حاجة اإلى المزيد من العمل لإحراز تقدم 

المبذولة  الجهود  دعم  ويجب  الإنجازات،  هذه  على  يبني  اإ�سافي 

ل�سمان اأن تكون الغلبة للدبلوما�سية الإن�سانية. وحث ال�سليب الأحمر 

الجورجي الأع�ساء على النظر بجدية في الم�ساألة والإ�سادة بم�ساعي 

رئي�سي الجمعيتين الوطنيتين.

ورحب ال�سليب الأحمر الأمريكي بتقرير المراقب الم�ستقل الذي نوه 

بالتقدم الكبير المحرز منذ انعقاد مجل�ش المندوبين في عام 2009. 

واأ�ساد بجمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني وجمعية ماجن دافيد اأدوم 

لما تبذلنه من جهود جادة متوا�سلة، واأ�ساد على وجه الخ�سو�ش 

من  حققته  وما  الت�سغيلية  الترتيبات  ب�ساأن  لالتفاقية  الكامل  بالتنفيذ 

التزام  اإن  وقال  الإن�سانية.  الخدمات  اإلى  الو�سول  تي�سير  في  تقدم 

ت�ستمل عليها  التي  اللتزامات  بتنفيذ  الم�ستمر  الوطنيتين  الجمعيتين 

فائقة  ظروف  مع  تعاملت  فكلتاهما  بالتنويه.  جدير  التفاهم  مذكرة 

التفاقات  تنفيذ  لعرقلة  قوية  خارجية  �سغوًطا  وواجهت  ال�سعوبة 

بل  اأدوم معار�سة كبيرة  دافيد  المبرمة. وقد واجهت جمعية ماجن 

تنفيذ  �سبيل  في  تبذلها  التي  للجهود  الأحيان،  من  كثير  في  متطرفة 

من  ذلك  في  بما  الجغرافي،  النطاق  ب�ساأن  التفاهم  مذكرة  اأحكام 

اأع�ساء عدة في البرلمان الإ�سرائيلي وفي و�سائل الإعالم داخل اإ�سرائيل 

وخارجها والجهات المانحة للحركة واأع�سائها والمتطوعين فيها. 

ورغم هذه المعار�سة، لم تتراجع جمعية ماجن دافيد اأدوم وقيادتها 

المتمثلة في الدكتور "يفرا�ش"، عن التزامها بتنفيذ واجباتها والتعاون 

مع المراقب الم�ستقل وجمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني في تنفيذ 

كامل بنود مذكرة التفاهم، رغم ما تكبدته من تكلفة باهظة في �سبيل 

ذلك. ويظل ال�سليب الأحمر الأمريكي ملتزًما بدعم هذه الم�ساعي 

في  الوطنيتين  الجمعيتين  مع  الت�سامن  على  الحركة  اأع�ساء  ويحث 

جهد دائب للتم�سك بالمبادئ الأ�سا�سية للحركة، ول �سيما ا�ستقاللها 

وحيادها وعدم تحيزها.
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وطماأن الرئي�س الدكتور "يفرا�ش" باأن جهوده ال�سجاعة والتقدم الذي 

اأحرزه لي�سا مو�سع ت�سكيك، كما اأنه ل مجال لل�سك في روح التعاون 

التي اأبداها الدكتور الخطيب.

قرار  لتخاذ  مطروحة  م�صائل  الثالث.  البند   3.4.3
ب�صاأنها

الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي للحركة   9
الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولية 

 .)CD /11 /9.1DR و CD /11 /9.1 ال�ثيقتان(

المعرو�ش على  القرار  اأعدَّ م�سروع  الدولي  اإن التحاد  الرئي�س  قال 

والهالل  الأحمر  لل�سليب  الدولي  المتحف  مع  بالتعاون  المجل�ش، 

الأحمر، و�ساركت في رعايته جمعيات ال�سليب الأحمر الأ�سترالية 

والهالل  وال�سربية  والفرن�سية  والكولومبية  وال�سينية  والبريطانية 

الأحمر التركي. ودعا ال�سيدة "دنيز �سولن" من الهالل الأحمر التركي 

لل�سليب  الدولية  اللجنة  من  زلفيغر"  "رينيه  ال�سيدة  مع  المن�سة  اإلى 

لل�سليب  الدولي  المتحف  من  اودر�سيت"  "باترك  وال�سيد  الأحمر 

الأحمر والهالل الأحمر وال�سيد "غرانت ميت�سل" من التحاد الدولي.

وقالت ال�سيدة "�سولن" )جمعية الهالل الأحمر التركي( اإن الذكرى 

المائة والخم�سين لن�ساأة الحركة هي فر�سة �سانحة للتفكير في اأهمية 

العالمي  التاريخي  التراث  في  مكوناتها  وم�ساهمة  الإن�ساني  عملها 

المتعلق بالنزاع الم�سلح والكوارث الطبيعية والتكنولوجية. وقالت 

م�سدر  اأ�سبحت  اإذ  التاريخ،  في  فيها  جدل  ل  مكانة  للحركة  اإن 

�سبل ال�ستجابة  ب�ساأن  اإلهام للحكومات والمجتمعات والمنظمات 

نوعه  من  فريًدا  اإرًثا  مكوناتها  راكمت  وقد  الإن�سانية.  لالأزمات 

الحالية  لالأجيال  اإلهام  م�سدر  ليكون  وتعزيزه  عليه  الحفاظ  ينبغي 

والمقبلة ومنارة لتوجيه اأعمالها. وقد اأثبتت التجارب الما�سية اأهمية 

الحفاظ على ال�سجالت التاريخية لأن�سطة الحركة في مجال م�ساعدة 

الأ�سخا�ش والمجتمعات المت�سررة من الأزمات الإن�سانية. فقد �سعت 

الحركة دوًما اإلى اإعادة الروابط العائلية، الأمر الذي له دور محوري 

في تخفيف معاناة ال�سحايا واأ�سرهم، اأحياًنا بعد �سنوات طويلة من 

النزاعات الم�سلحة اأو الكوارث. غير اأن ذلك ل يمكن تحقيقه اإل 

الخا�سة  ملفاتها  على  بعناية  الحركة  مكونات  جميع  حافظت  اإذا 

بالعمليات وذاكرتها الموؤ�س�سية.

وقد ا�ستهل المتحف الدولي لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر عملية 

الع�سرين  الذكرى  بمنا�سبة  عمله،  وم�ستقبل  ر�سالته  معنى  في  تاأمل 

بالحركة  المتعلقة  المعارف  تعميم  بهدف   ،2008 عام  في  لن�ساأته 

وتراثها. وفي �سوء دوره الخا�ش وموقعه في جنيف، فاإن المتحف 

للحركة.  والثقافي  التاريخي  التراث  على  الحفاظ  تعزيز  على  عازم 

الِعقد  في  الهامة  التذكارية  والمنا�سبات  بالذكرى  الحتفال  و�سيتيح 

القادم فر�سًة لإذكاء الوعي بالقيمة العالمية لهذا التراث بين الأجيال 

الحالية والمقبلة.

ويدعو م�سروع القرار جميع مكونات الحركة اإلى منح اأولوية اأكبر 

لزيادة  وتعزيزهما  للحركة  والثقافي  التاريخي  التراث  على  للحفاظ 

الترويجية  الأن�سطة  خالل  من  قيمته  واإبراز  التراث  بهذا  التعريف 

واإن�ساء  التراثية  الموؤ�س�سات  من  وغيرها  والمعار�ش  المتاحف  في 

الة للحفاظ على �سجالت الأر�سيف واإدارتها. كما يدعو  خدمات فعَّ

والخبرات  المعارف  من  الثروة  هذه  ا�ستخدام  اإلى  المكونات  هذه 

ا�ستخداًما فعاًل في اأن�سطتها الإن�سانية الجارية. وي�سجعها كذلك على 

التاريخي والثقافي وتعزيزه  تراثها  الحفاظ على  التجارب في  تبادل 

وال�ستفادة من الم�ساعي الحميدة للمتحف الدولي لل�سليب الأحمر 

الدولي واللجنة  والهالل الأحمر في جنيف، ومن خبرات التحاد 

الدولية، ح�سب القت�ساء. واأخيًرا، يطلب م�سروع القرار اإلى المتحف 

الدولي لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر، والتحاد الدولي واللجنة 

 ،2015 عام  في  المندوبين  مجل�ش  اإلى  تو�سيات  تقدم  اأن  الدولية 

التراث  على  الحفاظ  �سبل  ب�ساأن  الوطنية،  الجمعيات  مع  بالت�ساور 

ي�ستند هذا  اأن  وتعزيزهما، على  الدولية  للحركة  والثقافي  التاريخي 

الدولية والإجراءات  اإلى تجارب مختلف مكونات الحركة  التقرير 

الملمو�سة التي تتخذها في هذا المجال.

�سجالت  على  للحفاظ  كبيرة  اأهمية  التركي  الأحمر  الهالل  ويولي 

هذه  اإلى  الو�سول  جعل  حيث  وتعزيزها،  به  الخا�سة  الأر�سيف 

الباحثين  اأمام  مفتوًحا  عاًما   144 عمرها  يبلغ  التي  ال�سجالت 

والجمهور، وي�سعى اإلى اإن�ساء متحف للحفاظ على تراثه التاريخي. 

ر بالقيم الإن�سانية التي  وينبغي حماية �سجالت الأر�سيف هذه لأنها تذكِّ

انطلق منها اأ�سالف الحركة وموؤ�س�سوها. وينبغي اأن تعمل الجمعيات 

الوطنية على توثيق ال�سلة بين الما�سي وبين هذه القيم وتطوير الروابط 

وير�سي  لتقوي�سها.  ُتبذل  م�ساع  اأي  ومكافحة  واإدامتها،  القائمة 

م�سروع القرار الأ�سا�ش الالزم لبذل جهود من�سقة ت�سفي على التاريخ 

الثري والفريد للحركة ال�سوت الجدير بها.

مد القرار بالتزكية. اعتُ

الم�ؤتمر الدولي الحادي والثالث�ن لجمعيات   10
الهالل الأحمر وال�صليب الأحمر

وبرنامج  الم�ؤقت  الأعمال  جدول  اعتماد   1.10
الم�ؤتمر الدولي الحادي والثالثين )ال�ثيقتان  

.)31IC/11/1.1 و CD/ 11/ 10.1DR

مد القرار بالتزكية. اعتُ

الدولي  للم�ؤتمر  المقَتَرح�ن  المكتب  اأع�صاء   2.10
)CD /11 / 10.2DR الحادي والثالثين )ال�ثيقة

مد القرار بالتزكية. اعتُ
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الم�ؤتمر الدولي الحادي والثالثين لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

"�ستعمل  المميزة  العالمات  مبادرة  لأع�ساء  التالي  البيان  الرئي�س  قراأ 

مًعا  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�سليب  الدولية  الحركة  مكونات 

يثيرها  التي  العالمية  للتحديات  اأف�سل  وا�ستجابة  فهم  اإلى  للتو�سل 

الأحمر.  والهالل  الأحمر  لل�سليب  التعريفية  ال�سارة  هويات  تباين 

وقد اأُطلقت هذه المبادرة في حدث جانبي ُنظم اأثناء انعقاد مجل�ش 

المندوبين في نيروبي عام 2009. وفي اإطار هذه المبادرة، �سيجري 

التفاق على تعريف م�سترك لما تعنيه العالمات المميزة و�سُيقترح بيان 

موقف م�سترك بهذا ال�ساأن، و�ستو�سع اإجراءات للم�ساعدة في اإدارة 

�سمعة الجمعيات الوطنية وتاأثيرها، وتعزيزها. و�سُتن�ساأ فرق عمل لبناء 

قدرات الجمعيات الوطنية في مجال العالمات المميزة، و�ستو�سع 

مبادئ توجيهية عبر وطنية تتناول طائفة من التحديات المتعلقة بالهوية 

المميزة، مثل و�سائط الإعالم الرقمية والجتماعية، والأن�سطة التجارية 

والمناف�سة. و�ست�سرف على هذه المبادرة المجموعة المرجعية الدولية 

لعالمات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر، التي تتاألف من ممثلين 

للجنة الدولية والجمعيات الوطنية والتحاد الدولي، و�ستقدم قراًرا 

ب�ساأنها اإلى مجل�ش المندوبين في عام 2013".

مجل�س  متابعة  الأعمال.  جدول  من   4 البند   4.4.3
المندوبين المعق�د في عام 2009

ر الرئي�س الجميع باأن اأي وفد يود التعليق على تقرير متابعٍة ما، عليه  ذكَّ

اأن يخبر بذلك اللجنة الدائمة قبل انعقاد مجل�ش المندوبين. وقد ورد 

المجل�ش  لمخاطبة  الياباني  الأحمر  ال�سليب  من  ال�ساأن  بهذا  طلب 

ب�ساأن تقرير اللجنة الم�ستركة ل�سندوق الإمبراطورة �سوكن )الوثيقة 

.)CD /11 /11.5

قال ال�سليب الأحمر الياباني اإن �سندوق الإمبراطورة �سوكن اأن�سئ في 

عام 1912 عقب تبرع فخامة الإمبراطورة �سوكن بمبلغ 000 100 

ال�سليب  اإلى  اليوم(  �سوي�سري  4 ماليين فرنك  يعادل  ياباني )ما  ين 

لها  رائدة  مبادرة  وكانت  العالمية.  ال�سلمية  لأن�سطته  دعًما  الأحمر 

تاريخ مديد يعود اإلى ما قبل اإن�ساء التحاد الدولي، وقد احُتفل بذكراها 

المائة في عام 2011. وتلقى ال�سندوق حتى اليوم 600 طلب �سادر 

من جمعيات وطنية ودعم جهود بناء القدرات لديها في اأوقات ال�سلم. 

اأع�ساء في  اإدارة ال�سندوق اللجنة الم�ستركة التي تتاألف من  وتتولى 

اللجنة الدولية والتحاد الدولي، واأعرب ال�سليب الأحمر الياباني عن 

�سكره لأع�ساء اللجنة على م�ساعيهم.

وحتى نهاية عام 2010، بلغت اأ�سول ال�سندوق 10 ماليين فرنك 

�سوي�سري، بف�سل الجهود الدوؤوبة التي بذلتها اأطراف عديدة لزيادة 

راأ�ش ماله، ول �سيما الأ�سرة الإمبراطورية اليابانية وال�سليب الأحمر 

الأخيرة  الآونة  في  العالمي  القت�سادي  الو�سع  اأن  غير  الياباني. 

المتلقية  الجهات  وعدد  الموزعة  المبالغ  في  كبير  تراجع  اإلى  اأدى 

اأهمية  على  التاأكيد  ولإعادة  ال�سابقة.  بالأعوام  قيا�ًسا  للتبرعات 

ال�سندوق وت�سليط ال�سوء على الإنجازات العديدة التي حققها حتى 

الياباني  الأحمر  ال�سليب  يخطط  باأن�سطته،  النهو�ش  وزيادة  الآن 

واللجنة الم�ستركة لمجموعة فعاليات ت�سمل اإ�سدار من�سور تذكاري 

عن فخامة الإمبراطورة �سوكن وال�سندوق، واإقامة معر�ش لل�سليب 

الأحمر/ الهالل الأحمر في ني�سان/ اأبريل 2012 في اليابان لتخليد 

ذكرى وفاة الإمبراطورة والحتفال بتاأ�سي�ش ال�سندوق. كما ُتدر�ش 

ال�سبل الكفيلة بزيادة راأ�ش مال ال�سندوق ل�سمان بقائه م�سدًرا لت�سجيع 

الجمعيات الوطنية حول العالم.

وقال الرئي�س اإن جمعيتي ال�سليب الأحمر الكمبودية والبلجيكية تودان 

التعليق على التقرير ب�ساأن تنفيذ ا�ستراتيجية الحركة في مجال اإعادة 

.)CD /11 /11.6 الروابط العائلية )الوثيقة

الدولية  جمعية ال�سليب الأحمر الكمبودي عن �سكرها للجنة  واأعربت 

على م�ساعدتها في تنفيذ ا�ستراتيجية الحركة في مجال اإعادة الروابط 

العائلية )2008-2018(، حيث �ساعدت بذلك على تلبية احتياجات 

الأ�سخا�ش ال�سعفاء الذين انف�سلوا عن اأ�سرهم جراء النزاعات الم�سلحة 

وحالت العنف الأخرى والكوارث الطبيعية والهجرة الدولية. كما 

الم�ساركة  الوطنية  الجمعيات  الكمبودي  الأحمر  ال�سليب  �سكر 

والتحاد الدولي على م�ساهمتها في تن�سيق ال�ستراتيجية والتعاون مع 

�سبكة الروابط العائلية وتاأهبها لحالت الطوارئ وا�ستجابتها لها. وقد 

اأن�ساأ ال�سليب الأحمر الكمبودي، منذ عام 1998، خدمة البحث عن 

المفقودين والر�سائل، بدعم من اللجنة الدولية، لم�ساعدة الكمبوديين 

على تحديد اأماكن وجود اأفراد عائالتهم.

الجتماعات  في  الكمبودي  الأحمر  ال�سليب  جمعية  �ساركت  كما 

الهادئ،  والمحيط  اآ�سيا  منطقة  في  الم�ساألة  ب�ساأن هذه  ُعقدت  التي 

وا�ست�سافت اجتماًعا في بنوم بنه عام 2010 لتعزيز الحوار والتعاون 

مع �سبكة الروابط العائلية في المنطقة. واأدمجت الجمعية ا�ستراتيجية 

اإطار  ا�ستجاباتها في  2009، �سمن  العائلية منذ عام  الروابط  اإعادة 

برنامج مكافحة الإتجار بالب�سر، لتقديم خدمات اأف�سل للمهاجرين 

الم�ست�سعفين و�سحايا العنف، واأجرت تقييًما لالحتياجات في اإطار 

-2011 الرباعية للفترة  اأجل �سياغة خطة عملها  ال�ستراتيجية من 

2014. و�سعت الجمعية اإلى اإذكاء الوعي بين اأع�ساء الفريق الوطني 
باإعادة  المتعلقة  الحتياجات  ب�ساأن  للكوارث  بال�ستجابة  المعني 

الكوارث. وُقدمت هذه الخدمات في  العائلية في حالت  الروابط 

نوفمبر  الثاني/  ت�سرين  في  بنه  بنوم  من  الجماعي  النزوح  اأعقاب 

2010، حيث �سجلت الجمعية 309 طلبات للبحث عن مفقودين، 
اأفلحت في ت�سوية 266 حالة منها، بينما ل تزال الحالت الأخرى 

الة لتقييم  عالقة. غير اأن الجمعية لم تكن م�ستعدة ومجهزة ب�سورة فعَّ

الحتياجات في مجال اإعادة الروابط العائلية اأثناء النزاع الحدودي 

بين كمبوديا وتايلند في ني�سان/ اأبريل 2011. وهي ت�سلم، انطالًقا من 

هذه التجربة، باأهمية تدريب موظفيها على التاأهب لالنت�سار واإدارة 

خدمات اإعادة الروابط العائلية في حالت الطوارئ.

الدولية  اللجنة  تبذلها  التي  بالجهود  البلجيكي  ال�سليب الأحمر  واأ�ساد 

لال�ستراتيجية  التام  تاأييده  عن  واأعرب  ال�ستراتيجية.  تنفيذ  ل�سمان 

من  اإن  وقال  بالمثل.  القيام  على  الحركة  مكونات  جميع  و�سجع 
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بتعزيز  التزامه  القادم  الدولي  الموؤتمر  في  يعلن  اأن  �سروره  دواعي 

في  �سجعته  وقد  ال�ستراتيجية.  اإليها  تدعو  التي  الإجراءات  تنفيذ 

قاعدة  اإن�ساء  بف�سل  تحققت  التي  الإيجابية  النتائج  الأخيرة  الآونة 

بيانات �سبكية للبحث عن المفقودين للجمعيات الوطنية في التحاد 

الأوروبي، ما يدعوه لتاأكيد اأهمية ا�ستخدام التكنولوجيات الحديثة 

واإبداء ا�ستعداده لتقا�سم تلك التجربة مع الأطراف المهتمة.

قرار  واتخاذ  للنقا�س  مطروحة  م�صائل  الثاني.  البند 

ب�صاأنها )م�صتاأنف(

الم�صلحة  للنزاعات  ال�طنية  الجمعيات  تاأهب   6
وحالت العنف الأخرى وال�صتجابة الإن�صانية 

)CD /11 /11.6( )تابع(

اإلى  التو�سل  تم  باأنه  المجل�ش  الكندي  الأحمر  ال�سليب  جمعية  اأبلغت 

ت�سوية ب�ساأن م�سروع القرار قيد الدرا�سة وُعممت �سيغته الجديدة على 

الأع�ساء. وقد اجتمع فريق العمل المخ�س�ش و�سط اأجواء من التعاون 

والتوافق واأُثري النقا�ش بم�ساهمات مجدية تبرهن على الدور الهام 

للجمعيات الوطنية في الت�سدي لطائفة وا�سعة من حالت العنف.

مد القرار ب�ضيغته المعدلة، بالتزكية. اعتُ

البند الخام�س. اختتام المجل�س وتاريخ ومكان    5.4.3
انعقاد مجل�س المندوبين القادم

اأكد الرئي�س اأن مجل�ش المندوبين القادم �سُيعقد في 16 ت�سرين الثاني/ 

نوفمبر 2013 في �سيدني، اأ�ستراليا. ودعا الأع�ساء اإلى الم�ساركة في 

اللجان الثالث التي �سُتعقد بالتزامن بعد اختتام المجل�ش، يليها احتفال 

توزيع ميداليات هنري دونان. واأعلن اختتام مجل�ش المندوبين لعام 

.2011

واأعرب ال�سيد "كونوي" )رئي�ش التحاد الدولي( عن رغبته، مع اقتراب 

الدولية،  للجنة  نهاية وليته كرئي�ش  "جاكوب كلينبرغر" من  ال�سيد 

في تهنئته على م�ساهمته القيمة في الحركة. وقال اإنه ي�ساطره نظرته 

 ،2006 عام  وفي  قواها.  تتحد  اأن  يمكن  �سبكة  بو�سفها  للحركة 

"�سارة  لعتماد  الكامل  دعمه  كلينبرغر"  "جاكوب  ال�سيد  اأبدى 

الذي  الت�سويت  على  الم�ساألة  بطرح  الثالث" وجازف  البروتوكول 

جاء ل�سالح اعتماد ال�سارة. وقد �سعى من خالل مزيج من المبادئ 

ر  وي�سَّ اأدنى حد ممكن  اإلى  البيروقراطية  من  الحد  اإلى  والبرجماتية 

�سير المناق�سات بكفاءة في مجل�ش المندوبين. ومن الجدير بالذكر 

اأن ال�سيد "كلينبرغر" ُولد في نف�ش الم�ست�سفى الذي توفي فيه هنري 

اأهدى  جهوده،  على  تقدير  وكبادرة  ب�سوي�سرا.  هايدين  في  دونان 

ال�سيد "كونوي" لل�سيد "كلينبرغر" �سورة لهنري دونان ر�سمها اأثناء 

ذو  ال�سريع  الفرن�سي  الر�سام  الثامنة ع�سرة  العامة  الهيئة  افتتاح  حفل 

ال�سهرة العالمية، "فرانك بوروليك"، متمنًيا له كل النجاح والتوفيق 

في م�ساعيه المقبلة.

اأعرب ال�سيد "كلينبرغر" )رئي�ش اللجنة الدولية( عن امتنانه لما ُمنح من 

ثقة خالل �سنوات رئا�سته للجنة الدولية.

ُرفعت الجل�سة في ال�ساعة 5:05 م�ساًء.

حفل ت�زيع ميداليات هنري دونان  6.4.3

ال�ضبت، 26 ت�ضرين الثاني/ نوفمبر 2011

7:05 م�ضاًء

ب�سفتها  الدائمة(  اللجنة  اأمانة  )رئي�سة  "كوربونن"  ال�سيدة  تحدثت 

متعهدة مرا�سم حفل توزيع الجوائز، فاأبلغت مجل�ش المندوبين باأن 

2011، وهي  لعام  الدائمة قررت منح ميدالية هنري دونان  اللجنة 

اأعلى و�سام تقديري للحركة الدولية، لثالث �سخ�سيات موقرة لل�سليب 

الأحمر والهالل الأحمر، هي: الدكتور "�سيميلي�س ادوغنا"، والدكتورة 

ودعت  جاكوفليفيت�س".  "بو�سكو  والدكتور  هايبرغ"،  نوكلباي  "اأ�ستريد 
ال�سيدة "فريهيوت ووركو"، الأمينة العامة لجمعية ال�سليب الأحمر 

الإثيوبي، اإلى المن�سة لتقديم الفائز الأول، الدكتور "ادوغنا".

�سيميلي�س ادوغنا

الدكتور  اإن  الإثيوبي(  الأحمر  )ال�سليب  "ووركو"  ال�سيدة  قالت 

طويلة  اأعوام  بعد  الإثيوبي  الأحمر  ال�سليب  اإلى  ان�سم  "ادوغنا" 
اأم�ساها في خدمة بلده ومواطنيه، وتقلد خاللها العديد من منا�سب 

الم�سوؤولية، بما فيها وزير العمل وال�سوؤون الجتماعية. فقد قدم مثاًل، 

ب�سفته ع�سًوا في اللجنة الوطنية للغوث واإعادة التاأهيل، م�ساهمات 

جليلة لحفظ �سالمة العديد من الإثيوبيين المتاأثرين بالجفاف الذي األّم 

بالبلد في منت�سف الثمانينيات، من خالل تعبئة الموارد الدولية ودعم 

عمليات ال�ستجابة التي كانت تنفذها الجمعية الوطنية. كما �ساعد، 

ب�سفته رئي�ًسا للمكتب الإقليمي الفرعي لل�سليب الأحمر الإثيوبي في 

اأدي�ش اأبابا، في تطوير الخدمات لم�ساعدة الم�ست�سعفين والمحتاجين 

اإن�ساء  وتي�سير  البلد  في  الإ�سعاف  �سيارات  خدمات  �سبكة  بتو�سيع 

22 بنًكا للدم. وخالل وليته التي امتدت 8 �سنوات، عزز الدكتور 
"ادوغنا" قدرة الجمعية على ال�ستجابة للكوارث وتلبية الحتياجات 
ومعبًئا  العامة،  لل�سلطات  م�ساعدة  كجهة  دورها  معزًزا  الإن�سانية، 

مكاتبها  كفاءة  و�سمان  الأ�سا�سية  ميزانيتها  لتغطية  الالزمة  الموارد 

الفرعية وا�ستدامتها من خالل تي�سير التن�سيق بينها وبين المقر. و�ساعد 

الدكتور "ادوغنا" كذلك في تعزيز قدرات الجمعيات الوطنية الأخرى 

في اأفريقيا، من خالل توثيق عرى التعاون وال�سراكة مع عدد كبير من 

الجمعيات الوطنية في التاأهب لحالت الطوارئ وال�ستجابة لها. 

المبادرات  العديد من  واأطلق، ب�سفته نائب رئي�ش التحاد الدولي، 

الهامة للقارة الأفريقية وروج لها، بما في ذلك اإن�ساء ال�سراكة الجديدة 

لجمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر الأفريقية، ودعا بحما�ش 

لعقد الجتماعات الد�ستورية في اأفريقيا، حيث ُعقد اأولها في كينيا عام 

2009. وا�ست�ساف الدكتور "ادوغنا" كذلك جل�سة خا�سة لمجل�ش 
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نطاق  على  والأفكار  المعارف  بتبادل  النهو�ش  �سبل  ب�ساأن  الإدارة 

بالقوة والعزم  "ادوغنا" بطاًل مفعًما  القارة ككل. لقد كان الدكتور 

لل�سليب الأحمر الإثيوبي والحركة ككل. وقد قررت اللجنة الدائمة 

بالإجماع اإهداءه ميدالية هنري دونان للتزامه ال�سخ�سي وم�ساهمته 

الأ�سا�سية  المبادئ  ن�سر  على  وعمله  الإن�سانية  الأن�سطة  تطوير  في 

للحركة وُمثلها العليا.

ت�سلم الدكتور "ادوغنا" ميدالية "هنري دونان" و�سهادة من ال�سيد "بارا"، 

رئي�س اللجنة الدائمة، و�سط ت�سفيق الح�سور.

ودعت ال�سيدة "كوربونن" )رئي�سة اأمانة اللجنة الدائمة( ال�سيد "كنوت 

�سفيري"، رئي�ش �سبيبة ال�سليب الأحمر النرويجي، اإلى المن�سة لتقديم 

نوكلباي  "اأ�ستريد  الدكتورة  دونان،  هنري  بميدالية  الثانية  الفائزة 

هايبرغ".

اأ�ستريد نوكلباي هايبرغ

الدكتورة  اإن  النرويجي(  الأحمر  )ال�سليب  "�سفيري"  ال�سيد  قال 

لق�سايا  ن�سطة  ومنا�سرة  النف�ش  علم  في  مرموقة  اأ�ستاذة  "هايبرغ" 
وقد  التعذيب،  مناه�سة  في  متفانية  ونا�سطة  الجن�سين  بين  الم�ساواة 

م�ستهل  في  النرويجي  الأحمر  ال�سليب  اإلى  كمتطوعة  ان�سمت 

وبرامجها  الحركة  اأن�سطة  في  انخراطها  ازداد  وقد  الثمانينيات. 

رد منذ انتخابها رئي�سة للجمعية الوطنية في عام 1993.  ب�سكل مطَّ

و�ساعدتها مهاراتها في الت�سال وبناء ج�سور العالقات في تهيئة جو 

مواٍت ل�ستعادة وحدة الحركة و�سدقيتها في الموؤتمر الدولي ال�ساد�ش 

والع�سرين المعقود في عام 1996، بعد اأن اأُلغي في اللحظة الأخيرة 

الموؤتمر الذي كان مقرًرا عقده قبلها باأربعة اأعوام في بوداب�ست. وبعد 

انتخابها اأول رئي�سة لالتحاد الدولي، قادت الدكتورة "هايبرغ" حملة 

نائب  تعزيز دور  الوطنية عن طريق  الجمعيات  لبناء قدرات  تلين  ل 

الرئي�ش والمجل�ش التنفيذي ك�سركاء متحاورين رئي�سيين وت�سجيعهم 

على ال�سطالع بدور اأكثر ن�ساًطا في عملية �سنع القرار في التحاد 

التح�سينات  من  مزيد  لإدخال  بذلك  ال�سبيل  مهدت  وقد  الدولي. 

وعززت  الإقليمية،  والكوارث  الطوارئ  لحالت  ال�ستجابة  على 

دور الحركة ككل. كما قدمت الدكتورة "هايبرغ" م�ساهمة جليلة 

في الجهود الرامية اإلى مكافحة انت�سار فيرو�ش نق�ش المناعة الب�سرية/ 

ا في اأفريقيا، من خالل تعبئة الموارد واأن�سطة التوعية  الإيدز، خ�سو�سً

وم�ساعدة الم�ست�سعفين. وهي �سفيرة ل تكل للحركة وجدول اأعمالها 

وتفانيها  المهني  وح�سها  نزاهتها  في  لالآخرين  وقدوة  الإن�ساني، 

بالإجماع  الدائمة  اللجنة  قررت  وقد  ق�سيتها.  اأجل  من  الخال�ش 

في  وم�ساهمتها  ال�سخ�سي  للتزامها  دونان  هنري  ميدالية  منحها 

تطوير الأن�سطة الإن�سانية وعملها على ن�سر المبادئ الأ�سا�سية للحركة 

وُمثلها العليا.   

ت�سلمت الدكتورة "هايبرغ" ميدالية هنري دونان و�سهادة من ال�سيد "بارا"، 

رئي�س اللجنة الدائمة، و�سط ت�سفيق الح�سور.

الدكتور  الدائمة(  اللجنة  اأمانة  )رئي�سة  "كوربونن"  ال�سيدة  ودعت 

ال�سربي،  الأحمر  ال�سليب  "دراغان رادوفانوفيت�ش"، رئي�ش جمعية 
اإلى المن�سة لتقديم الفائز الثالث بميدالية هنري دونان لعام 2011، 

الدكتور "بو�سكو جاكوفليفيت�ش"، المعروف بم�ساهماته المتميزة في 

القانون الإن�ساني الدولي وبرنامج القوانين والقواعد والمبادئ الدولية 

الخا�سة بال�ستجابة للكوارث.  

بو�سكو جاكوفليفيت�س

اإن  ال�سربي(  الأحمر  ال�سليب  )جمعية  "رادوفانوفيت�س"  الدكتور  قال 

"جاكوفليفيت�ش"  الدكتور  حياة  من  يتجزاأ  ل  جزء  الأحمر  ال�سليب 

من  الع�سرينيات  في  كمتطوع  يوغ�سالفيا  فرع  اإلى  ان�سمامه  منذ 

يعمل  الحين  ذلك  منذ  "جاكوفليفيت�ش"  الدكتور  يلبث  ولم  عمره. 

فيه  وي�ساهم  الدولي  الإن�ساني  القانون  تطوير  تعزيز  على  كلل  دون 

داخل اإطار الحركة وعلى كل م�ستوى من م�ستويات المجتمع. وقد 

�ساعد على و�سع مبادئ وقواعد ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر 

لالإغاثة في حالت الكوارث، التي اعتمدها الموؤتمر الدولي الحادي 

في  اليوغ�سالفي  الوفد  �سمن  وعمل   ،1969 عام  في  والع�سرون 

وعمل   ،1977-1974 الفترة  في  لجنيف  الدبلوما�سي  الموؤتمر 

م�ست�ساًرا للجنة الدائمة المعنية بالقوانين الأ�سا�سية للحركة ونظامها 

الداخلي في الثمانينيات، و�ساهم في برنامج ال�سليب الأحمر والهالل 

 ،1982 عام  في  العن�سري  والتمييز  العن�سرية  لمناه�سة  الأحمر 

و�سارك في ع�سرة موؤتمرات دولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر، 

في  و�سارك  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�سليب  �سالم  موؤتمري  وفي 

والهالل  الأحمر  لل�سليب  ال�سالم  لجنة  في  نتائجهما، وكان ع�سًوا 

متطوًعا  تقاعده،  منذ  "جاكوفليفيت�ش"،  الدكتور  يزل  ولم  الأحمر. 

ن�سًطا في جمعية ال�سليب الأحمر ال�سربي وظل نائب رئي�ش لجنتها 

المعنية بالقانون الإن�ساني الدولي، بعد اأن كان رئي�سها طوال الفترة 

من عام 1990 اإلى عام 2000. وقد األهمت خبرته والتزامه في مجال 

الم�سمار.  هذا  في  اأثره  لقتفاء  العديدين  الدولي  الإن�ساني  القانون 

وات�سم الدكتور "جاكوفليفيت�ش" دوًما بح�سا�سيته تجاه المعاناة الب�سرية 

ول يزال ي�سارك بكل قوة في العمل الإن�ساني في منطقة البلقان. وقد 

قررت الجمعية الدائمة بالإجماع منحه ميدالية هنري دونان للتزامه 

ال�سخ�سي، وم�ساهمته في تطوير الأن�سطة الإن�سانية وعمله على ن�سر 

المبادئ الأ�سا�سية للحركة وُمثلها العليا.   

ت�سلم الدكتور "جاكوفليفيت�س" ميدالية هنري دونان و�سهادة من ال�سيد 

"بارا"، رئي�س اللجنة الدائمة، و�سط ت�سفيق الح�سور.

ُمنحا  اللذين  زميليه  عن  بالنيابة  "جاكوفليفيت�س"  الدكتور  وتحدث 

جوانب  بع�ش  اإلى  النتباه  ووجه  الدائمة  اللجنة  ف�سكر  الميدالية 

الحركة التي لم يلبث اأن تعلمها الجي�ش الحا�سد من اأع�ساء جمعيات 

ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر واأن�سارها في �سياق التعاون المتزايد 
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عمًقا وات�ساًعا في ما بينهم. فاأوًل، لي�ست هناك حدود لعمل الحركة 

الحركة  اإن  وثانًيا،  ب�سرية.  معاناة  ُوجدت  اأينما  واأن�سطتها  ووليتها 

الن�سمام  على  ُمكَره  اأحد  من  فما  الطوعية،  الخدمة  على  تعتمد 

اإليها، كما اأن ل اأحد ينبغي منعه من الن�سمام اإليها. وقد �ساهم حق 

الختيار هذا في تو�سع التحاد الدولي، اإذ لم يكن عدد اأع�سائه ليبلغ 

في  ت�ساهم  الحركة  اإن  ثالًثا،  ق�سريًّا.  الن�سمام  كان  لو  الحجم  هذا 

ال�سالم بكل و�سوح، فجائزة نوبل الأولى ُمنحت لموؤ�س�سها، هنري 

دونان، عام 1901، وفازت بها اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر ثالث 

الحرب  حالة  �سد  بو�سفه  لي�ش  ال�سالم  اإلى  تنظر  فالحركة  مرات. 

فح�سب، واإنما هو م�ساألة تعاون دائم بين الدول وال�سعوب لتحقيق 

الب�سر وحقوقهم الأ�سا�سية. واأخيًرا  هدف م�سترك هو كفالة احترام 

ولي�ش اآخًرا، اإن الحركة، من خالل اأن�سطتها ومبادئها واأيديولوجيتها 

التقليدية  باأ�سكاله  العالم،  المت�ساعد حول  العنف  ور�سالتها، تكافح 

واإنما  بال�سالح  لي�ش  تكافحه  رهيبة.  معاناة  ت�سبب  التي  والجديدة 

بو�سائل �سلمية. والعالم بحاجة اإلى منظمة كهذه، وعلى اأع�سائها اأن 

ي�سعروا بالفخر لعملهم جنوًدا في هذا الجي�ش الحا�سد من المتطوعين 

في خدمة الإن�سانية. 

وهناأت ال�سيدة كوربونن )رئي�سة اأمانة اللجنة الدائمة( الفائزين الثالثة 

لبناء  الإن�سانية وجهودهم  في خدمة  م�ساهماتهم  اإياهم على  �ساكرًة 

عالم اأف�سل.

انتهى حفل ت�سليم الميداليات في ال�ساعة 7:35 م�ساًء.
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م�صروعات القرارات ووثائق المعل�مات الأ�صا�صية

م�سروع قرار ووثيقة معلومات اأ�سا�سية حول ال�سعي اإلى الق�ساء   •
 (CD/ 11/ 4.1) على الأ�سلحة النووية

مع  بالت�ضاور  االأحمر  لل�ضليب  الدولية  اللجنة  اأعدتها  وثيقة   

االتحاد الدولي لجمعيات ال�ضليب االأحمر والهالل االأحمر

م�سروع قرار وتقرير عن عالقات مكونات الحركة الدولية مع   •
 (CD/ 11/ 5.1) جهات فاعلة اإن�سانية من خارج الحركة

وثيقة اأعدتها اللجنة الدولية باال�ضتراك مع االتحاد الدولي   

تاأهب  حول  الأ�سا�سية  بالمعلومات  وتقرير  قرار  م�سروع   •
الجمعيات الوطنية للنزاعات الم�سلحة وحالت العنف الأخرى 

(CD/ 11/ 6.1) وال�ستجابة لها

وثيقة اأعدتها اللجنة الدولية بالت�ضاور مع االتحاد الدولي   

م�سروع قرار وتقرير حول ال�ستراتيجية من اأجل الحركة الدولية   •
(CD/ 11/ 7.1) لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر

وثيقة اأعدتها اللجنة الدائمة بالت�ضاور مع اللجنة الدولية لل�ضليب   

االأحمر واالتحاد الدولي

اللجنة  بين  الم�ستركة  اللجنة  اإعداد  من  وتقرير  قرار  م�سروع   •
للجمعيات  الأ�سا�سي  بالنظام  المعنية  الدولي  الدولية والتحاد 

(CD/ 11/ 7.2) الوطنية

واالتحاد  الدولية  اللجنة  بين  الم�ضتركة  اللجنة  اأعدتها  وثيقة   

الدولي المعنية بالنظام االأ�ضا�ضي للجمعيات الوطنية 

 2009 1 لمجل�ش المندوبين لعام  تقرير عن تنفيذ القرار رقم   •
)المنعقد في نيروبي في 23-25 ت�سرين الثاني/ نوفمبر 2009( 

"نحو تنفيذ مذكرة التفاهم والتفاق ب�ساأن الترتيبات الت�سغيلية 
م  بين جمعية الهالل الأحمر الوطنية وماجن دافيد  اأدوم"، ُيقدَّ

اإلى مجل�ش المندوبين القادم وعن طريقه اإلى الموؤتمر الدولي 

الحادي والثالثين وفًقا للفقرة 6 من القرار رقم 1 المذكور اأعاله 

(CD/ 11/ 8.1)

م�سروع قرار وتقرير حول �سون التراث التاريخي والثقافي للحركة   •
 (CD/ 11/ 9.1) الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر

وثيقة اأعدتها اللجنة الدولية باال�ضتراك مع االتحاد الدولي بدعم   

من جمعيات ال�ضليب االأحمر االأ�ضترالي والبريطاني وال�ضيني 

التركي،  االأحمر  والهالل  وال�ضربي  والفرن�ضي  والكولومبي 

وبالتعاون مع المتحف الدولي لل�ضليب االأحمر.

الحادي  الدولي  الموؤتمر  وبرنامج  الموؤقت  الأعمال  جدول   •
.(31IC/ 11/ 1.1و CD/ 11/ 10.1) والثالثين

متابعة مجل�س المندوبين المعق�د في عام 2009

(CD/ 11/ 11.1) تقرير متابعة عن عمل اللجنة الدائمة  •
وثيقة اأعدتها اللجنة الدائمة   

تقرير عن تنفيذ �سيا�سة الحركة الخا�سة بالنزوح الداخلي   •
(CD/ 11/ 11.2)

وثيقة اأعدتها اللجنة الدولية بالت�ضاور مع االتحاد الدولي  

تقرير عن متابعة مدونة ال�سراكة الجيدة )متابعة القرار رقم 9/  •
(CD/ 11/ 11.3) )2009 مجل�ش المندوبين

وثيقة اأعدتها اللجنة الدولية باال�ضتراك مع االتحاد الدولي  

تقرير عن تنفيذ اتفاق اإ�سبيلية وتدابيره التكميلية  •
(CD/ 11/ 11.4)  

وثيقة اأعدتها اللجنة الدولية باال�ضتراك مع االتحاد الدولي  

5.3

قائمة ب�ثائق مجل�س المندوبين لعام 2011

)CD/ 11/ 3.1 جدول الأعمال الم�ؤقت والمف�صل لمجل�س المندوبين لعام 2011 )وثيقة
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تقرير اللجنة الم�ستركة ل�سندوق الإمبراطورة �سوكن   •
(CD/ 11/ 11.5)

وثيقة اأعدتها اللجنة الم�ضتركة ل�ضندوق االإمبراطورة �ضوكن  

لل�سليب الأحمر  الدولية  الحركة  ا�ستراتيجية  تقرير عن تطبيق   •
-2008( العائلية  الروابط  اإعادة  مجال  في  الأحمر  والهالل 

(CD/ 11/ 11.6) )2011
التابعة  المفقودين  للبحث عن  المركزية  الوكالة  اأعدتها  وثيقة   

للجنة الدولية لل�ضليب االأحمر بالت�ضاور مع الجمعيات الوطنية 

واأع�ضاء فريق تنفيذ ا�ضتراتيجية اإعادة الروابط العائلية من االتحاد 

الدولي والجمعيات الوطنية.
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تقارير

اإلى الأع�صاء والمراقبين الم�صاركين

في الم�ؤتمر الدولي الحادي والثالثين

لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

جنيف، �ص�ي�صرا، من 28 ت�صرين الثاني/ ن�فمبر اإلى 1 كان�ن الأول/ دي�صمبر 2011

جنيف، 25 اأيار/ مايو 2011 

�سيداتي، �سادتي،

حددت اللجنة الدائمة لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر مكان وتاريخ انعقاد الموؤتمر الدولي الحادي والثالثين لل�سليب الأحمر والهالل 

الأحمر. و�سُيعقد الموؤتمر في جنيف اعتباًرا من 28 ت�سرين الثاني/ نوفمبر اإلى غاية الأول من كانون الأول/ دي�سمبر 2011. وُي�سعد اللجنة 

الدولية لل�سليب الأحمر والتحاد الدولي لجمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر، اللذين ينظمان الموؤتمر اأن ي�ست�سيفانكم: 

يوم الثنين 28 ت�سرين الثاني/ نوفمبر 2011

عند ال�ساعة التا�سعة �سباًحا في مركز الموؤتمرات الدولي في جنيف (CiCG)، العنوان:

(international Conference Centre of Geneva (CiCG
Rue de Varembé, 15– 1211 Geneva

ز الموؤتمر، تحت �سعار »عالمنا عملكم- من اأجل الإن�سانية«، على تعزيز القانون الدولي الإن�ساني والعمل الإن�ساني. و�سيركِّ

 

وُنرفق بهذه الدعوة الوثائق التح�سيرية التالية:

جدول الأعمال الموؤقت الذي اأعدته اللجنة الدائمة؛  .1
وثيقة معلومات اأ�سا�سية ت�سرح الأ�سا�ش المنطقي للموؤتمر والنتائج المتوخاة من الق�سايا الهامة المدرجة على جدول الأعمال الموؤقت؛  .2

1.4
دع�ة

الم�ؤتمر الدولي الحادي والثالث�ن

لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر
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الخطوط التوجيهية الخا�سة بتقديم تعهدات التي تدعو الم�ساركين اإلى اأن يتخذوا طوًعا التزامات اإن�سانية محددة لتنفيذ قرارات الموؤتمر   .3
خالل الفترة من 2012 اإلى 2015، �سواء ب�سكل فردي اأو جماعي مع اأع�ساء اأو مراقبين اآخرين؛

مذكرة معلومات عن ت�سجيل الم�ساركين في الموؤتمر.  .4

يرجى كذلك الرجوع اإلى الوثائق التالية المتوفرة على الموقعين الإلكترونيين للجنة الدائمة واللجنة الدولية والتحاد الدولي: 

المبادئ التوجيهية المطبقة لنتخاب اأع�ساء اللجنة الدائمة والنظام الأ�سا�سي والنظام الداخلي للحركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر   

)طبعة جديدة(؛

و�ستقرر اللجنة الدائمة عدًدا محدوًدا من ور�ش العمل ُتعقد خالل الموؤتمر. وتتيح ور�ش العمل هذه للم�ساركين فر�سة مناق�سة ق�سايا اإن�سانية 

هامة لي�ست مدرجة على جدول اأعمال الموؤتمر الر�سمي. و�سُتر�َسل اإلى الم�ساركين في وقت لحق معلومات اإ�سافية ب�ساأن هذه الور�ش. 

وتخ�ش هذه الدعوة جميع اأع�ساء الموؤتمر الدولي الم�سمولين في المادة 9 من النظام الأ�سا�سي للحركة وهم ممثلو:

الجمعيات الوطنية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر المعترف بها وفق الأ�سول؛  •
اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر؛  •

التحاد الدولي لجمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر؛  •
الدول الأطراف في معاهدات جنيف.  •

ا اإلى جميع المراقبين المدعوين لح�سور الموؤتمر. ه هذه الدعوة اأي�سً وعماًل بالمادة 5 من النظام الداخلي للحركة، توجَّ

وندعو اأع�ساء الموؤتمر اإلى اإر�سال مالحظاتهم ب�ساأن المعلومات الأ�سا�سية المرفقة قبل 30 حزيران/ يونيو. 

وتن�ش الفقرة 2 من المادة 6 في النظام الداخلي للحركة على اأن ت�سل اأية مالحظات اأو تعديالت اأو اإ�سافات ب�ساأن جدول الأعمال الموؤقت 

اإلى اللجنة الدائمة قبل افتتاح الموؤتمر ب�ستين يوًما على الأقل )اأي في موعد اأق�ساه 29 اأيلول/ �سبتمبر2011(. لكننا نتمنى على الم�ساركين 

اإر�سال تعليقاتهم قبل 30 اآب/ اأغ�سط�ش. 

وينبغي اإر�سال اأية وثيقة يود اأحد اأع�ساء الموؤتمر اإدراجها كوثيقة عمل ر�سمية خا�سة بالموؤتمر، اإلى اأمانة اللجنة الدائمة، قبل افتتاح الموؤتمر 

بت�سعين يوًما على الأقل )اأي في موعد اأق�ساه 30 اآب/ اأغ�سط�ش 2011(. 

 

 �سُتر�َسل وثائق العمل الر�سمية ذات ال�سلة ببنود جدول اأعمال الموؤتمر، بما في ذلك م�ساريع القرارات، قبل خم�سة واأربعين يوًما من تاريخ 

انعقاد الموؤتمر )اأي قبل 12 ت�سرين الأول/ اأكتوبر 2011(. 

وتجدون في مرفق هذه الوثيقة عنوان اأمانة اللجنة الدائمة والمعلومات الالزمة لالت�سال بها وبالهيئات الأخرى المنِظمة للموؤتمر. 

ا للموؤتمر. وقد عّينته الحكومة ال�سوي�سرية لم�ساعدة اللجنة الدائمة والهيئتين  وترحب اللجنة الدائمة ب�سعادة ال�سفير »جان فرن�سوا باروز« مفو�سً

المنِظمتين في الأعمال التح�سيرية للموؤتمر.

وتف�سلوا، �سيداتي �سادتي، بقبول فائق التقدير والحترام،

ال�سيد تداتيرو كونوي

رئي�ش

التحاد الدولي لجمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر

الدكتور جاكوب كلينبرغر

رئي�ش

اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر
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جدول الأعمال والبرنامج  1.2.4
انظر 1.2.1 اأعاله

)�سفحة 23(

م على هام�س الم�ؤتمر حلقات العمل والأحداث الجانبية التي �صُتنظَّ  2.2.4

الأحد، 27 ت�سرين الثاني/ نوفمبر 2011

م�سرحية مو�سيقية عن حياة هنري دونان حدث جانبي:   •
TEDxRC² حدث جانبي:   •

الثنين، 28 ت�سرين الثاني/ نوفمبر 2011

اأن ُيحدث فرًقا يت�سل بالقانون الدولي  "حماية �سحايا النزاعات الم�سلحة: كيف يمكن لمنظور العدل بين الجن�سين  حلقة عمل:   •
الإن�ساني؟"

"�سمان ال�ستجابة الإن�سانية الكافية والآنية لحتياجات المهاجرين ومواطن �سعفهم: تحديات النفاذ" حلقة عمل:   •
"اأف�سل الممار�سات في تعزيز حماية الطفل" حلقة عمل:   •

"تاأهب الجمعيات الوطنية للنزاعات الم�سلحة وحالت العنف الأخرى ومواجهتها" حلقة عمل:   •
عر�ش �سريط وثائقي: حماية المدنيين في عمليات ال�ضالم حدث جانبي:   •

تق�سي الحقائق كاأداة ل�سمان احترام القانون الدولي الإن�ساني– ال�سواغل الحالية ووجهات النظر حدث جانبي:   •
التدبر ال�سليم لأمر موتى النزاعات الم�سلحة: �سرورة اإن�سانية، من المبادئ الإن�سانية اإلى الممار�سة حدث جانبي:   •

عملية كوبنهاغن: معاملة المحتجزين في العمليات الع�سكرية الدولية حدث جانبي:   •
ال�سباب كقوة دافعة لثقافة الالعنف وال�سالم: قوة الريا�سة والفنون والإبداع حدث جانبي:   •

الثالثاء، 29 ت�سرين الثاني/ نوفمبر 2011

التحديات الحالية التي تواجه ن�سر القانون الدولي الإن�ساني وتنفيذه حدث جانبي:   •
طرق مبتكرة لتعزيز التربية الإن�سانية لالأطفال وال�سباب حدث جانبي:   •

العمل الإن�ساني الم�ستدام: من الإغاثة اإلى التنمية حدث جانبي:   •
اإمكانية الو�سول الإن�ساني اإلى ال�سحايا حدث جانبي:   •

اإ�سدار التقرير الثاني ب�ساأن تنفيذ ون�سر القانون الدولي الإن�ساني في جمهورية بولندا حدث جانبي:   •
التعاطي مع الجهات الفاعلة الم�سلحة من غير الدول ب�ساأن حماية المدنيين حدث جانبي:   •

من اأجل ا�ستراتيجية م�ستركة ب�ساأن انتهاكات القانون الدولي الإن�ساني في األعاب الفيديو حدث جانبي:   •
�سيادة القانون والعقوبات حدث جانبي:   •

العمل مًعا من اأجل النا�ش– محوره المجتمع في جنوب �سرق اآ�سيا )اآ�سيان( حدث جانبي:   •

2.4

جدول الأعمال والبرنامج
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حفل غنائي: فريق روبونغي لكورال الرجال حدث جانبي:   •

الأربعاء، 30 ت�سرين الثاني/ نوفمبر 2011

"ا�ستخدام التكنولوجيا الجديدة لمواجهة م�سكلة انعدام اأمن فر�ش الح�سول على خدمات الرعاية ال�سحية واإتاحتها اإبان  حلقة عمل:   •
النزاعات وفي حالت العنف الأخرى"

"العواقب الإن�سانية لتغير المناخ" حلقة عمل:   •
"تدعيم ال�سراكات لمواجهة التحديات الإن�سانية" حلقة عمل:   •

ل يزال مر�ش ال�سل يفتك بـ 1.4 مليون �سخ�ش كل �سنة حدث جانبي:   •
ال�سركات الع�سكرية والأمنية الخا�سة: حماية المدنيين في النزاعات الم�سلحة بما يتعدى وثيقة مونترو حدث جانبي:   •

تقرير خا�ش عن عمليات ال�سليب الأحمر الياباني المرتبطة بوقوع الزلزل وكارثة الت�سونامي حدث جانبي:   •
تعزيز القانون الدولي الإن�ساني وتنفيذه في الكومنولث حدث جانبي:   •

اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سارات على الإنترنت حدث جانبي:   •
اليوم العالمي لالإيدز الذي تنظمه جمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر حدث جانبي:   •
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رئا�صة الم�ؤتمر  1.3.4

رئي�ضة الموؤتمر

 ال�سيدة نيكي راتل )جمعية ال�سليب الأحمر في جزر الكوك(

نواب الرئي�س

ال�سفير بيتر غوديرهام )المملكة المتحدة(

ال�سيدة ليزبيت لينزاد )هولندا(

ال�سيد فرناندو جوزي كاردينا�ش )ال�سليب الأحمر الكولومبي(

مقرر الموؤتمر

ال�سفير مينيليك األيمو غيتاهون )اإثيوبيا(

االأمين العام للموؤتمر

ال�سيد جان فران�سوا باروز )�سوي�سرا(

م�ضاعدا االأمين العام

ال�سيد فرانك مورهاوير )التحاد الدولي(

ال�سيد برو�ش بيبر )اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر(

رئا�صة الهيئات الفرعية للم�ؤتمر  2.3.4

اللجنة األف

الهجرة: �سمان الو�سول اإلى المهاجرين، والكرامة،

واحترام التنوع والندماج الجتماعي 

الدكتور مختار اأمادو �سريف جالوه

)جمعية ال�سليب الأحمر في �سيراليون(

اللجنة باء

تعزيز الدور الم�ساعد: �سراكة من اأجل جمعيات وطنية اأقوى

ومن اأجل تنمية التطوع 

الدكتور دراغون رادوفانوفيت�ش )جمعية ال�سليب الأحمر ال�سربي(

 

اللجنة جيم

الرعاية ال�سحية في خطر: احترام خدمات الرعاية ال�سحية

وحمايتها خالل النزاعات الم�سلحة وحالت العنف الأخرى

الدكتور ممدوح جبر )جمعية الهالل الأحمر الم�سري(

اللجنة دال

الإجحاف في مجال ال�سحة: تخفيف معاناة الن�ساء والأطفال 

ال�سيدة فاطمة جيالني )جمعية الهالل الأحمر الأفغاني(

اللجنة هاء

اإمكانيات الو�سول اإلى ال�سحايا والم�ساعدة الإن�سانية

ال�سيد خوان مانويل غوميز روبليدو )نائب وزير خارجية المك�سيك(

لجنة ال�صياغة

ال�سفيرة ال�سيدة ماريا فاراني اآزيفيدو )البرازيل(

3.4

الم�ص�ؤول�ن في الم�ؤتمر
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مكتب الم�ؤتمر   3.3.4

ال�سيدة نيكي راتل، رئي�سة الموؤتمر  •
ال�سفير بيتر غوديرهام، نائب رئي�ش الموؤتمر   •

ال�سيدة ليزبيت لينزاد، نائب رئي�ش الموؤتمر  •
ال�سيد فرناندو جوزي كاردينا�ش، نائب رئي�ش الموؤتمر  •

الدكتور مختار اأمادو �سريف جالوه، رئي�ش اللجنة الفرعية األف  •
دراغون رادوفانوفيت�ش، رئي�ش اللجنة الفرعية باء  •

د. ممدوح جبر، رئي�ش اللجنة الفرعية جيم  •
ال�سيدة فاطمة جيالني، رئي�ش اللجنة الفرعية دال  •

ال�سيد خوان مانويل غوميز روبليدو، رئي�ش اللجنة الفرعية هاء  •
ال�سفيرة ال�سيدة ماريا فاراني اآزيفيدو، رئي�سة لجنة ال�سياغة  •

ال�سيد جان فران�سوا باروز، اأمين عام الموؤتمر الدولي الحادي   •
والثالثين

الأحمر  لل�سليب  الدائمة  اللجنة  رئي�ش  بارا،  ما�سيمو  ال�سيد   •
والهالل الأحمر

ال�سيد تداتيرو كونوي، رئي�ش التحاد الدولي لجمعيات ال�سليب   •
الأحمر والهالل الأحمر

ال�سيد جاكوب كلينبرغر، رئي�ش اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر  •
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الثنين 28 ت�صرين الثاني/ ن�فمبر 2011 

عازفو "الألبهورن" 

عر�س فيلم الفيديو: عالمنا، عملكم 

كلمة ترحيب لل�صيد غي ميتان، رئي�س فرع   1.4.4
جنيف لجمعية ال�صليب الأحمر ال�ص�ي�صري

)االأ�ضل بالفرن�ضية(

ال�سيد الرئي�ش، ال�سادة الوزراء، اأ�سحاب ال�سمو الملكي، اأ�سحاب 

الزمالء  الحكومات،  ممثلي  وال�سادة  ال�سيدات  ح�سرات  المعالي، 

الكرام من ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر، اأ�سدقائي الأعزاء، اأنا غي 

ميتان رئي�ش ال�سليب الأحمر في جنيف وهي اإحدى اأقدم الجمعيات 

الوطنية لأننا على و�سك الحتفال بالذكرى المائة والخم�سين لن�ساأتها. 

اإني اأرحب اأحر الترحيب بوجودكم في جنيف لح�سور حفل افتتاح 

الموؤتمر الدولي الحادي والثالثين لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر. 

ا اأن اأكون اليوم معكم في هذه القاعة.  وي�سعدني جدًّ

اإني اأ�سعر، ب�سفتي رئي�ًسا لفرع ال�سليب الأحمر المحلي، بفرح كبير 

لروؤية زمالئي من 187 جمعية وطنية ي�ساركون اإلى جانب حكوماتهم 

في اأعمال هذا الموؤتمر. لقد ان�سم ال�سليب الأحمر الملديفي الأ�سبوع 

الوطنية  الجمعيات  انتقل عدد  الدولية، وبهذا  الحركة  اإلى  الما�سي 

الأع�ساء فيها من 186 اإلى 187. كما ي�سعدني اأن اأرى المتطوعين 

في  مكان  كل  في  في جنيف  الأحمر  ال�سليب  متطوعو  بينهم  ومن 

مركز الموؤتمرات ي�ساعدونكم في اأعمالكم اليومية واأ�سكرهم على 

الذين  وجميع  والموظفين  المتطوعين  كل  اإ�سراك  على  حر�سهم 

ي�ساندون حركتنا في العالم. و�سوف يجري بث حفل الفتتاح هذا 

على �سبكة الإنترنت باأربع لغات. 

وقبل متابعة الفعاليات الأخرى لعر�ش الفتتاح، اأود التقدم بال�سكر 

هذا  اأنتج  الذي  والفريق  ال�سوي�سرية  الألبهورن  اأكاديمية  عازفي  اإلى 

وتاأكيًدا  بحرارة.  لهم  الت�سفيق  اإلى  واأدعوكم  الرائع  الفيديو  الفيلم 

لأهمية اللتزام المحلي في المجال الإن�ساني، وللتذكير باأن جهودنا 

الم�ستركة ُتبذل لخدمة المجتمعات التي نقدم لها الم�ساعدة في كل 

اأنحاء العالم، ي�سعدني اأن اأقدم لكم �سخ�سين يرتدي عملهما اليومي 

ا في الميدان. وفي اأعقاب  اأهمية خا�سة ويترك في كل يوم اأثًرا خا�سًّ

هاتين ال�سهادتين، �سوف ن�ستمتع بمواهب راق�سي مدر�سة "رودرا- 

المبادئ  ويقراأون  الأول  عر�سهم  �سيقدمون  الذين  للرق�ش  بيجار" 

الأ�سا�سية للحركة. 

�صهادات  2.4.4

ال�سيد غي ميتان، رئي�س فرع جنيف لجمعية ال�سليب الأحمر ال�سوي�سري

)االأ�ضل بالفرن�ضية(

الدولية  اللجنة  مركز  من  هالل  الدين  نجم  هو  الأول  المتحدث 

لتركيب الأطراف ال�سطناعية وتقويم العظام في كابول. و�سيبيِّن لنا 

بقوة كبيرة، من خالل �سهادته، اآثار اأن�سطته على حياة المر�سى الذين 

يتولى رعايتهم. 

الأطراف  لتركيب  الدولية  اللجنة  مركز  مدير  هالل،  الدين  نجم  ال�سيد 

ال�سطناعية وتقويم العظام في كابول، اأفغان�ستان 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

�سباح الخير لكم جميًعا. �سعادة ال�سيدة رئي�سة التحاد ال�سوي�سري، 

والهالل  الأحمر  ال�سليب  من  الأعزاء  الأ�سدقاء  ال�سعادة،  اأ�سحاب 

الأحمر، ا�سمي نجم الدين هالل واأنا واحد من اآلف الأفغان الذين 

فقدوا �ساقيهما ب�سبب الألغام الأر�سية. كنت في الثامنة ع�سرة عندما 

4.4

حفل الفتتاح
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حدث ذلك، ل اأذكر التفا�سيل و�سراحًة، ل اأريد اأن اأتذكر. كل ما 

اأعرفه اأنني نجوت من الموت باأعجوبة وما كنت �ساأبالي لو فقدت 

الحياة حينها. 

اأم�سيت �ستة اأ�سهر في الم�ست�سفى وعندما عدت اإلى المنزل، �سعرت 

لالأطراف  م�سغل  من  �ساقين  ا�ستريت  رة.  مدمَّ اأ�سبحت  حياتي  باأن 

�سنتيمترات  بثالثة  الالزم  من  اأق�سر  اإحداهما  وكانت  ال�سطناعية، 

ولكن كنت اأ�ستطيع الوقوف على الأقل وال�سير ب�سع خطوات. وكان 

�سوؤالي الدائم: وماذا الآن؟ 

ل  ولكي  الكثير.  مني  ينتظر  كان  اأبي  اأن  واأعلم  البكر  البن  كنت 

اأبقى محجوًزا في المنزل، ا�سترى لي اأبي كر�سيًّا خ�سبيًّا بثمن باهظ، 

و�سجادات  م�ساند  على  المنزل  في  عادًة  نجل�ش  اأفغان�ستان،  وفي 

ملقاة على الأر�ش. واعتدت الجلو�ش خارج المنزل اأنظر اإلى النا�ش 

نوًعا  ب�سرعة  واأ�سبحت  افتقدتها.  التي  الحياة  اإلى  وال�سيارات... 

التي يجل�ش فيها  الدالة المحلية فكانوا يقولون: الطريق  من العالمة 

الُمقعد. 

وطلبت من اأبي اأن يجد لي عماًل اأي عمل حتى بدون راتب. ولكن 

كان الجواب في كل مكان: ل. يبدو اأن اأحًدا لم يكن يظن اأن من 

ر حتى في طلب وظيفة. وكانوا ينظرون  الممكن ل�سخ�ش مثلي اأن يفكِّ

لي جميًعا ب�سفقة. 

مرت خم�ش �سنوات طويلة من الظلمة. ثم جاءني يوًما اأحد الأ�سدقاء 

وتقويم  ال�سطناعية  الأطراف  لتركيب  جديًدا  مركًزا  اإن  لي  وقال 

العظام افُتتح في كابول بف�سل منظمة �سوي�سرية ت�سمى اللجنة الدولية 

لل�سليب الأحمر. فذهبت اإلى هذا المكان وما فاجاأني في الحال اأنني 

�ساقين وتعلمت  . وح�سلت على 
َّ
ي�سفق علي اأحًدا كان  اأن  اأ�سعر  لم 

الم�سي. ثم طلبت عماًل وكان الجواب ِلَم ل ؟ فلنر. غير معقول! 

وبعد ب�سعة اأ�سابيع، ات�سلوا بي واأ�سبحت م�ساعًدا في تقديم العالج 

 اأن اأواجه مناف�سة الموظفين من 
َّ
الطبيعي. لم يكن ذلك �سهاًل فكان علي

غير المعوقين الذين لم يكونوا م�سرورين اأن يكون لديهم زميل مثلي، 

اأتعلم كل �سيء من البداية. لكني وا�سلت جهودي  اأن  وكان يجب 

الأحمر.  ال�سليب  اآمال  تخييب  وعدم  عملي  تح�سين  اإلى  �ساعًيا 

و�سارت الأمور ب�سكل جيد وح�سلت على ترقية. 

دعوني اأقول لكم �سيًئا عن برنامجنا لتقويم العظام. لقد تغير كثيًرا على 

التاأهيل  يقدم خدمات  1988 وكان  بداأ في كابول عام  ال�سنين.  مرِّ 

اأغلبهم من �سحايا  البدني والأطراف ال�سطناعية لجرحى الحرب 

اأي  م�ساعدة  في  الدولية  اللجنة  بداأت  ذلك  وبعد  الأر�سية.  الألغام 

المن�سف م�ساعدة  اأن من غير  اإدراًكا منها  اإعاقة،  يعاني من  �سخ�ش 

الدولية  اللجنة  مراكز  الآن  حتى  وتو�سلت  فقط.  الحرب  �سحايا 

ال�سبعة في مختلف اأنحاء اأفغان�ستان اإلى م�ساعدة اأكثر من 100000 

العالج  وتقديم  ال�سطناعية  الأطراف  تركيب  خالل  من  �سخ�ش 

الطبيعي والتدريب.

ا الأ�سخا�ش من ذوي الإعاقات اإلى  ولكن هذا ل يكفي. يحتاج اأي�سً

ا�ستعادة كرامتهم والثقة باأنف�سهم واحترام الذات بحيث ي�ستطيعون اأداء 

ا منذ العام 1997 بم�ساعدة  دور فاعل في المجتمع. ولهذا، نقوم اأي�سً

التدريب  خالل  من  المجتمع  في  لهم  موقع  اإيجاد  على  المر�سى 

مة لم�ساعدتهم على  وتوفير القرو�ش ال�سغيرة واأن�سطة اأخرى م�سمَّ

اإيجاد عمل. 

واأ�سبح اليوم التقنيون واأخ�سائيو العالج الطبيعي هم كلهم تقريًبا من 

وبالرغم من  الإيجابي. ولكن  للتمييز  مثال  القدامى وهذا  المر�سى 

التقدم الُمحَرز، ل يزال و�سع الكثير من المر�سى ماأ�ساويًّا. وب�سبب 

يكافح   - والم�سلحون  التفتي�ش  ونقاط  القتال  الحرب–  ا�ستمرار 

هم  الذي  العالج  على  والح�سول  مراكزنا  اإلى  للو�سول  الكثيرون 

باأم�ّشّ الحاجة اإليه. واآمل في اأن ي�ستطيع هذا الموؤتمر تقديم �سيٍء ما 

ا م�ساألة حياة اأو موت.  لم�ساعدتهم. فهذا حقًّ

اأنا فلديَّ الآن �ساقان، وعمل، وم�ستقبل، واأ�سرة. وعندما كنت  اأما 

في  ولو  اأبًدا  اأت�سور  اأكن  لم  منزلي،  اأمام  الكر�سي  هذا  على  اأجل�ش 

الحلم اأنني �ساأكون يوًما حيثما اأنا الآن. ولهذا اأحمل دائًما معي �سيًئا 

رني بما هو ممكن تحقيقه.  يذكِّ

وح�سلت في العام 2004 على امتياز كبير بذهابي اإلى م�سر لحمل 

ال�سعلة الأولمبية في رحلتها اإلى األعاب اأثينا. هنا ت�ستطيعون روؤيتي على 

ا بذلك. و�ساأحتفظ دائًما بق�سا�سة الورق هذه  ال�سا�سة واأنا فخور جدًّ

في جيبي والتي �سجلت فيها تاريخ رحلتي اإلى القاهرة عندما حملت 

ال�سعلة اأمام الماليين من النا�ش. 

عندما  اأحرقته  لقد  اأبي؟  لي  ا�ستراه  الذي  الكر�سي  هذا  عن  وماذا 

اأ�سبحت اأخ�سائيًّا في العالج الطبيعي ولكنني لم اأقل له ذلك يوًما. 

نعم اإن مراكز اللجنة الدولية لالأطراف ال�سطناعية وتقويم العظام هي 

ا النطالق في حياة جديدة واأنا واحد  اأماكن ي�ستطيع فيها النا�ش حقًّ

من هوؤلء الآلف المحظوظين. �سكًرا جزياًل لكم. 

ال�سيد غي ميتان، رئي�س فرع جنيف لجمعية ال�سليب الأحمر ال�سوي�سري 

)االأ�ضل بالفرن�ضية(

 

اأ�سكر نجم الدين على تقديمه هذه ال�سهادة لنا، فهذه الكلمات كانت 

ا لأنها ُتظهر لنا اأثر اأن�سطة  عة جدًّ محزنة ولكنها في الوقت نف�سه م�سجِّ

اللجنة الدولية على اأر�ش الواقع. 

الأحمر  ال�سليب  من  هارينغانجي  اأوليفييه  هو  الثاني  المتحدث 

البوروندي، وُتظهر مداخلته اأهمية التطوع والعمل الفعلي مع النا�ش 

واآثاره الملمو�سة، واإرادة المجتمعات في تقوية نف�سها. اأرجوكم اأن 

ترحبوا معي باأوليفييه. �سكًرا. 
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اأوليفييه هارينغانجي، متطوع، ال�سليب الأحمر البوروندي 

)االأ�ضل بالفرن�ضية(

اأ�سحاب المعالي، �سيداتي �سادتي، اإنه ل�سرف كبير اأن اأتوجه اإليكم 

اأوليفييه  ا�سمي  والثالثين.  الحادي  الدولي  للموؤتمر  المنبر  هذا  من 

للمتطوعين  الوطني  ال�سعيد  على  ق  من�سَّ متطوع  واأنا  هارينغانجي، 

ال�سباب في ال�سليب الأحمر البوروندي واأتكلم اليوم با�سم متطوعي 

تجاه  الرائع  التزامهم  �سهادة عن  اأنقل  لكي  الأحمر  ال�سليب  �سباب 

المواطنين الأكثر معاناة في بالدي. 

لقد بداأت، كما فعل الكثيرون، كمتطوع في ال�سليب الأحمر قبل 

ثماني �سنوات حين كانت بالدي ت�سهد اأعنف الأزمات الجتماعية 

اأن  يعني  ماذا  ال�سنين  مرِّ  اأدركت على  وقد  تاريخها.  في  وال�سيا�سية 

تكون متطوًعا. كنت قادًرا على تقدير قوة اللتزام وقوة الدوافع التي 

ك رفاقي. لقد راأيت متطوعين منهكين بعد ق�ساء الليالي  كانت تحرِّ

يرك�سون  كانوا  متطوعين  راأيت  والجرحى.  المر�سى  مع  الطويلة 

�سحايا  اأنف�سهم  كانوا  حين  في  الالجئين  لم�ساعدة  عفوية  بطريقة 

الأزمة. وبع�سهم قّدم في بوروندي كما في اأنحاء اأخرى من العالم 

حياته لإنقاذ الآخرين. 

كنت اأتذكر دائًما كل هوؤلء المتطوعين بعرفان �سادق لجميل عملهم. 

وغالًبا ما كنت اأت�ساءل: اأين يجد هوؤلء المتطوعون ما يلزم من القوة 

والو�سائل والوقت للت�سحية باأنف�سهم من اأجل الآخرين؟ ولديَّ اليوم 

�سعور باأننا في الواقع ن�ستمد قوتنا من اإن�سانيتنا الم�ستركة. هذه الموارد 

اأقدامنا وفي الطبيعة التي تحيط  ا في  اأي�سً الداخلية التي نمتلكها هي 

بنا. اأما الوقت فنكت�سف اأنه يوجد دائًما ما يكفي من الوقت للذين 

في  دائًما  يبقى  اأنه  والحقيقة  والوجدان.  والإيمان  العزيمة  يملكون 

اأحلك الظروف ب�سي�ش من الأمل يجعلنا نوؤمن في التقدم وي�سجعنا 

على الم�سي ُقدًما. 

دعوني اأقدم لكم مثاًل ملمو�ًسا للقوة التي يحملها هذا الأمل. في العام 

2005 كان ال�سليب الأحمر البوروندي يحت�سر، وكانت الخدمات 
ا وه�سة للغاية. وكانت ت�سم �سبكة  التي يوفرها في البالد محدودة جدًّ

المتطوعين حوالي 2000 اإلى 3000 �سخ�ش. وكانت المجتمعات 

المحلية ل تزال تفتقد ح�سورنا لخدمتها وحتى على اأكثر الم�ستويات 

محلية والتي كنا ن�سميها تاللنا. كان علينا لملمة اأ�سالئنا بعد �سنوات 

من الحرب الأهلية. 

وكان من الوا�سح اأمام النزاعات والكوارث والفقر اأن �سيًئا اآخر يجب 

اأن يتغيَّر، كان علينا اأن نغيِّر اأنف�سنا وفعلنا ذلك. وتمثل هذا التغيير في 

قناعتنا باأن هذه الأو�ساع الجتماعية اله�سة وهذا الفقر المدقع لن 

تثني مواطني بوروندي عن تنظيم اأنف�سهم على ال�سعيد المحلي. كنا 

نريد بناء �سيء م�ستقر وو�سع م�ستدام وكنا نعلم اأن اأف�سل ما نملكه 

لتحقيق ذلك هو تقاليدنا في م�ساعدة بع�سنا البع�ش والتي كانت دائًما 

الجتماعي.  التما�سك  هذا  ب  وتخرِّ الحرب  تاأتي  اأن  قبل  حا�سرة 

وكنا متاأكدين اأن ال�سليب الأحمر يمكنه حفز هذا الت�سامن العفوي. 

التعبئة  من  وم�ستمرة  طويلة  جهود  وبعد   ،2011 العام  في  والآن 

المحلية، ن�ستطيع روؤية النتائج. يعمل الآن مع الجمعية الوطنية اأكثر 

القت�سادية  الم�ساكل  نف�ش  غالبيتهم  يواجه  متطوع،   350000 من 

اأن�سطتهم  وتتنوع  يخدمونهم.  الذين  منها  يعاني  التي  والجتماعية 

المنازل،  بناء  اإعادة  اأو  بناء  اإلى  الأولية  الإ�سعافات  تقديم  من  فتمتد 

ومن تقديم الم�ساعدات اإلى الم�ست�سعفين والمر�سى اإلى الم�ساعدة 

اإنهم عنا�سر فاعلة لل�سمود الذي يتر�سخ في  في المزارع ال�سغيرة. 

مجتمعاتنا المحلية. 

وكان قد �سبق هذه الزيادة الكبيرة في عدد المتطوعين تغيير حقيقي 

طلب  مجرد  في  ال�سائدة  العادة  عن  ل  تحوَّ والتفكير  العقليات  في 

الم�ساعدة، ووجود قناعة باأن ال�سليب الأحمر يمكن اأن يكون لعًبا 

الوطنيين  ال�سركاء  من  العديد  اإلينا  وان�سم  فعلية.  تغيير  واأداة  ا  هامًّ

والدوليين و�ساركوا في هذا التغيير. و�سكل انتماوؤنا اإلى �سبكة ال�سليب 

يزال  ول  تغييرنا.  في  ل  عجَّ هائاًل  ر�سيًدا  الأحمر  والهالل  الأحمر 

ذلك �سحيًحا في الوقت الذي اأتكلم فيه هنا. لقد و�سعنا مًعا الأ�س�ش 

ن بلًدا اأكثر اعتزاًزا بنف�سه، واأكثر وحدة، واأف�سل ا�ستعداًدا  التي تكوِّ

لمواجهة الأخطار. 

اأ�سحاب المعالي، �سيداتي، �سادتي، اإن تاريخنا ل يتوقف هنا، لي�ش 

الأمر مجرد تمرين في ال�ستعرا�ش والتقييم ل في بوروندي ول في اأي 

مكان اآخر. اإن دوري هنا، تحت الأ�سواء كما في اأداء واجباتي يوميًّا 

دون اأن يعرف اأحد ا�سمي، هو ال�ستمرار في ن�سر ثقافة التغيير هذه. 

المتطوعين في حركتنا،  با�سم جميع  نداء  اأوجه  اأن  الختام  واأود في 

وبكل ما يوجد من تنوع في ثقافاتنا واختالف في واقعنا: اإننا ن�سم 

اأ�سواتنا للمطالبة باأن تمتلك كل البلدان الإطار القانوني الالزم الذي 

ي�سمن حماية المتطوعين حين يقومون بمهامهم الإن�سانية، وتكفل 

وتعترف  الم�ست�سعفين،  الأ�سخا�ش  اإلى  بحرية  المتطوعين  و�سول 

لحالت  ال�ستجابة  وحدات  في  اإدماجهم  وتعزز  متطوعيها  بقيمة 

الطوارئ وم�ساركتهم في جهود التنمية. 

اإني لعلى قناعة باأن روح التطوع موجودة لدى كل واحد منا، وهو 

اأداة فاعلة في التغيير الجتماعي وقيمة اأ�سا�سية من ح�سارتنا. واعتراف 

المتطوعين  حب  عدوى  لن�سر  اأ�سا�سي  اأمر  هو  بذلك  الحكومات 

لعملهم ومن َثّم جْعل مجتمعاتنا اأف�سل ا�ستعداًدا لمواجهة التحديات 

الم�ستقبلية. 

يمثل �سوتي اليوم �سوت متطوع واحد من بين ماليين المتطوعين، 

و�سوت جمعية وطنية واحدة، �سوًتا يريد اأن يقول اإن علينا بناء عالمنا 

الدولي  الموؤتمر  يكون  اأن  واأتمنى  بوروندي.  في  نفعله  كما  �سويًّا 

والأو�ساع  المجتمعات  �سي�سع  الذي  الموؤتمر  والثالثون  الحادي 

المحلية في �سلب اأعماله، حاماًل الأمل المدفون باأن ت�سل ر�سالتي 
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المتوا�سعة اإلى م�سامع الجميع. اإن م�ستقبل الإن�سانية يكمن هناك في 

حياة النا�ش اليومية. �سكًرا جزياًل.

ال�سيد غي ميتان، رئي�س فرع جنيف لجمعية ال�سليب الأحمر ال�سوي�سري 

)االأ�ضل بالفرن�ضية(

 

المجتمعات  منا  تنتظره  ما  تبرز  التي  �سهادتك  على  اأوليفييه  �سكًرا 

في  نقراأ  اإننا  كبيرة.  اأهمية  اإليها  بالن�سبة  عملنا  يرتدي  التي  المحلية 

المادة 11 من النظام الأ�سا�سي للحركة اأن على جميع الم�ساركين في 

الوثائق  الأ�سا�سية، واأن جميع  المبادئ  اأن يحترموا  الدولي  الموؤتمر 

المقدمة يجب اأن تكون متما�سية وهذه المبادئ. 

"رودرا - بيجار"  وفي ختام حفل الفتتاح، �سيقدم راق�سو مدر�سة 

ا تعبيريًّا يعر�سون فيه المبادئ الأ�سا�سية للحركة. واألفت انتباهكم  رق�سً

اإلى اأن هذا العر�ش هو مبتكر ويقدمه راق�سو المدر�سة الذين ياأتون من 

ا لحفل الفتتاح. وقد اختاروا اإدراج قراءة المبادئ  14 بلًدا خ�سي�سً
الأ�سا�سية لحركتنا في 14 لغة مختلفة ومن بينها لغاتنا الر�سمية ال�ست. 

وينقلنا هذا العر�ش في رحلة عبر القارات واللغات بدًءا باآ�سيا. 

المبادئ الأ�صا�صية للحركة يقراأها راق�ص�   3.4.4
مدر�صة "رودرا- بيجار"

عر�س الباليه

الإن�صانية 

انبثقت  التي  الأحمر،  الأحمر والهالل  لل�سليب  الدولية  الحركة  اإن 

ت�سعى،  تمييز،  القتال دون  ميدان  في  الجرحى  اإغاثة  في  الرغبة  من 

ب�سفتها حركة ذات طابع دولي ووطني، اإلى تجنب المعاناة الإن�سانية 

وتخفيفها اأينما وجدت. وتهدف اإلى حماية الحياة وال�سحة و�سمان 

احترام الإن�سان، وت�سجع على التفاهم المتبادل وال�سداقة والتعاون 

وتحقيق ال�سالم الدائم بين جميع ال�سعوب.

عدم التحيز 

اأو  العرق  اأو  الجن�سية  اأ�سا�ش  على  تمييز  اأي  الحركة  تمار�ش  ل 

وهي  ال�سيا�سية.  الآراء  اأو  الجتماعي  الو�سع  اأو  الدينية  المعتقدات 

ت�سعى اإلى تخفيف معاناة الأفراد وفًقا لحتياجاتهم فقط، واإلى اإعطاء 

الأولوية لأ�سد حالت ال�سيق اإلحاًحا.

الحياد 

من  طرف  اأي  تاأييد  عن  تمتنع  الجميع،  بثقة  الحركة  تحتفظ  لكي 

في  وقت،  اأي  في  الم�ساركة،  اأو  العدائية  الأعمال  في  الأطراف 

الخالفات ذات الطابع ال�سيا�سي اأو العرقي اأو الديني اأو الأيديولوجي.

ال�صتقالل 

اأن الجمعيات الوطنية تعمل كهيئات  الحركة م�ستقلة، وبالرغم من 

وتخ�سع  حكوماتها  تقدمها  التي  الإن�سانية  الخدمات  في  م�ساعدة 

الذاتي  ا�ستقاللها  على  دائًما  تحافظ  اأن  عليها  فاإن  بلدانها،  لقوانين 

لمبادئ  وفًقا  الأوقات  كل  في  الت�سرف  على  قادرة  تكون  بحيث 

الحركة.

الخدمة التط�عية 

الحركة منظمة اإغاثة تطوعية ل تبغي الربح باأي �سكل من الأ�سكال.

ال�حدة 

اأو  الأحمر  لل�سليب  �سوى جمعية واحدة  هناك  تكون  اأن  يمكن  ل 

الهالل الأحمر في البلد الواحد. ويجب اأن تكون الجمعية مفتوحة 

للجميع، واأن يمتد عملها الإن�ساني اإلى جميع اأرا�سي البلد.

العالمية

الحركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر هي حركة عالمية 

تتمتع فيها كل الجمعيات بو�سع مت�ساٍو وتتحمل نف�ش الم�سوؤوليات 

وعليها نف�ش الواجبات في م�ساعدة بع�سها البع�ش.

ال�سيد غي ميتان، رئي�س فرع جنيف لجمعية ال�سليب الأحمر ال�سوي�سري 

)االأ�ضل بالفرن�ضية(

مي�سال  ال�سيد  ومديرها  بيجار"  "رودرا-  مدر�سة  راق�سي  اأ�سكر 

غا�سكار على هذا الأداء الجميل والمتحرك، واأظن اأننا ن�ستطيع التعبير 

عن اإعجابنا بجولة اأخرى من الت�سفيق. 

اإعداد القاعة  �سناأخذ الآن فترة ا�ستراحة لمدة ن�سف �ساعة من اأجل 

اأ�سكركم  الر�سمي للموؤتمر.  التي �ست�سكل الفتتاح  القادمة  لجل�ستنا 

مرة اأخرى لح�سوركم معنا واأ�سكركم لمنحي فر�سة الم�ساركة في 

افتتاح هذا الموؤتمر الدولي الحادي والثالثين. 
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افتتاح الجل�صة العامة الأولى، ال�صيد ما�صيم�   1.5.4
بارا، رئي�س اللجنة الدائمة

)االأ�ضل باالإنكليزية واالإ�ضبانية والفرن�ضية(

�سعادة ال�سيدة رئي�سة التحاد ال�سوي�سري، اأ�سحاب ال�سمو الملكي، 

الوطنية،  الجمعيات  قادة  وال�سادة  ال�سيدات  ال�سعادة،  اأ�سحاب 

والهالل  الأحمر  ال�سليب  في  الأعزاء  الأ�سدقاء  وال�سادة،  ال�سيدات 

الأحمر، ينعقد هذا الموؤتمر الدولي الحادي والثالثون تحت �سعار: 

اإن�سانيتنا الم�ستركة،  اأجل  اأجل الإن�سانية. من  من  عالمنا، عملكم– 

تحديات  اأخرى  مرة  يواجه  والذي  نتقا�سمه  الذي  العالم  اأجل  من 

في  ا  ونق�سً مالية  واأزمات  للبيئة  وتهديًدا  ونزاعات  حروًبا  هائلة– 

�سير  التحديات  تهدد هذه  الح�سر. ول  المثال ل  �سبيل  على  الغذاء 

ا منظمات مثل منظماتنا،  اأي�سً الحكومات فح�سب، بل تهدد  عمل 

للنا�ش  اليومية  الحياة  تهدد  اأهم بكثير-  بالتاأكيد  وربما - وهذا هو 

وخا�سًة اأكثرهم �سعًفا في مجتمعاتنا والذين يدفعون عادًة في النهاية 

ثمن كل الم�ساعب. 

اإن اجتماع الحكومات والجمعيات الوطنية لل�سليب الأحمر والهالل 

الأحمر كممثلين للمجتمع المدني هو حدث فريد بكل معنى الكلمة. 

لن نجد في اأي مكان اآخر وفي اأي هيئة معروفة هذه الأطراف تجل�ش 

هكذا مًعا، بل جنًبا اإلى جنب على قدم الم�ساواة، لتحليل ومناق�سة 

هموم اإن�سانية م�ستركة. ويحدث ذلك، من ناحية اأخرى، �سمن اإطار 

الأمر  المبنى،  هذا  خارج  ال�سيا�سية  والم�سالح  الخالفات  فيه  ُتترك 

ل  اليومية  الممار�سات  بالفعل  تطابق  ل  بيئة  في خلق  ي�ساهم  الذي 

�سيما بالن�سبة اإلى ممثلي الدول. وما يعزز الطابع الفريد لهذا الموؤتمر 

التي  هي  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�سليب  الدولية  الحركة  اأن  هو 

تحدد جدول اأعماله. 

في  المنق�سم  اليوم  عالم  في  ممكًنا  ذلك  يجعل  ما  في  اأفكر  وحين 

غالب الأحيان، اأجد مفهوم الثقة، ثقة كل طرف بالآخر، والثقة بين 

وال�سادق  المفتوح  الحوار  في  والثقة  الوطنية،  دولة وجمعيتها  كل 

الذي ل يتوقع فيه اأي طرف اأنه �سُي�ستغل فيه اأو اأن الحوار �سُي�ستخدم 

من اأجل مكا�سب �سيا�سية �سيقة، وذلك بالرغم من البرامج ال�سيا�سية 

الخا�سة للحكومات والأولويات الإن�سانية للحركة. 

يكمن هدف هذا الموؤتمر في تعزيز القانون الإن�ساني والعمل الإن�ساني 

ارتباًطا  الجمهور  اأ�ساًل في عيون  المحلي. وهما مجالن مرتبطان 

وثيًقا بال�سليب الأحمر والهالل الأحمر. وكان دور هذا الموؤتمر في 

الما�سي اأ�سا�سيًّا في تطوير القانون الإن�ساني وفي اإبراز اأهمية المتثال 

له و�سمان اأن يبقى ذا قيمة فاعلة في الحالت التي اأن�سئ من اأجلها. 

وبالطريقة نف�سها، يبقى عمل الجمعيات الوطنية التي ت�سل اإلى اأ�سغر 

الجماعات المحلية واإلى اأبعدها، مرادًفا تقريًبا في ذهن النا�ش للعمل 

الإن�ساني. 

كما  الم�ستفيدين  بثقة  الحركة  تتمتع  اإذ  الثقة،  اإلى  نعود  وهكذا 

تتمتع بثقة المانحين والموؤيدين وال�سركاء باأنها �ستبقى وفّية في كل 

التحيز  وعدم  الإن�سانية  مبادئ  وخا�سًة  الأ�سا�سية  لمبادئها  اأعمالها 

باأنه  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�سليب  اإلى  ُينظر  وبالفعل  والحياد. 

يمثل ال�سالح العام في كل اأنحاء العالم. وهذا ما خبرته �سخ�سيًّا في 

المتطوعون  كان  حيث  المتنوعة  الحالت  من  ل�سل�سلة  م�ساهدتي 

الم�ساعدة،  اإلى  يلتقون َمن هم بحاجة  �ساراتنا  وهم يحملون بفخر 

من مثل المهاجرين الرا�سين في جزيرة لمبيدوزا، اأو �سحايا الزلزل 

والفي�سانات، اأو متعاطي المخدرات الذين يتم اإنقاذهم في ال�سوارع. 

للتح�سينات.  مجال  دائًما  هناك  الرائعة،  الإنجازات  من  وبالرغم 

فالق�سايا التي �سنناق�سها خالل الأيام الأربعة القادمة �ستو�سح في النهاية 

ما الذي نطمح اإليه عندما نحدد تعزيز العمل هدًفا لنا، و�سوف تكونون 

المهند�سين والم�ساهمين الأ�سا�سيين في هذا التطور. 

اأ�سحاب ال�سعادة، ال�سيدات وال�سادة، لقد حقق الموؤتمر ال�سابق عام 

2007 نتائج هامة في دفع جدول العمل الإن�ساني اإلى الأمام. واأثبت 
م�ستركة  اأولويات  حًقا  هي  الهامة  الإن�سانية  الق�سايا  اأن  بقوة  ا  اأي�سً

للدول ولحركتنا على حٍدٍ �سواء. وكانت هناك خطوة بارزة اأخرى 

5.4

افتتاح الم�ؤتمر
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الم�ؤتمر الدولي الحادي والثالثين لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

هي العتراف بالجمعيات الوطنية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر 

كجهات م�ساعدة لل�سلطات العامة في المجال الإن�ساني. ول توجد 

غات ر�سمية وقانونية لهذا الدور بل ربما وحتى اأكثر من  فقط م�سوِّ

واإقليميًّا  نطاق عملنا وطنيًّا  كنتيجة لت�ساع  المهمة  تاأتي هذه  ذلك 

ودوليًّا. 

تمثل �سرورة تغطية الجمعية الوطنية لكل اأرا�سي بلدها الأ�سلي �سرًطا 

د�ستوريًّا، غير اأن من الأهم اأن نتمكن من خالل عملنا من الو�سول 

اإلى الأ�سخا�ش الم�ست�سعفين المحتاجين لأي �سبٍب كان اإلى م�ساعدة 

اإن�سانية. وهذا ما يجعل من حركتنا �سريك الحكومات الذي ل غنى 

عنه �سواء اأكان ذلك في مواجهة النكبات والكوارث، اأو في التخفيف 

من الأخطار المرافقة للكوارث الطبيعية اأو لآثار تغيُّر المناخ، اأو في 

تعبئة الجماعات المحلية لإ�سراكها في اأن�سطة ال�سحة وفي مكافحة 

ب. ونطاق هذه الأن�سطة وا�سع فهو يختلف من بلد  التمييز والتع�سُّ

ُيبنى  اأخرى  ومرة  المحلية.  والأولويات  للحاجات  وفًقا  اآخر  اإلى 

هذا الدور الم�ساعد من خالل الثقة– ثقة ال�سلطات التي ت�سعى اإلى 

الة وتحتاج اإلى الم�ساعدة، وثقة الم�ستفيدين الذين  تقديم خدمات فعَّ

يعلمون اأن ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر مقدم للخدمات يمكن 

العتماد عليه. 

وفي ظل الغطاء الذي يوفره الدور الم�ساعد، يمكن فعاًل لل�سراكة بين 

المحلي.  الإن�ساني  العمل  تعزز  اأن  وحكوماتها  الوطنية  الجمعيات 

ويوفر الطاقة المطلوبة ماليين المتطوعين الذين ي�ساعدون في تعبئة 

موارد المجتمعات المحيطة بهم التي ربما كانت مخفية اأو نائمة. لقد 

ا�ستمعنا للتو اإلى و�سف مثل هذا العمل الموؤثر في بوروندي. وهناك 

متطوعين  مع  القاعة  هذه  في  الممثلين  البورونديين  من  عدد  اليوم 

وجًها  الإن�سانية  ويمنحون  والرعاية  الوقت  للنا�ش  يقدمون  ملتزمين 

وا�سًما. ويجب اأن نحيي هوؤلء المتطوعين الذين لديهم قيمة هائلة 

لي�ش فقط بالن�سبة اإلى اإن�سانيتهم بل بالن�سبة اإلى القيمة المالية كذلك. 

دون  اأبًدا التقليل من م�ساهمتهم في المجتمع. اإنهم يج�سِّ ول ينبغي 

ما قاله األبير اأين�ستاين: فقط الحياة التي تعي�سها من اأجل الآخرين هي 

التي ت�ستحق اأن تعا�ش. 

وُتبنى العالقات بين الحكومات وجمعيات ال�سليب الأحمر والهالل 

الم�ساعدة  اأ�سكال  من  �سكل  اأي  في  مًعا  عملها  خالل  من  الأحمر 

الإن�سانية. ويمكن لهذه ال�سراكة اجتياز الحدود وقد راأينا اأثرها في 

النزاعات  اأثناء  الإن�سانية  الحتياجات  تلبية  وفي  الكبيرة  الكوارث 

�سحايا  اأو  هايتي،  اأو  تركيا  في  الزلزال  ف�سحايا  وال�سطرابات. 

الفي�سانات في باك�ستان، اأو �سحايا الجفاف في ال�سومال ي�سبحون 

والأطفال  والن�ساء  الرجال  اأن  كما  الم�ساعدة  اإلى  بحاجة  جيراًنا 

من  الأمن  تقتلع  التي  الدائرة  النزاعات  من  يعانون  الذين  والم�سنِّين 

لهم اإلى اأ�سخا�ش �سعفاء ي�سبحون بحاجة اإلى الم�ساعدة  حياتهم وتحوِّ

والحماية. اإن الحكومات تعرف وتثق بالقنوات التي توفرها الحركة 

هذه  تعزيز  ويمكنها  العالم.  اأنحاء  مختلف  في  الم�ساعدة  لجهود 

مواجهة  طرق  في  ت�ساهم  وطنية  اأطر  تحديد  خالل  من  القنوات 

و�سطها  في  الوطنية  للبرامج  موارد  توفير  اأو  الحدود  عبر  الكوارث 

المبا�سر. 

عمل  فقط  لي�ش  الإن�ساني  العمل  اإن  وال�سادة،  ال�سيدات  ح�سرات 

ا هو اإ�سهامه في بناء عالم بدون  الحماية والم�ساعدة. ما هو مهم اأي�سً

خوف اأو تحيُّز. والأول، كما نعرفه جيًدا، يقود اإلى الثاني- الخوف 

هو جوهر التحيُّز والتع�سب وفي النهاية التمييز وكره الغريب، والعنف 

يغذي العنف. اأما متطوعو ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر وخا�سًة 

التمثيل الوا�سع لل�سباب بينهم والذين يقتدون بالمبادئ الأ�سا�سية التي 

ا الر�سل الذين ينقلون ثقافة ال�سلم، والفهم  ا�ستمعتم اإليها للتو، هم اأي�سً

الأف�سل لمختلف الثقافات والقبول بها وبالأفراد المختلفين، وحل 

النزاعات وت�سوية الختالفات عبر الحوار. 

يقول  اأو كما  الإن�سانية  اأجل  نعمل من  اأن  الموؤتمر  �سعار  منا  يطلب 

الحكمة  هذه  جميعنا  نعرف  اإننا  البيت".  من  يبداأ  "التغيير  المثل: 

القديمة. ون�ستطيع في الأيام القادمة اأن نحدد التغيير في العمل في كل 

اإننا القادة  المجالت التي �سنتكلم عنها في مركز الموؤتمرات هذا. 

ويمكن اأن ندلَّ على الطريق. فلتلهمنا قوة الإن�سانية، وما يمكن اأن 

يقدمه كٌل منا للنهو�ش بالإن�سانية ومن اأجل ماليين النا�ش الذين هم 

ون�ستون  كلمات  ولنردد  وخدماتنا.  م�ساعدتنا  اإلى  يوم  كل  بحاجة 

ت�سر�سل: "ل ت�ست�سلم اأبًدا اأبًدا اأبًدا". و�سكًرا. 

�سعادة ال�سيدة رئي�سة التحاد ال�سوي�سري، اأ�سحاب ال�سمو الملكي، 

الوطنية،  الجمعيات  قادة  وال�سادة  ال�سيدات  ال�سعادة،  اأ�سحاب 

ح�سرات ال�سيدات وال�سادة، با�سم الحركة الدولية لل�سليب الأحمر 

الحادي  الدولي  الموؤتمر  هذا  في  بكم  اأرحب  الأحمر  والهالل 

والثالثين. 

وكما تن�ش عليه القاعدة 2 - 15 من النظام الداخلي للحركة الدولية 

الدائمة  اللجنة  رئي�ش  �سيفتتح  الأحمر،  والهالل  الأحمر  لل�سليب 

لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر الجل�سة العامة الأولى للموؤتمر. 

الوطنية  الجمعيات  وفود  بكل  حاًرا  ترحيًبا  ب  اأرحِّ اأن  وي�سعدني 

اتفاقيات  في  الأطراف  والدول  الأحمر،  والهالل  الأحمر  لل�سليب 

جنيف، واللجنة الدولية لل�سليب الأحمر، والتحاد الدولي لجمعيات 

ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر. كما اأرحب بكل المراقبين وخا�سًة 

الجمعيات الوطنية التي تنتظر العتراف بها وقبولها. اإننا مجتمعون 

جميًعا في هذه القاعة تحت �سعار: "عالمنا. عملكم". 

الذي  البلد  اإلى  وال�سكر  بالترحيب  خا�ش  ب�سكل  اأتقدم  اأن  واأود 

اإلى  وعبرها  راي  كالمي  مي�سلين  ال�سيدة  الرئي�سة  واإلى  ي�ست�سيفنا 

الحكومة ال�سوي�سرية مع تقديرنا العميق للدعم الذي قدمته �سخ�سيًّا 

هذا  تنظيم  لدى  الحركة  اإلى  ال�سوي�سرية  ال�سلطات  قدمته  والذي 

الموؤتمر. 
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ني اأن اأعطي الكلمة اإلى ال�سيدة مي�سلين كالمي  وي�سرفني الآن وي�سرُّ

راي رئي�سة التحاد ال�سوي�سري.

كلمة ال�صيدة مي�صلين كالمي راي،    2.5.4
رئي�صة التحاد ال�ص�ي�صري 

)االأ�ضل بالفرن�ضية(

الأحمر،  لل�سليب  الدولية  اللجنة  رئي�ش  ال�سيد  ال�سعادة،  اأ�سحاب 

والهالل  الأحمر  ال�سليب  لجمعيات  الدولي  التحاد  رئي�ش  ال�سيد 

الملكي،  ال�سمو  اأ�سحاب  الدائمة،  اللجنة  رئي�ش  ال�سيد  الأحمر، 

ح�سرات ممثلي الحكومات والجمعيات الوطنية، ح�سرات ال�سيدات 

وال�سادة، ا�سمحوا لي بدايًةً اأن اأعبر لكم عن �سعادتي الكبيرة لوجودي 

معكم في هذا الحفل الفتتاحي للموؤتمر الحادي والثالثين لل�سليب 

الأحمر والهالل الأحمر. 

ي�سكل وجودكم اليوم في هذه القاعة اإثباًتا وا�سًحا لعالمية المبادئ 

الإن�سانية. ويتناول الهدفان الرئي�سيان للموؤتمر موا�سيع هامة اإذ نرى 

اأن الأزمات الإن�سانية تزداد تعقيًدا لأن النزاعات الم�سلحة اأ�سبحت 

اأكثر حدة وي�سارك فيها عدد كبير من الأطراف الفاعلة ولأن الكوارث 

الطبيعية والكوارث من �سنع الإن�سان والكوارث البيئية تزداد تواتًرا، 

رة وانتظامها وتراكمها ت�سيب عدًدا متزايًدا  المدمِّ القوى  اآثار  بينما 

من ال�سحايا. 

اإن ال�سومال مثال ماأ�ساوي لذلك. فالعنف الذي يجتاح البالد بقوة، 

نادًرا ما راأينا مثياًل لها خالل اأكثر من 20 عاًما، تفاقمه ظروف مناخية 

المنظمات  عمل  يزداد  الو�سع،  هذا  ظل  وفي  الخطورة.  غاية  في 

الحتياجات  وتزايد  الأمن،  حالة  تدهور  نتيجة  �سعوبة  الإن�سانية 

�ش اإمكانيات و�سول الم�ساعدات الإن�سانية لتحديات  الإن�سانية، وتعرُّ

م�ستمرة. 

على  اليوم  ُتخا�ش  الحروب  تعد  لم  وال�سادة،  ال�سيدات  ح�سرات 

�ش  ويتعرَّ الماأهولة.  المناطق  و�سط  ُتخا�ش  بل  بعيدة  قتال  �ساحات 

التطور.  هذا  لأهوال  م�سى  وقت  اأي  من  اأكثر  المدنيون  ال�سكان 

الإن�ساني  الدولي  القانون  ن�سر  احترام  من  جعلت  التي  و�سوي�سرا 

مدى  على  اعتمدت  الخارجية،  �سيا�ستها  في  ثابًتا  عن�سًرا  وتنفيذه 

�سنوات عدة ا�ستراتيجية ترمي اإلى حماية المدنيين كجزء من �سيا�سة 

بتعزيز  �سوي�سرا  تكتف  لم  لذلك،  ونتيجة  الة.  وفعَّ متما�سكة  حماية 

قدرتها على  ا  اأي�سً بل عززت  الأطراف  وثنائي  متعدد  فاعلية عملها 

النزاعات  خالل  اأف�سل  ب�سكل  المدنيين  حماية  تحديات  مواجهة 

والحقوق  الإن�سانية  للكرامة  اأكبر  احترام  �سمان  وعلى  الم�سلحة، 

المدنية. 

اإمكانية و�سول الخدمات الإن�سانية  وثمة تحدٍّ كبير اآخر يكمن في 

الم�ساعدة  على  الح�سول  توفير  اإلى  ال�سعي  وي�سكل  ال�سحايا.  اإلى 

الإن�سانية ب�سرعة وبدون عوائق اأولوية ق�سوى اإذ �ساهدنا في ال�سنوات 

اليوم �سعوبة  وتزداد  المجال.  هذا  في  ترديًا خطيًرا  الأخيرة  الع�سر 

عليها.  والإبقاء  الإن�سانية  الخدمات  على  الح�سول  اإمكانية  �سمان 

وحده  العمليات  م�ستوى  على  ال�ستجابة  محاولة  تكون  و�سوف 

هي  القانون  على  المبنية  ال�سيا�سية  والحجج  فالو�سائل  عقيًما.  اأمًرا 

اأ�سا�سية. وقد اتخذت �سوي�سرا اإجراءات من�سقة مع عدد من ال�سركاء 

على الم�ستويات ال�سيا�سية والقانونية والميدانية من اأجل تعزيز و�سول 

الخدمات الإن�سانية اإلى مجموعات ال�سكان المت�سررين من النزاعات 

الم�سلحة. 

الخدمات  على  الح�سول  ب�ساأن  مبادرة  موؤخًرا  �سوي�سرا  واأطلقت 

من  عدد  و�سع  بهدف  الم�سلحة  النزاعات  حالت  في  الإن�سانية 

الأدوات العملية تحت ت�سرف ال�سلطات الوطنية والمنظمات الدولية 

ُيناَق�ش مو�سوع  الأر�ش. و�سوف  الفاعلة على  الإن�سانية  والجهات 

اإي�سال الم�ساعدات الإن�سانية باإ�سهاب داخل اللجنة المعنية بالقانون 

الدولي الإن�ساني. وتدرك الجهات الإن�سانية الفاعلة اأن عليها اأن تعمل 

�سويًّا وت�سع اإجراءات مبتكرة من اأجل توفير ا�ستجابة اأكثر فاعلية، وقد 

�سجعت �سوي�سرا عمل جميع مكونات الحركة الدولية التي ت�ستمر في 

تكييف ا�ستجابتها الإن�سانية ل�سمان حماية ال�سحايا. 

الإن�سانية  التحديات  طبيعة  اإلى  نظًرا  وال�سادة،  ال�سيدات  ح�سرات 

اأع�ساء  كل  يعمل  اأن  ال�سروري  من  با�ستمرار،  المتغيرة  المعا�سرة 

هذا الموؤتمر �سويًّا في روح احترام المبادئ الأ�سا�سية اأي الإن�سانية، 

التي  الحتياجات  لمواجهة  وال�ستقالل،  التحيز،  وعدم  والحياد، 

تولدها الأزمات والنزاعات الحالية. 

اإن التحدي الرئي�سي المتعلق بالقانون الدولي الإن�ساني هو تح�سين 

الأطراف من  الدول فح�سب بل من جانب  لي�ش من جانب  تنفيذه 

الدولية قدمت  الجنائية  العدالة  اأن  في  الدول كذلك. ول �سك  غير 

في هذا ال�سدد اإ�سهاًما مميًزا في مكافحة الإفالت من العقاب. غير 

اأن انتهاكات القانون الدولي الإن�ساني ل تزال تحدث في كثير من 

الحالت. وكما اأكدته مرة اأخرى اللجنة الدولية في تقريرها بعنوان: 

اإطالق  يجب  الم�سلحة،  النزاعات  ل�سحايا  القانونية  الحماية  تعزيز 

عملية بحث في كيفية تعزيز القانون الدولي الإن�ساني وو�سع اآليات 

قادرة تحديًدا على وقف مثل هذه النتهاكات. 

جنيف  اتفاقيات  اإبرام  على  عاًما  "�ستون  بعنوان:  الموؤتمر  وكان 

والعقود المقبلة" الذي �ساركت �سوي�سرا في تنظيمه مع اللجنة الدولية 

اأقرَّ بال�سرورة الملحة لإجراء  2009، قد  في ت�سرين الثاني/ نوفمبر 

في  بما  الإن�ساني  الدولي  القانون  تنفيذ  ب�ساأن  الأبحاث  من  المزيد 

بالقانون  الإن�ساني والتزامها  تراثها  تنفيذه. وتما�سًيا مع  اآليات  ذلك 

في  رغبتها  عن  �سوي�سرا  اأعلنت  وقت طويل،  منذ  الإن�ساني  الدولي 

الإن�ساني. وترى  الدولي  القانون  بتنفيذ  المتعلقة  المحادثات  تي�سير 

اأن  الإن�ساني يجب  الدولي  القانون  تنفيذ  م�ساألة  اأن  �سوي�سرا  بالفعل 

لالأطراف  ينبغي  واأنه  الدول،  راأي  اإلى  ا�ستناًدا  بالأولوية،  تحظى 

اأف�سل  النقا�ش وتتعمق فيه بطريقة  اأن توا�سل هذا  المتعاقدة  ال�سامية 
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ال�سامية  الأطراف  الأوان لكي تعمل  اآن  لقد  تنظيًما واأكثر منهجية. 

المتعاقدة مًعا لإيجاد و�سائل محددة وعملية ت�سمن احترام القانون 

الدولي الإن�ساني. 

و�سعًيا اإلى تحقيق ذلك، اأطلقت �سوي�سرا عملية لت�سهيل المناق�سات 

ملمو�سة  و�سائل  تحديد  بهدف  المتعاقدة  ال�سامية  الأطراف  بين 

ا  المهم جدًّ ومن  الإن�ساني.  الدولي  القانون  تطبيق  وتعزيز  لتح�سين 

تعزيز الحوار لي�ش في ما بين الدول فح�سب، بل مع الجهات الفاعلة 

ب�سكل  يتناول  لمنبر خا�ش  ل وجود  لأنه  كذلك،  الأخرى  المعنية 

الإن�ساني على عك�ش ما يوجد  الدولي  القانون  منتظم ق�سايا تطبيق 

اأربع �سنوات  اإن مناق�سة المو�سوع كل  اأجزاء القانون الأخرى.  في 

في هذا الموؤتمر الفريد هامة و�سرورية ولكنها غير كافية. ولهذا تاأمل 

ن الجميع من التماهي مع هذه المبادرة ودعمها.  �سوي�سرا في اأن يتمكَّ

علينا واجب احترام القانون الدولي الإن�ساني و�سمان احترامه وقد 

حان الوقت لإغناء مادة هذا الواجب. نحن مدينون بذلك ل�سحايا 

النزاعات الم�سلحة، وما اأكثرهم. 

الناجم  المدنيين  لل�سكان  الإن�سانية  الحتياجات  تنامي  بنا  اأدى  لقد 

ب�سكل خا�ش عن ازدياد تعقيد النزاعات الم�سلحة وم�ساعفة الكوارث 

الطبيعية والكوارث من �سنع الإن�سان، اإلى النظر ب�سكل اأوثق من اأي 

وقت م�سى في التحديات الخطيرة التي نواجهها. واإذ نجتمع تحت 

تجاه  م�سوؤوليتنا  تتمثل  الإن�سانية،  اأجل  من  عملكم-  عالمنا،  �سعار 

واتخاذ  التعهدات  وتقديم  بّناء  نقا�ش  في  الم�ساركة  في  الإن�سانية 

نتائج ملمو�سة في تح�سين كٍل من حماية  اإلى  توؤدي  التي  القرارات 

�سحايا النزاعات الم�سلحة والأن�سطة الإن�سانية. 

ا هذا الموؤتمر فر�سة معالجة  ح�سرات ال�سيدات وال�سادة، �سيتيح اأي�سً

�ست لها �سوي�سرا جهوًدا م�سنية األ وهي م�ساألة تنفيذ مذكرة  ق�سية كرَّ

التفاهم بين جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني وجمعية ماجن دافيد 

ونوافق  الت�سغيلية كذلك.  التدابير  ب�ساأن  اإ�سرائيل والتفاق  في  اأدوم 

الواجب  الإجراءات  الموؤتمر  يحدد  اأن  ينبغي  اأنه  في  راأيه  المراقب 

اتخاذها. ولذلك، تود �سوي�سرا اإعادة التاأكيد على اأن الهدف من هذين 

التفاقين هو هدف اإن�ساني ولي�ش هدًفا �سيا�سيًّا. ومن المهم األ نن�سى 

ذلك حين نقرر كيفية متابعة هذا المو�سوع. واإن �سوي�سرا لعلى قناعة 

باأنه من الممكن التو�سل اإلى قرار حول المو�سوع بتوافق الآراء. 

ح�سرات ال�سيدات وال�سادة، اأتمنى لكم النجاح في اأعمال الموؤتمر 

الحادي  الدولي  الموؤتمر  نتائج  باأن  مقتنعة  واإني  القادمة  الأيام  في 

والثالثين �ستكون بم�ستوى توقعاتنا وتوقعات الماليين من ال�سحايا 

الذين ن�ستطيع اأن ن�ساعدهم ويجب اأن نقدم لهم يد العون. �سكًرا.

 

ال�سيد ما�سيمو بارا، رئي�س اللجنة الدائمة

)االأ�ضل باالإنكليزية(

عة ور�سالتها  اأ�سكر ال�سيدة الرئي�سة كالمي راي على كلماتها الم�سجِّ

هة اإلى هذا الموؤتمر الحادي والثالثين لل�سليب الأحمر  الهامة الموجَّ

لت بعناية واأنه �سيعاد ذكرها في  والهالل الأحمر، واأنا متاأكد اأنها �ُسجِّ

المناق�سات القادمة. 

ورغبًة في المزيد من اإبراز ر�سالة ال�سيدة الرئي�سة كالمي راي، اأودُّ من 

جهتي الت�سديد على مبداأ الإن�سانية الذي هو اأول المبادئ الأ�سا�سية 

للحركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر واأ�سا�ش عملها في 

واإذ يجد جذوًرا عميقة في  به.  تقوم  تتخذه وكل عمل  كل موقف 

ا  الر�سالة المركزية لمهمة حركتنا فهو الم�سدر الأول لقوتنا. وهو اأي�سً

القوة الدافعة لعملنا في هذه الحركة �سواء اأكان ذلك ب�سفتنا متطوعين، 

الم�ستويات  اأو م�سوؤولين على  اأو موظفين،  اأع�ساء،  اأو  نا�سطين،  اأو 

المحلية والوطنية والإقليمية والدولية. و�سوف يوجهنا في مناق�ساتنا 

خالل الأيام القادمة. 

وبهذه الكلمات ا�سمحوا لي اأن اأعلن افتتاح الموؤتمر الدولي الحادي 

وهو  الأعمال  جدول  من   2 البند  اإلى  ننتقل  اأن  واأقترح  والثالثين 

والم�سوؤولين  العام  والأمين  الرئي�ش  الموؤتمر ونواب  رئي�ش  انتخاب 

الآخرين في هذا الموؤتمر.

الإعالم  و�سائل  ممثلي  اإلى  بال�سكر  اأتقدم  اأن  الحد  هذا  عند  اأود 

القاعة لأن  الخروج من  نرجوهم  لموؤتمرنا.  يبدونه  الذي  لالهتمام 

ل الآن اإلى جل�سة مغلقة.  الموؤتمر يتحوَّ

انتخاب الرئي�س، ون�اب الرئي�س، والأمين   3.5.4
العام، وم�صاعدي الأمين العام، والم�ص�ؤولين 

الآخرين في الم�ؤتمر

ال�سيد ما�سيمو بارا، رئي�س اللجنة الدائمة 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

عماًل بالفقرة 3 من المادة 15 في النظام الداخلي للحركة، ننتقل الآن 

اإلى انتخاب رئي�ش الموؤتمر ونواب الرئي�ش، ورئي�ش لجنة ال�سياغة، 

من  الآخرين  والم�سوؤولين  العام،  الأمين  وم�ساعدي  العام،  والأمين 

القائمة المقترحة التي قدمها مجل�ش المندوبين. عالوة على ذلك، 

المخ�س�سة  العامة  الجل�سات  رئا�سة  الرئي�ش  نواب  يتولى  اأن  ُيقترح 

لمناق�سة مختلف الموا�سيع ورئا�سة اللجان كما ي�سير اإليه القتراح.

وقد ت�سّلْمت من ال�سيد جاكوب كلينبرغر، رئي�ش مجل�ش المندوبين، 

ا عليكم في  اأي�سً الذي ُوزع   2.10.11 المندوبين  ن�ش قرار مجل�ش 
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ت�سرين   26 يوم  القرار  هذا  المندوبين  مجل�ش  اعتمد  وقد  ال�سباح. 

المر�سحين  الأ�سخا�ش  باأ�سماء  قائمة  يقترح  وهو  نوفمبر  الثاني/ 

ا التر�سيحات  لالنتخاب كم�سوؤولين في هذا الموؤتمر. و�ُسجلت اأي�سً

على موقعي الموؤتمر واللجنة الدائمة على �سبكة الإنترنت. 

هل ن�ستطيع انتخاب هوؤلء الأ�سخا�ش؟ 

)ت�سفيق(

اأفهم اأنه يمكن اعتبار هوؤلء الأ�سخا�ش منتخبين كم�سوؤولين في هذا 

الموؤتمر. �سكًرا جزياًل. 

ني الآن اأن اأدعو ال�سيدة نيكي راتل اإلى ت�سلم رئا�سة هذا الموؤتمر.  ي�سرُّ

يتقدموا  اأن  اإلى  وم�ساعديه  العام  والأمين  الرئي�ش  نواب  اأدعو  كما 

وفريقها  نيكي  لل�سيدة  واأتمنى  المن�سة.  على  هنا  اأماكنهم  وياأخذوا 

الكثير من الحكمة والتوفيق في اإدارة مناق�سات هذا الموؤتمر. 

جدول اأعمال الم�ؤتمر والبرنامج،   4.5.4
والإجراءات المتبعة لعتماد القرارات 

ال�سيدة نيكي راتل، رئي�سة الموؤتمر

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

ال�سيدة رئي�سة التحاد ال�سوي�سري– َلَكم اأ�سعدتني مقابلتكم اليوم- 

ال�سعادة،  اأ�سحاب  الملكي،  ال�سمو  اأ�سحاب  الأول،  الوزير  ال�سيد 

الأحمر،  والهالل  الأحمر  لل�سليب  الوطنية  الجمعيات  قادة  ال�سادة 

والهالل  الأحمر  ال�سليب  من  الأعزاء  اأ�سدقائي  �سادتي،  �سيداتي 

الأحمر، اأود اأن اأتقدم لكم بال�سكر لما منحتموني من ثقة بانتخابكم 

بالغ  الدور  هذا  اأقبل  اأن  وامتياز  ل�سرف  ا  حقًّ اإنه  الموؤتمر.  لهذا  لي 

الأهمية واأعدكم اأنني �ساأ�سطلع به باأف�سل ما اأ�ستطيع. 

�سرف  واإنما هو  لي فح�سب  �سخ�سيًّا  �سرًفا  لي�ش  النتخاب  اإن هذا 

برئي�ش  اأرحب  اأن  خا�ش  ب�سكل  ني  ي�سرُّ ولهذا  ولمنطقتي  لبلدي 

وزراء جزر الكوك، وبممثلي الحكومات الآخرين من منطقة المحيط 

الهادئ الذين ياأتون للمرة الأولى. ي�سكل انتخابي رمًزا قويًّا وتج�سيًدا 

لأهمية اأحد الأهداف الرئي�سية للموؤتمر وهو تعزيز العمل الإن�ساني 

المحلي. ففي جزر الكوك كما في كل مكان اآخر من منطقة المحيط 

اإلى  الو�سول  الإن�ساني في  للعمل  الرئي�سي  التحدي  الهادئ، يكمن 

النا�ش في الجزر البعيدة، اإذ تحتاج من �سبعة اإلى ع�سرة اأيام للو�سول 

من  دولر   1300 وحدها  الذهاب  رحلة  وتكلف  بالقارب،  اإليهم 

نيوزيلندا لل�سخ�ش الواحد، بينما تتطلب الرحلة اإلى اأبعد جزيرة اأربع 

ا.  �ساعات جوًّ

لقد كنت ممر�سة قبل اأن اأت�سلم مهام الأمين العام لجمعية ال�سليب 

ما  بالتالي  واأعرف  تقريًبا،  �سنة   18 قبل  الكوك  جزر  في  الأحمر 

من  وغيرها  ال�سحة  تقديم خدمات  اأمام  المطروحة  التحديات  هي 

اإلى جنيف لح�سور هذا الموؤتمر يومين.  الخدمات. دامت رحلتي 

الإن�سانية  ال�سبكة  لطموحات  قويًّا  رمًزا  انتخابي  في  الآن  واأرى 

واأهدافها في الو�سول اإلى كل مكان في العالم، اإلى اأكبر المدن كما 

اإلى اأ�سغر الجزر واأبعدها. 

ع مهيب لحركة ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر  اإنه بال �سك تجمُّ

مع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف من اأجل التو�سل اإلى قرارات 

الم�ست�سعفين. وهذه  الأ�سخا�ش  اأثر على  لها  �سيكون  الأهمية  بالغة 

فر�سة ل تتاح اإل مرة كل اأربع �سنوات ولهذا علينا ال�ستفادة اإلى اأق�سى 

حد ممكن من المناق�سات التي تجري وجًها لوجه في هذا الموؤتمر 

ولكن يجب اأن ت�سل هذه المناق�سات اإلى داخل كل بلد وتوؤدي اإلى 

والعمل  العمل،  المزيد من  العمل من خالل  بناء وتح�سين عالقات 

ب�سكل اأف�سل، والو�سول اإلى المزيد من النا�ش. 

ح�سرات ال�سيدات وال�سادة، قبل اأن نبداأ بهذه الرحلة علينا اأن نعترف 

ا اأن نعترف اأنه ل  باأننا اأنجزنا الكثير مًعا ك�سركاء. غير اأن علينا اأي�سً

تزال توجد، كما هو الحال في كل �سيء في الحياة، قيود وتحديات 

�ش لها كل الهتمام الالزم ل�سمان اأف�سل النتائج ل�سالح  يجب اأن نكرِّ

اأكثر النا�ش �سعًفا، اأي من هم اأ�سا�ش عملنا. 

�سوف  الموؤتمر.  هذا  عمل  طريقة  اأو�سح  اأن  الآن  لي  وا�سمحوا 

القانون  لمو�سوع  اليوم  بعد ظهر  المنعقدة  العامة  الجل�سة  �ش  ُتخ�سَّ

نقا�ش  هناك  يكون  لن  اأنه  اإلى  النتباه  واأرجو  الإن�ساني.  الدولي 

الغد  يوم  اأما  الرئي�سية.  الموا�سيع  على  التركيز  في  لم�ساعدتنا  عام 

ف�سنعمل داخل اللجان المفتوحة اأمام جميع الم�ساركين في الموؤتمر. 

وتجتمع اللجان الخم�ش في ثالث جل�سات لكٍل منها ُت�ستعمل فيها 

مجموعات مختلفة من اللغات. وتركز اللجنة "األف" على مو�سوع 

واحترام  والكرامة،  المهاجرين،  اإلى  الو�سول  �سمان  اأي  الهجرة 

ال�سراكات  "باء"  اللجنة  وتتناول  الجتماعي.  والندماج  التنوع، 

اللجنة  تناق�ش  بينما  التطوع،  وتنمية  قوية  وطنية  اأجل جمعيات  من 

"جيم" مو�سوع "الرعاية ال�سحية في خطر". وتناق�ش اللجنة "دال" 
عدم الم�ساواة في ال�ستفادة من الرعاية ال�سحية. واأخيًرا تركز اللجنة 

"هاء" على القانون الدولي الإن�ساني. 

وبعد هذه الجل�سة العامة لبعد الظهر، تبداأ الجل�سة العامة القادمة يوم 

الأربعاء ال�ساعة التا�سعة �سباًحا بانتخاب اأع�ساء اللجنة الدائمة الذي 

تمام  اأن تح�سروا في  فالرجاء  الأ�سماء.  بمناداة  الت�سويت  �سيتم عبر 

ال�ساعة التا�سعة من اأجل هذا القتراع بالمناداة. وبعد اإطالق عملية 

القتراع، ن�ستمع اإلى تقريري متابعة الموؤتمر الدولي الثالثين، وتنفيذ 

مذكرة التفاهم بين جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني وجمعية ماجن 

دافيد اأدوم في اإ�سرائيل. اأما يوم الأربعاء بعد الظهر، فتناق�ش الجل�سة 

العامة قانون الكوارث. 
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الم�ؤتمر الدولي الحادي والثالثين لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

فيها  ون�ستمع  الخمي�ش.  يوم  �سباح  الختامية  العامة  الجل�سة  وُتعقد 

ال�سياغة،  لجنة  عمل  عن  التقرير  واإلى  الموؤتمر،  عن  التقارير  اإلى 

يعتمد  لكي  الوقت  حان  قد  بعدها  ويكون  مة.  الُمقدَّ والتعهدات 

النهائية  ال�سياغة  اإعداد  ال�سياغة  لجنة  وتتولى  القرارات.  الموؤتمر 

م اإلى الموؤتمر لعتمادها. وهي مفتوحة اأمام جميع  للوثائق التي ُتقدَّ

اأع�ساء الموؤتمر وتبداأ عملها اليوم في ال�ساعة الواحدة والن�سف بعد 

الظهر في القاعتين 5 و6 وتتوا�سل اجتماعاتها طوال يومي الثالثاء 

والأربعاء.

اأو�سح الإجراءات التي �سُتتَبع في هذا الموؤتمر. على  ودعوني الآن 

كل وفد يرغب في التكلم في هذا النقا�ش العام اأن ي�سجل ا�سمه اإذا 

لم يقم بعد بذلك لدى القائمين على المكتب الموجود في الخارج. 

الثانية  ال�ساعة  في  ُتعر�ش  المتكلمين  باأ�سماء  قائمة  هناك  و�ستكون 

ع�سرة ظهًرا. و�ساأقفل القائمة في ال�ساعة الواحدة بعد الظهر. والرجاء 

ت�سليم ن�سخة مكتوبة عن كلمتكم لدى المكتب نف�سه لتقديمها اإلى 

المترجمين الفوريين. 

مدة  اخت�سرت  فقد  المتكلمين،  من  كبيًرا  عدًدا  نتوقع  اأننا  وبما 

المداخالت م�ستخدمة الحقوق الممنوحة للرئي�ش بموجب الفقرة 

الداخلي. و�سيكون لكل متحدث حق  النظام  في   18 المادة  2 من 
الكالم لمدة اأق�ساها ثالث دقائق، اإل اإذا كان يتكلم با�سم مجموعة 

كرئي�ش دولة اأو وزير ويعطى حينها مدة خم�ش دقائق. وبما اأن وقت 

المداخالت �سيكون محدًدا، اأدعوكم اإلى ا�ستبعاد التهاني الموجهة 

للرئي�ش توفيًرا للوقت وحفاًظا على محتوى المداخلة. 

فينبغي  محدد،  هو  مما  اأطول  وقًتا  تتطلب  كلمتكم  كانت  اإذا  اأما 

التذكير باأنه من الممكن ت�سليم الن�ش الكامل للكلمة اإلى اأمانة الموؤتمر 

ول  ت�سلمناه.  الذي  الأزرق  الكتاب  الموؤتمر،  تقرير  في  لإدراجها 

المخ�س�ش  الوقت  لكن  اللجان  في  المتكلمين  باأ�سماء  قائمة  توجد 

للكلمات �سيكون نف�ش الوقت المحدد للجل�سات العامة. وبما اأنني 

الجمعيات  خا�سة  ب�سورة  اأ�سجع  فاإنني  �سغيرة،  جزيرة  اإلى  اأنتمي 

الوطنية على الم�ساركة الفاعلة في المناق�سات لأن هذا الموؤتمر هو 

ا للمراقبين اإذا ما �سمح الوقت  موؤتمر الحركة. و�ساأعطي الكلمة اأي�سً

بذلك وبموافقة الموؤتمر كما يرد في الفقرة 3 من المادة 9. 

وا�سمحوا لي اأن اأذكركم باأن الهدف هو اعتماد القرارات بتوافق الآراء 

الحركة.  لموؤتمرات  القديم  التقليد  ومع  الحركة  اأنظمة  مع  تما�سًيا 

واأ�سير هنا اإلى الفقرة 7 من المادة 11 من النظام الأ�سا�سي. كما اأود 

ر الجميع ب�سرورة اأن تكون ت�سريحات الوفود متوافقة تماًما  اأن اأذكِّ

مع المبادئ الأ�سا�سية للحركة. واأذكر هنا الفقرة 4 من المادة 11 من 

النظام الأ�سا�سي: "ينبغي األ يدخل اأي مندوب اأو اأي وفد متحدث 

في مجادلت ذات طابع �سيا�سي اأو عرقي اأو ديني اأو اأيديولوجي". 

ز، خالل الأيام القادمة، على الأهداف التي ن�سبو اإلى  واآمل في اأن نركِّ

تحقيقها ل�سالح الأ�سخا�ش الم�ست�سعفين في العالم الذين ي�سعون في 

الحركة اآمالهم وتطلعاتهم.

ا بع�ش الموا�سيع التي �سيكون من المفيد الإ�سارة اإليها. اإن  ثمة اأي�سً

تقديم التعهدات هو و�سيلة هامة لتج�سيد التزامكم بعمل ملمو�ش يرتبط 

ع الجمعيات  بالق�سايا الرئي�سية المطروحة في هذا الموؤتمر. واإني اأ�سجِّ

مقدمة  تعهدات  اإلى  الن�سمام  على  والمراقبين  والدول،  الوطنية، 

تجدونها على طاولة في مدخل الطابق، اأو تقديم تعهداتكم الخا�سة. 

ويمكنكم تقديم التعهدات فرديًّا اأو �سراكة مع اأطراف اأخرى. وكان 

قد ُقدم خالل الموؤتمر الأخير قبل اأربع �سنوات، 340 تعهًدا فرديًّا اأو 

م�سترًكا. فلنَر اإذا كنا �سنحقق نتائج اأف�سل في هذا الموؤتمر. 

ا انتخابات لخم�سة  وكما اطلعتم عليه في برنامج الموؤتمر �سُتجرى اأي�سً

باب  الآن  اأُغلق  لقد  الأربعاء �سباًحا.  يوم  الدائمة  اللجنة  في  اأع�ساء 

التر�سيحات، اإذ كان عليكم تقديم التر�سيحات قبل 40 �ساعة من بدء 

الجتماع الذي �سُتجرى فيه عملية القتراع. و�سوف تجدون في وقت 

لحق من هذا اليوم كتيًِّبا عن النتخاب مودًعا في ال�سندوق الخا�ش 

التعليمات الخا�سة باإجراءات النتخاب مع  بكل وفد يحتوي على 

ح�سب  ويمكنكم،  المر�سحين.  لكل  التر�سيح  ا�ستمارات  من  ن�سخ 

رغبتكم، مقابلة المر�سحين غًدا عند ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف  م�ساًء 

في المبنى الكائن اإلى الجانب الآخر من الطريق. 

من  تختارونهم  مر�سحين  خم�سة  لأي  الت�سويت  بالطبع  يمكنكم 

مختلف المناطق مع اعتبار المزايا التي يتمتعون بها ومدى تمثيلهم. 

ا بعملية مناداة الأ�سماء التي �سُتجرى يوم الأربعاء  ركم اأي�سً دعوني اأذكِّ

عند ال�ساعة التا�سعة �سباًحا من اأجل تحديد الأغلبية المطلقة المطلوبة 

لنتخاب اللجنة الدائمة في الجولة الأولى من النتخابات. 

وفي ما يتعلق بمكتب الموؤتمر، تجدر الإ�سارة اإلى اأن المكتب ي�سم، 

بموجب الفقرة 1 من المادة 16 من النظام الداخلي، رئي�ش الموؤتمر 

والتحاد  الدولية  اللجنة  وفدي  ورئي�سي  الدائمة،  اللجنة  ورئي�ش 

ا الجل�سات العامة  الدولي، ونواب رئي�ش الموؤتمر الذين �سيتراأ�سون اأي�سً

المو�سوعية واللجان، ورئي�ش لجنة ال�سياغة، والأمين العام للموؤتمر. 

اإ�سافًةً اإلى هوؤلء، اأحتفظ بحقي في دعوة اأي �سخ�ش اآخر اأو اأ�سخا�ش 

اآخرين من اأي وفد من الوفود الحا�سرة هنا لتقديم ال�ست�سارة خدمًة 

لتحقيق اأهداف الموؤتمر. 

العمل–  لغات  في  متوفرة  الفورية  الترجمة  اأن  بالتاأكيد  لحظتم  لقد 

العربية والإنكليزية والفرن�سية والإ�سبانية- في الجل�سات العامة وداخل 

اللجان العامة ولجنة ال�سياغة. و�سوف توزع جميع وثائق العمل بهذه 

اللغات. و�ستوؤمن اإ�سافًةً اإلى ذلك ترجمة فورية بالرو�سية.

نعلم اأن �سبكات التوا�سل الجتماعي مثل في�سبوك وتويتر اأ�سبحت 

اليوم جزًءا متنامًيا من حياة الكثيرين من بيننا، واأداة قوية للتوا�سل، اإل 

اأننا ناأمل اأن اهتمام الذين ان�سموا اإلينا �سيبقى مركًزا على الموا�سيع 

اأثناء  ذلك  في  وبما  الر�سمي  الأعمال  جدول  في  المطروحة  الهامة 

الجل�سات العامة، وجل�سات اللجان، والنتخابات، وحلقات العمل. 

الإعالم  و�سائل  ح�سور  تحديد  في  نتبعه  الذي  النهج  مع  وتما�سًيا 

�سماًنا لإجراء حوار مفتوح وعميق، نرجو الم�ساركين عدم ت�سجيل 
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موؤ�س�ساتهم  مواقع  اأو  ال�سخ�سية  مواقعهم  على  واأخبار  م�ساركات 

في �سبكات التوا�سل الجتماعي اأثناء الجل�سات الر�سمية. و�سيتولى 

فريق الإعالم الم�سترك من اللجنة الدولية والتحاد الدولي تقديم اآخر 

با�سمنا  الجتماعي  التوا�سل  قنوات  منتظم على  ب�سكل  المعلومات 

يرجى  ق،  المن�سِّ النهج  هذا  م�ساندة  في  ترغبون  كنتم  واإذا  جميًعا. 

ُيعر�ش  ما  متابعة  اإلى  وندعوكم  الفريق.  هذا  اأع�ساء  باأحد  الت�سال 

على ال�سا�سات في باحة المركز وهو اأف�سل م�سدر للمعلومات عن 

مختلف الأحداث المت�سلة بالموؤتمر. 

واأود الآن اإعطاء الكلمة لالأمين العام معالي ال�سفير باروز الذي �سيطلعنا 

ركم باأن ال�سلطات ال�سوي�سرية تدعو  على معلومات هامة اأخرى. واأذكِّ

ال�سابعة   ال�ساعة  في  ا�ستقبال  حفل  اإلى  الم�ساركين  جميع  م�سكورة 

م�ساًء في مركز الموؤتمرات. �سكًرا. 

تف�سل �سيد باروز. 

ال�سيد جان فران�سوا باروز، اأمين عام الموؤتمر 

)االأ�ضل بالفرن�ضية( 

�سكًرا �سيدتي الرئي�سة. يجتمع هنا في جنيف حوالي 2000 �سخ�ش 

لمدة ثالثة اأيام لح�سور موؤتمرنا الدولي الحادي والثالثين. وهدفهم 

الم�سترك هو تعزيز القانون الدولي الإن�ساني والعمل الإن�ساني. ولهذا 

ترتدي المناق�سات الر�سمية طابًعا بالغ الأهمية. 

ل ا�سمنا لجل�سة  لقد اأو�سحت لنا رئي�سة الموؤتمر كيف يمكن اأن ن�سجِّ

بعد الظهر عن القانون الدولي الإن�ساني ول يزال لديكم خم�ش دقائق 

للت�سجيل لدى القائمين على مكتب التعهدات خارج هذه القاعة. اأما 

بالن�سبة اإلى الجل�سة العامة لبعد ظهر يوم الأربعاء، ف�سيكون الت�سجيل 

من  ظهًرا  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  مفتوًحا حتى  المتكلمين  قائمة  على 

البريد  عبر  اأو  التعهدات  مكتب  لدى  الت�سجيل  ويمكنكم  الغد  يوم 

�سبكة  على  الموؤتمر  موقع  على  المحدد  العنوان  على  الإلكتروني 

david.wanstall@eda.admin.ch :الإنترنت

وبما اأن هناك الآن 2000 �سخ�ش ي�ساركون في النقا�سات الر�سمية، 

حافاًل  برنامًجا  لدينا  اأن  كما  الأفكار.  لتبادل  عديدة  فر�ش  ثمة 

بالأحداث الجانبية، وقد اأقيم تبًعا لبع�ش التقاليد التي حظيت بتقدير 

كبير خالل الدورات ال�سابقة. هناك �سبع حلقات عمل �سُتعقد من الآن 

ا البرنامج 20  وحتى ال�ساعة الخام�سة من  م�ساء الأربعاء. وي�سمل اأي�سً

مة على هام�ش الموؤتمر والتي تتناول  حدًثا موازيًا من الفعاليات المنظَّ

مجموعة وا�سعة من الموا�سيع الإن�سانية. و�ستجري هذه الأحداث 

هنا في مركز الموؤتمرات وعلى الجانب الآخر من ال�سارع في مركز 

فارمبي للموؤتمرات طوال برنامجنا لالأ�سبوع. 

ا لل�سور في باحة المدخل واأمام مختلف المكاتب  ربما لحظتم معر�سً

الموؤتمرات  في  تقليًدا  المعار�ش  هذه  وتمثل  ال�سفلي،  الطابق  في 

الدولية. ولكن هذه ال�سنة اأراد المنظمون اإدخال بع�ش التجديد فاإذا لم 

ت�ساهدوا بعد القرية الإن�سانية، اأ�سجعكم على التجوال فيها وال�ستفادة 

من مختلف الفعاليات المقترحة هناك. واأعني بذلك المعر�ش بعنوان 

الرعاية ال�سحية في خطر ومعر�ش التحاد الدولي في قاعة التنمية. 

وت�ستطيعون كذلك ا�ستخدام الحوا�سيب المتاحة في الطابق الأر�سي. 

ا عن�سر مبتكر اآخر في هذا الموؤتمر الحادي والثالثين وهو  وهناك اأي�سً

ركن المتحدثين في الطابق الأر�سي المخ�س�ش لمن يريد التكلم عن 

م�ساريعه وتجربته، فيكفي اأن ت�سجلوا ا�سمكم ومتى تريدون تقديم 

ال�ستماع  فيمكنكم  الت�سجيل،  في  ترغبوا  لم  اإذا  اأما  عر�ش موجز. 

اإلى عرو�ش الآخرين. 

المتعلقة  المعلومات  �ستجدون  الموؤتمر  رئي�سة  اإليه  اأ�سارت  وكما 

الموؤتمرات  مركز  في  ال�سا�سات  مختلف  على  الأحداث  هذه  بكل 

تنظيم  ا  اأي�سً المقرر  ومن  الإنترنت.  �سبكة  في  الموؤتمر  موقع  وعلى 

بالتاأكيد في قاعة فيكتوريا هول  ثقافية وقد ح�سر بع�سكم  فعاليات 

الحفل المو�سيقي الذي قدمه ال�سليب الأحمر ال�سوي�سري عن حياة 

الدولية  اللجنة  نظمته  الذي   TEDxRC2 الموؤتمر  اأو  دونان،  هنري 

 ،Bâtiment des forces motrices والتحاد الدولي في المبنى

في جنيف. 

الغد  م�ساء  �ستقدمه   الذي  المو�سيقي  بالحفل  تذكيركم  اأخيًرا  واأود 

جوقة Roppongi Men’s Choir اليابانية اإلى جميع الم�ساركين 

في الموؤتمر في قاعة فيكتوريا هول في جنيف. واآمل، �سيدتي الرئي�سة 

و�سيداتي �سادتي، في اأن ي�ساهم هذا البرنامج الحافل في جعل الموؤتمر 

حدًثا ل ُين�سى، واأتمنى لكم اإقامة ممتعة هنا في جنيف. �سكًرا جزياًل. 

ال�سيدة نيكي راتل، رئي�سة الموؤتمر

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

�سكًرا ال�سيد ال�سفير باروز. �سكًرا لحر�سكم على اأدق التفا�سيل في 

م�ساعدتنا على ت�سيير اأعمال الموؤتمر باأف�سل الظروف. 

جاكوب  ال�سيد  المندوبين،  مجل�ش  رئي�ش  اأدعو  اأن  الآن  ني  وي�سرُّ

كلينبرغر، اإلى اإطالعنا على اأعمال مجل�ش المندوبين. 

ال�سيد جاكوب كلينبرغر، رئي�س مجل�س المندوبين 

)االأ�ضل باالإنكليزية(

اأن  ي�سعدني  و�سادتي،  �سيداتي  ال�سعادة،  اأ�سحاب  الرئي�سة،  ال�سيدة 

اللجنة  باعتراف  ب  ورحَّ علًما  اأخذ  المندوبين  مجل�ش  باأن  اأفيدكم 

التحاد  اإلى  الجمعية  وبان�سمام  الملديفي  الأحمر  بالهالل  الدولية 

الدولي. وبهذا ي�سل عدد الجمعيات الوطنية لل�سليب الأحمر والهالل 

الأحمر المعترف بها اإلى 187 جمعية وطنية. 
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لقد اعتمد مجل�ش المندوبين خالل الأ�سبوع الما�سي عدة قرارات 

ومن بينها ثالثة قرارات ينبغي الإ�سارة اإليها ب�سكل خا�ش. يحمل القرار 

الأول عنوان: ال�سعي اإلى الق�ساء على الأ�سلحة النووية، و�ساركت في 

رعايته اللجنة الدولية و29 جمعية وطنية لل�سليب الأحمر والهالل 

ب المجل�ش باللتزامات التي قطعتها الدول من  الأحمر. وبينما رحَّ

اأجل توفير عالم خاٍل من الأ�سلحة النووية، نا�سد كل الدول �سمان 

عدم ا�ستخدام الأ�سلحة النووية مرة اأخرى على الإطالق بغ�ش النظر 

عن راأيها في م�سروعية هذه الأ�سلحة، وموا�سلة المفاو�سات بح�سن 

نية، وال�سعي بعزم وبدون اإبطاء اإلى اإنهاء المفاو�سات الرامية اإلى حظر 

ا�ستخدام الأ�سلحة النووية والق�ساء عليها ب�سكل تام من خالل اعتماد 

الدولية  والواجبات  اللتزامات  على  بناًء  قانوًنا،  ملِزم  دولي  �سك 

القائمة. وحدد قرار ثاٍن الإجراءات الملمو�سة الواجب اتخاذها لتعزيز 

قدرة الجمعيات الوطنية على التخفيف من المعاناة الإن�سانية واإنقاذ 

الأرواح اأثناء النزاعات الم�سلحة وحالت العنف الأخرى. 

واأخيًرا، نظر مجل�ش المندوبين في التقدم الذي اأُحرز في تنفيذ مذكرة 

ت�سرين   28 في  الموقعين  الت�سغيلية  التدابير  ب�ساأن  والتفاق  التفاهم 

الثاني/ نوفمبر 2005 بين جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني وجمعية 

ماجن دافيد  اأدوم في اإ�سرائيل واعتمد بتوافق الآراء قراًرا ا�ستند اإلى 

الم�ساورات الوا�سعة مع الجمعيات الوطنية ومع اأطراف اأخرى معنية. 

واإني اأو�سي الموؤتمر بهذا القرار. و�سكًرا. 

ال�سيدة نيكي راتل، رئي�سة الموؤتمر

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

اأ�سكر ال�سيد كلينبرغر على اإطالعنا على ما حدث موؤخًرا في مجل�ش 

اأن تبقى معنا على المن�سة لأنني �ساأدعوك بعد قليل  اأود  المندوبين. 

للتحدث اإلينا ب�سفتك رئي�ًسا للجنة الدولية. 

بيتر  ال�سفير  اأن  اأعلن  اأن  و�سادتي،  �سيداتي  ذلك،  قبل  اأود  ولكن 

لأي  جاهًزا  الموؤتمر  لهذا  الرئي�ش  نائب  ب�سفته  �سيكون  غوديرهام 

م�ساورات تتعلق بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في 28 ت�سرين الثاني/ 

نوفمبر 2005 بين جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني وجمعية ماجن 

دافيد  اأدوم في اإ�سرائيل بناًء على القرار الذي اعتمده مجل�ش المندوبين 

بتوافق الآراء. و�سوف يقدم لنا تقريًرا عن المو�سوع في الجل�سة العامة 

ل�سباح يوم الأربعاء. و�سوف يوزع م�سروع قرار ب�ساأن هذا المو�سوع 

تجدونه غًدا في ال�سندوق الخا�ش بوفدكم. 

كلمة ال�صيد جاك�ب كلينبرغر، رئي�س اللجنة   5.5.4
الدولية لل�صليب الأحمر

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

هذا  ينعقد  و�سادتي،  �سيداتي  ال�سوي�سري،  التحاد  رئي�سة  ال�سيدة 

ا. فقد واجه  ا�ستثنائيًّا حقًّ نهاية عام كان  نقترب من  الموؤتمر ونحن 

بدًءا  التحديات  من  الكثير  المن�سرم  العام  خالل  الإن�ساني  العمل 

بالأحداث  ومروًرا  وليبيا،  ديفوار  كوت  في  الم�سلحة  بالنزاعات 

لم  والتي  الأو�سط  وال�سرق  اأفريقيا  �سمال  في  وقعت  التي  الخطيرة 

التي  النووية  والكارثة  الت�سونامي  اإلى  وو�سوًل  اأبًدا،  متوقعة  تكن 

�سهدتها اليابان. 

60 بلًدا من  اأكثر من  اأما خالل ال�سنوات الأربع الما�سية فقد عانى 

ل فيها ال�سكان المدنيون العبء الثقيل  النزاعات الم�سلحة التي تحمَّ

بلدان  �سهدت  الم�سلحة،  النزاعات  عدا  ما  وفي  المدمرة.  لآثارها 

كثيرة ا�سطرابات اجتماعية وا�سعة، وكوارث طبيعية كالتي وقعت في 

باك�ستان وهايتي، واأحداث عنف في اإطار الجريمة المنظمة خلفت 

اأعداًدا من القتلى تجاوزت اأحياًنا اإلى حٍدٍ كبير الخ�سائر في الأرواح 

التي خلفتها النزاعات الم�سلحة. كما ت�سببت كل هذه الحالت باآثار 

مدمرة واأليمة عانى منها ماليين الأ�سخا�ش. 

من  متزايد  عدد  في  معقدة  اإن�سانية  احتياجات  تلبية  علينا  ويتوجب 

الأو�ساع المتنوعة الأ�سكال وغير المتوقعة. وت�سيف اآثار الأزمتين 

في  مواجهتها  ينبغي  التي  التحديات  تعقيد  اإلى  والمالية  القت�سادية 

�سياقات مختلفة. 

�سوف اأتناول هنا م�ساألتين اأراهما تثيران اهتماًما م�سترًكا وت�سكالن 

مو�سع قلق لنا جميًعا وهما م�ساألة الحواجز التي تعيق تقديم الرعاية 

الم�سلحة.  النزاعات  في  القانونية  الحماية  تعزيز  وم�ساألة  ال�سحية، 

بع�ش  اأبدي  دعوني  الق�سيتين،  هاتين  على  التركيز  قبل  ولكن 

المالحظات ب�ساأن البيئة التي نعمل فيها. 

بيئة  هي  الإن�سانية  بالق�سايا  المعنيون  و�سطها  يعمل  التي  البيئة  اإن 

متغيرة تبرز فيها قيود عديدة. وُيقاَبل بالرف�ش اأحياًنا تنفيذ الأن�سطة 

الإن�سانية لأ�سباب �سيا�سية، اإذ ُينَظر اإليها، على �سبيل المثال، وكاأنها 

ت�سكل تهديًدا ل�سيادة الدول اأو اأنها ت�سفي ال�سرعية على الجماعات 

الم�سلحة غير التابعة للدولة. اأما تنامي م�ساركة القوات الع�سكرية في 

العمل الإن�ساني، ل �سيما في حالت النزاعات الم�سلحة، فمن �ساأنه 

باعتباره  اإليه  ُينَظر  الذي  الإن�ساني  العمل  اأمام  بعوائق كبيرة  الت�سبب 

عماًل م�ستقاًل وغير متحيز ويتميز بطابعه الإن�ساني البحت. وعالوة 

اإمكانيات  د من  لتعقِّ العوائق والقيود الإدارية  تاأتي غالًبا  على ذلك، 

و�سول الخدمات الإن�سانية اإلى ال�سحايا، ومن بينها مثاًل ال�سعوبات 

في الح�سول على التاأ�سيرات والترخي�ش با�ستيراد اإمدادات الإغاثة، 

والتاأخر في الإجراءات، وعمليات المراقبة المتكررة.



155

12345

12234

تقارير

اإن الق�سايا المتعلقة بالأمن هي من بين القيود الرئي�سية اأمام و�سول 

الم�ستمرة،  الم�سلحة  المواجهات  هنا  ونذكر  الإن�سانية.  الخدمات 

وتزايد التفتت والتعقيد في النزاعات التي ت�سارك فيها جهات فاعلة 

متعددة؛ ونق�ش فر�ش الو�سول اإلى الجماعات الم�سلحة غير التابعة 

للدول من اأجل التو�سل اإلى القبول بعملنا والح�سول على �سمانات 

اأمنية؛ وال�ستهداف المتعمد اأو الخطف اللذين يتعر�ش لهما العاملون 

التي  العوامل  من  بع�ش  الإغاثة - وهي  قوافل  اأو  الإغاثة  في مجال 

اإليها  بحاجة  هم  من  اإلى  الإن�سانية  الم�ساعدة  و�سول  دون  حالت 

لة بذلك م�سير اآلف من المدنيين اإلى ماآل مجهول.  محوِّ

�سيجري خالل  الذي  النقا�ش  اأن  نرى  التحديات،  وعلى �سوء هذه 

هذا الموؤتمر الدولي ب�ساأن و�سول الخدمات الإن�سانية اإلى ال�سحايا 

م�ساهمته  لأهميته هو  د  المحدِّ والمعيار  المنا�سب.  الوقت  في  ياأتي 

الميداني.  العمل  في  ال�سحايا  اإلى  الو�سول  اإمكانيات  تح�سين  في 

على  ال�سحايا  اإلى  اإن�سانية  منظمة  و�سول  اإمكانية  مدى  يعتمد  ول 

ا اإلى حٍد كبير بم�سداقية المنظمة  الآخرين فح�سب. فهو يتعلق اأي�سً

نف�سها وقدرتها على القيام بعمل هام لفائدة الذين هم باأم�ّش الحاجة 

اإلى الم�ساعدة والحماية. 

مو�سوع  األ وهو  القلق  يثير  مو�سوًعا محدًدا  اأتناول  اأن  الآن  واأود 

الأخرى.  العنف  وحالت  الم�سلحة  النزاعات  في  ال�سحية  الرعاية 

الأزمات  اأثناء  ال�سحية  الرعاية  ت�سهده  الذي  ال�سغط  كان  لو  وكما 

لي�ش بالكافي- اأمام تدفق اأعداد من المر�سى تفوق قدرة ال�ستيعاب، 

واأمام نق�ش الإمدادات، والتعطيل الناتج عن القتال واأعمال العنف- 

لقواعد  الفا�سح  الحترام  عدم  نتيجة  الو�سع  يتفاقم  ما  غالًبا  فاإنه 

للم�سايقات  ال�سحة  مجال  في  العاملون  ويتعر�ش  الدولي.  القانون 

اأو جاءوا لإغاثة مر�سى  اأنهم عالجوا  اأحياًنا لمجرد  التهديدات،  اأو 

اأو  الإمدادات  تحويل  يجري  بينما  م�ساعدتهم،  عدم  ينبغي  كان 

اأو  ع�سكرية  لأغرا�ش  الإ�سعاف  �سيارات  ا�ستخدام  وُي�ساء  �سرقتها. 

ُتمنع عمًدا من الو�سول اإلى الجرحى. وُت�ستهدف �سيارات الإ�سعاف 

والم�ست�سفيات ا�ستهداًفا مبا�سًرا فيوؤدي ذلك اإلى قتل وجرح العاملين 

في الرعاية ال�سحية والمر�سى. 

في  والمر�سى  الجرحى  لحق  اإنكاًرا  النتهاكات  هذه  مثل  وتمثل 

الح�سول على الرعاية ال�سحية. وتكون تبعاتها وا�سعة النطاق فتتفاقم 

حالة انعدام الأمن التي ل ي�ستطيع فيها العاملون في الرعاية ال�سحية 

الذين  اإلى  الو�سول  الفاعلة  الإن�سانية  الجهات  فيها  ت�ستطيع  ل  كما 

اآثار طويلة الأمد على  اإلى  الم�ساعدة. ويوؤدي ذلك  اإلى  هم بحاجة 

وتقديرها.  ح�سرها  يتعذر  اآثار  وهي  باأكملها  محلية  مجتمعات 

تعر�ست  المثال،  �سبيل  على  وكولومبيا  وباك�ستان  اأفغان�ستان  ففي 

في  العاملين  اأمن  �سمان  �سعوبة  ب�سبب  لنك�سات  التطعيم  حمالت 

الرعاية ال�سحية. هذا هو الواقع الذي نواجهه في اللجنة الدولية وفي 

بلدان  داخل  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�سليب  الوطنية  الجمعيات 

العمل  ي�ستدعي  يطاق  الذي ل  الو�سع  اليوم. هذا  فيها  نعمل  كثيرة 

الحركة  مكونات  تبذلها  والتي  نبذلها  التي  الجهود  تعزيز  اأجل  من 

الأخرى، ومن اأجل اأن تتخذ الدول التي تتحمل الم�سوؤولية الأولى 

الة في هذا ال�سدد.  في �سمان الرعاية ال�سحية ل�سكانها اإجراءات فعَّ

اآخرين  و�سركاء  الوطنية  الجمعيات  مع  الدولية  اللجنة  تقوم  ولهذا 

بتعزيز اأن�سطتها الميدانية المتعلقة بالرعاية ال�سحية، وتعبئة الراأي العام، 

والمنا�سرة من اأجل اعتماد الحلول المالئمة. وتعمل اأ�ساًل الجمعيات 

الوطنية واللجنة الدولية جنًبا اإلى جنب في مختلف اأنحاء العالم من 

اأجل الحفاظ على خدمات الرعاية ال�سحية وتح�سينها في النزاعات 

الم�سلحة وحالت العنف الأخرى. وقد تجلى ذلك مرة اأخرى هذا 

العام في اأو�ساع �سعبة كالتي برزت في ال�سومال وليبيا و�سورية حيث 

كان ول يزال التعاون الوثيق مع الجمعيات الوطنية للهالل الأحمر 

حا�سًما بالن�سبة اإلى الجداول الزمنية واإلى نوعية الم�ساعدة المقدمة 

في قطاع ال�سحة والقطاع الطبي. والجمعيات الوطنية هي في الواقع 

في  الدولية  للجنة  الأول  وال�سريك  الرئي�سية  المحلية  الفاعلة  الجهة 

غالبية الأماكن. واإنني لأنتهز هذه الفر�سة لالإ�سادة بالتزام المتطوعين 

في هذه الجمعيات و�سجاعتهم. 

برامج  اأو�سع  بين  من  البدني  التاأهيل  واإعادة  ال�سحة  خدمات  ُتعدُّ 

اأخطرتكم خالل  الدولية. وكنت قد  اللجنة  التي تقدمها  الم�ساعدة 

موؤتمرنا الأخير بما كانت تنويه اللجنة الدولية من تعزيز قدراتها خالل 

مجال  في  الجودة  عالية  تقديم خدمات  اأجل  من  القادمة  ال�سنوات 

ال�سحة عموًما وفي الرعاية الطبية ب�سكل خا�ش. وقد اأكدنا هذا العزم 

في ا�ستراتيجيتنا لالأعوام 2011 اإلى 2014. وتبرز بالفعل الخدمات 

ال�سحية كمجال من بين المجالت التي �ستلعب فيها اللجنة الدولية 

ا في جميع الأو�ساع التي تن�سط فيها. وهذه الأو�ساع هي  دوًرا هامًّ

النزاعات الم�سلحة التي �ستظل في قلب المهمة الموكلة اإلى اللجنة 

تقع  التي  الطبيعية  والكوارث  الأخرى،  العنف  وحالت  الدولية، 

النتعا�ش  ت�سمل حالت  اأنها  بالنزاعات. كما  المحيطة  البيئات  في 

المبكر مع اأن�سطة تهدف اإلى اإعادة تثبيت واإعادة تقوية قدرة �سحايا 

النزاعات الم�سلحة وحالت العنف الأخرى على مواجهة ال�سعاب 

على ال�سعيدين البدني والنف�سي. 

لقد بداأ تعزيز ا�ستجابتنا في مجالي ال�سحة والرعاية الطبية وهو يم�سي 

ُقدًما كما تبين في اأماكن مثل اأفغان�ستان وباك�ستان. لكن ل يزال علينا 

الكثير مما نقوم به. و�سوف يبقى التعاون الوثيق مع الجمعيات الوطنية 

لل�سليب الأحمر ال�سريكة والتي تمتلك القدرات والخبرات الطبية 

التقدم  ا  اأي�سً اأود  لتنفيذ عمليات ناجحة. واإنني  اأمًرا حا�سًما  الالزمة 

بال�سكر اإلى هذه الجمعيات. كما تهتم اللجنة الدولية باإر�ساء تعاون 

الم�ستويات.  بالثقة ويتم على كل  الدولي يكون جديًرا  مع التحاد 

فمن المهم للحركة ككل اأن تكون �سبكة تتم�سك مكوناتها بالمبادئ 

نف�سها. 

ال�سيدات وال�سادة، اأتحول الآن اإلى مو�سوع تعزيز الحماية القانونية 

ل�سحايا النزاعات الم�سلحة وفًقا للقانون الدولي الإن�ساني. اإن اللجنة 

قناعة  على  الطويلة،  تجربتها  اإلى  ا�ستناًدا  الأحمر،  لل�سليب  الدولية 

باأن وجود القواعد القانونية تعتبر في حد ذاتها عاماًل اأ�سا�سيًّا لحماية 
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�سحايا النزاعات الم�سلحة. فلو لم تكن اتفاقيات جنيف موجودة، 

القانونية  المعايير  ا�ستبدال  يمكن  ول  كتابتها.  ال�سروري  من  لكان 

ب�سكل منا�سب ب�سيا�سات وتعهدات غير ملِزمة وقوانين اأخالقية، لأنها 

تتغير بح�سب الظروف والأولويات ال�سيا�سية.

ا  من ال�سعب، بطبيعة الحال، قيا�ش اأثر المعايير الملِزمة، و�سحيح اأي�سً

اأن النتهاكات ل تزال ُترتكب على الرغم من وجود هذه المعايير. 

ومع ذلك فاإن تاأثير القواعد القانونية ل ينبغي اأن ُيقا�ش بالنتهاكات 

ا بالأعمال الوح�سية التي تم منعها.  التي نعانيها فح�سب، ولكن اأي�سً

فقد تكون الحروب اأكثر ب�ساعة اإذا لم تكن هناك قواعد اأبًدا. واإذا 

القانون  في  عليها  المن�سو�ش  الملِزمة  المعايير  هذه  اأن  على  وافقنا 

فاإن  اأف�سل،  الدولي الإن�ساني ت�ساهم في حد ذاتها في توفير حماية 

مراجعة مالءمتها لمواجهة الم�ساكل الإن�سانية المعا�سرة هي مهمة 

ل تتوقف. 

ويوفر القانون حماية كافية في معظم الحالت ولكن الم�سكلة تكمن 

حتًما،  تتغير  الحرب  طبيعة  كانت  اإذا  وحتى  له.  المتثال  عدم  في 

فاإن المعايير على وجه العموم ت�ساغ بحيث يمكن تف�سيرها في ظل 

�سة  ظروف مختلفة ومتغيرة، وفًقا لهدفها وغايتها. والمبادئ الموؤ�سِ

المدنيين  ال�سكان  بتجنيب  اللتزام  الإن�ساني–  الدولي  للقانون 

و�سحتهم  الأ�سخا�ش  جميع  حياة  وحماية  العدائية  الأعمال  اآثار 

ويجب  م�سى،  وقت  اأي  من  اأكثر  و�سرورية  �سحيحة  وكرامتهم– 

التذكير بها واإعادة تاأكيدها.

في  الحركة  ومكونات  الدول  اعتمدت  الروحية  هذه  مع  وتم�سًيا 

الموؤتمر الدولي ل�سنة 2007 القرار رقم 3 ب�ساأن اإعادة تاأكيد وتنفيذ 

القانون الدولي الإن�ساني– وهو قرار قوي تتمثل ر�سالته الأ�سا�سية في 

اأن احترام القواعد الحالية للقانون الدولي الإن�ساني �سروري لحماية 

حياة وكرامة الب�سر في النزاعات الم�سلحة.

ينظم  اأنه  عام،  ب�سكل  القائم،  الإن�ساني  الدولي  القانون  اأثبت  لقد 

بع�ش  هناك  لكن  مالئم.  ب�سكل  المعا�سرة  الم�سلحة  النزاعات 

المجالت التي ترى اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر فيها اأن القواعد 

�سواغل  على  كاٍف  ب�سكل  وا�سحة  اأجوبة  تقديم  عن  تعجز  الحالية 

بع�ش  تنظيم  عدم  اإلى  ذلك  يرجع  اأن  ويمكن  محددة.  اإن�سانية 

اأو عدم تنظيمها من جميع الجوانب. ويمكن  المجالت عن ق�سد 

اأن يظهر ال�سك حين تتغير الوقائع بدرجة ل يمكن معها تف�سير القواعد 

الحالية بحيث تقدم اأجوبة اأو حين ين�ساأ خالف حول اإمكانية تقديم 

بتو�سيحه  القانون  تعزيز  الحالت  هذه  في  وينبغي  الأجوبة.  تلك 

اأحياًنا لكي يكون له معنى في الظروف المعا�سرة، اأو بو�سع قواعد 

اإ�سافية اأحياًنا اأخرى. 

اإن اللجنة الدولية با�سرت في ال�سنوات القليلة الما�سية عملية بحث 

اأربعة  وحددت  الإن�ساني  الدولي  القانون  تعزيز  اإلى  الحاجة  حول 

مجالت ت�ستدعي تعزيز القانون الدولي الإن�ساني. وهذه المجالت 

هي حماية النازحين داخليًّا وحماية البيئة الطبيعية وحماية الأ�سخا�ش 

المحرومين من الحرية في النزاعات الم�سلحة غير الدولية والحاجة 

الدولي الإن�ساني  للقانون  اآليات المتثال  اإلى تدعيم و�سمان فاعلية 

و�سمان تعوي�سات ل�سحايا النزاعات الم�سلحة.

وقد �ساعدت الم�ساورات حتى الآن في ح�سر التركيز في المناق�سات 

والحتجاز  الإن�ساني  الدولي  للقانون  المتثال  موا�سيع  على  فعليًّا 

اأثناء النزاعات الم�سلحة غير الدولية. وقد وافقت غالبية الدول على 

اأن الم�ساكل الإن�سانية التي ُتطرح في هذين المجالين ت�سكل م�سدر 

اأن الجميع يتفق مع اللجنة الدولية على اأن هذه  قلق. وهذا ل يعني 

الحماية  توفير  عن  عاجزة  الإن�ساني  الدولي  القانون  من  المجالت 

الإن�سانية  الم�ساغل  هذه  معالجة  �سرورة  البع�ش  ويرى  الكافية. 

الخا�سة باإعادة التاأكيد على القواعد القائمة واحترامها. لذا فاإن النقا�ش 

حول كيف ينبغي معالجة الم�ساكل الإن�سانية– باإعادة تاأكيد القواعد 

القائمة واحترامها وتو�سيحها اأو تطويرها– يظل �سوؤاًل مفتوًحا. لكن 

الأمر الوا�سح هو اأن هذا الحوار يجب اأن ُيفتح.

اإلى الحكومات،  اأم ل يرجع في النهاية  والقرار ب�ساأن الم�سي ُقدًما 

لأن الحكومات وحدها يمكن اأن تبني القانون الدولي. بيد اأنه من 

م�سوؤولية اللجنة الدولية– انطالًقا من تجربتها وخبرتها في الميدان– 

اأن تثير انتباه الحكومات اإلى المجالت التي ت�سعر فيها ب�سرورة تعزيز 

القانون الدولي الإن�ساني. وبقدر ما تتطور طبيعة النزاعات الم�سلحة 

اللجنة  و�ستقدم  الحماية.  اإلى  والحاجة  الإن�سانية  العواقب  تتطور 

واقتراح  ال�ساأن.  هذا  في  نتائج ح�سيلتها  الموؤتمر  اإلى  اليوم  الدولية 

تعزيز القانون الدولي الإن�ساني تفر�سه قناعتنا باأن قانوًنا اأقوى- اإلى 

جانب العمل الإن�ساني- كفيل بتوفير حماية اأقوى. 

نعي�ش  اإننا  بالقول  كلمتي  اأختم  اأن  لي  ا�سمحوا  وال�سادة،  ال�سيدات 

والحدود  تعقيًدا  اأكثر  بيئات  يواجه  كبير،  بغمو�ش  يتميز  زمن  في 

الفا�سلة بينها غير وا�سحة– حدود غير وا�سحة بين العمل الإن�ساني، 

والنتعا�ش المبكر والتنمية، وحدود غير وا�سحة بين اأ�سكال مختلفة 

من العنف الم�سلح والمنظم من بينها النزاعات الم�سلحة؛ وحدود غير 

وا�سحة في ما يتعلق بقابلية تطبيق مختلف ن�سو�ش القانون. 

هل ا�ستنتاجاتنا �سحيحة؟ هل الأ�سئلة التي نطرحها �سحيحة؟ ال�سيء 

الوحيد الوا�سح هو اأنه ل يوجد �سبب يجعلنا عاجزين اأو منهكين، 

نخو�ش في نقا�سات ل نهاية لها لأن علينا اأن نواجه حالة عدم اليقين 

اأو ن�سيع في مناق�سة طويلة حول مفاهيم تتغير با�ستمرار وغالًبا غير 

محددة ب�سكل �سحيح. لكن من المفيد قبول واقع عدم اليقين ومن 

ال�سروري الحفاظ على اإرادتنا وقدرتنا على العمل. اأكثر من ذلك، 

ثمة اأ�سياء يمكن فعلها وتكون مفيدة في جميع الحالت التي تواجهنا، 

كالتم�سك بمنهج قائم على المبادئ و�سبق اختباره في الميدان وتعزيز 

قدراتنا على النت�سار ال�سريع مع كل ما ينطوي عليه ذلك وزيادة عدد 

الفاعلين الذين نتحاور معهم.

خطوط فا�سلة غير وا�سحة المعالم وتعقيدات متزايدة والحاجة اإلى 

التكيف كلها عوامل اأُخذت في العتبار في ا�ستراتيجية اللجنة الدولية 
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لل�سليب الأحمر. وفي قلب هذه ال�ستراتيجية يوجد الإ�سرار على 

اأبًدا  كافًيا  النوايا  اإعالن  يكون  ولن  عملنا.  نطاق  تعزيز  من  المزيد 

لإنقاذ اأرواح الأ�سخا�ش وحماية كرامة الإن�سان. ويجب األَّ تتوقف 

جهودنا لعدم ن�سيان الأ�سخا�ش الذين يتوجب علينا اإنقاذ اأرواحهم 

الآن وحماية كرامتهم الآن. لقد عقدنا العزم على العمل وفًقا لذلك، 

حاًل وم�ستقباًل. �سكًرا على اهتمامكم.

ال�سيدة نيكي راتل، رئي�سة الموؤتمر

)االأ�ضل باالإنكليزية(

�سكًرا لك ال�سيد كلينبرغر. اأمام كٍل منا موا�سيع كثيرة يفكر فيها خالل 

ما تبقى من الأ�سبوع للتو�سل اإلى التفاق على قرارات هدفها تح�سين 

حياة الذين نحر�ش على رعايتهم. 

التحاد  رئي�ش  كونوي،  ال�سيد  اإلى  الكلمة  اأعطي  اأن  الآن  ني  ي�سرُّ

الدولي. 

كلمة ال�صيد تداتيرو ك�ن�ي، رئي�س التحاد   6.5.4
الدولي للجمعيات ال�طنية لل�صليب الأحمر 

والهالل الأحمر

 )االأ�ضل باالإنكليزية(

ال�سادة  الوزراء،  رئي�ش  ال�سيد  ال�سوي�سري،  التحاد  رئي�سة  ال�سيدة 

الوزراء، اأ�سحاب ال�سعادة، اأ�سدقائي وزمالئي الأعزاء من ال�سليب 

الدولي  الموؤتمر  اأخاطب  اأن  ي�سرفني  الأحمر،  والهالل  الأحمر 

لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر ب�سفتي رئي�ش  الحادي والثالثين 

التحاد الدولي لجمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر. واأتطلع 

الأيام  في  ومناق�سات  مداولت  من  �سن�سهده  ما  متابعة  اإلى  ب�سدة 

المقبلة.

و�ساأتكلم هذا ال�سباح عن الحاجة اإلى بناء قدرات الجمعيات الوطنية 

الأع�ساء في التحاد وعن تنفيذ قوانين قوية ب�ساأن الكوارث والنهو�ش 

بتلك القوانين وعن اأهمية تعزيز التقيد بالمبادئ الإن�سانية باعتبارها 

اأر�سية م�ستركة لتح�سين التن�سيق بين ال�سركاء.

ا  تامًّ اإدراًكا  جميًعا  ندرك  اإننا  و�سادتي،  �سيداتي  ال�سعادة،  اأ�سحاب 

اأن الأزمات الإن�سانية اآخذة في الزدياد عدًدا وحجًما وتعقًدا واأن 

ا�ستجابة المجتمع الدولي غالًبا ما تكون �سخية. وفي الوقت نف�سه، 

الأمم  مثل  الدولية  والمنظمات  المانحة  الحكومات  ت�سادف  قد 

الم�ست�سعفين والمحافظة على  اإلى  الو�سول  المتحدة �سعوبات في 

�سبل الو�سول اإليهم عند ال�سرورة على حٍد �سواء.

وفي هذا ال�سياق، ي�سدد كثير من الجهات الفاعلة الإن�سانية من بينها 

اأ�سرة الأمم المتحدة ب�سكل متزايد على اأهمية وجود �سركاء ت�سغيليين 

اإلى وجودهم.  اأقوياء واأكفاء على الم�ستوى المحلي وعلى الحاجة 

والجمعيات الوطنية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر مهياأة للت�سارك 

داخل  المحلية  الإن�سانية  بالم�سوؤوليات  الوفاء  في  الحكومات  مع 

حدود بلدانها، اإذ تعترف جميع الحكومات بدورها كهيئات م�ستقلة 

م�ساعدة لها. كما تعمل جمعياتنا الوطنية في اإطار الحركة الذي ي�سمل 

الإن�سانية  بالأعمال  لت�سطلع  الدولي  الموؤتمر  في  المعتمدة  القواعد 

على ال�سعيد الدولي.

وفي الوقت نف�سه، غالًبا ما يكون نهج الحياد وعدم التحيز وال�ستقالل 

الذي تتبعه الجمعيات الوطنية وتعتمده في اأعمالها وي�سمنه تقيدها 

بالمبادئ الأ�سا�سية للحركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر 

اأف�سل نهج ل لكت�ساب النفاذ اإلى المحتاجين فح�سب بل لكت�ساب 

ا. وال�سليب الأحمر والهالل الأحمر في و�سع  ائتمانهم وثقتهم اأي�سً

اأو  الحكومية  والمنظمات  المتحدة  الأمم  مع  العمل  من  يمّكنهما 

الم�ساعدة  توفير  اأجل  من  الأخرى  الإن�سانية  اأو  الدولية  الحكومية 

عد المحلية، ول �سيما في الحالت الح�سا�سة  الة على ال�سُّ الإن�سانية الفعَّ

والمعقدة �سيا�سيًّا. 

وقد تج�سدت هذه القدرة الفريدة فعاًل في اأعمال حقيقية في منطقة 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا اأثناء ال�سطرابات الأهلية التي وقعت 

متطوعو  وكان  العام.  هذا  المنطقة  تلك  في  البلدان  من  الكثير  في 

الهالل الأحمر في �سفوف اأول من ا�ستجابوا لذلك وكان ال�سليب 

ا  الأحمر والهالل الأحمر في الكثير من الحالت من بين عدد قليل جدًّ

من المنظمات التي تي�سر لها الو�سول اإلى المحتاجين.

ومع ذلك، تمر جمعياتنا الوطنية بمراحل مختلفة من التنمية. وكل 

جمعية، مثلها في ذلك مثل اأي وكالة، لديها مواطن قوتها وتحدياتها 

المعينة. ول تزال هناك بطبيعة الحال حاجة اإلى دعم خارجي لتعظيم 

قدراتها الت�سغيلية والموؤ�س�سية حتى ت�ستطيع القيام باأن�سطتها الإن�سانية 

على اأف�سل وجه كهيئات م�ساعدة لل�سلطات العامة والعمل ك�سريكة 

محلية قوية وجديرة بالثقة للجهات الفاعلة الإن�سانية الدولية.

عمل  عليها  يرتكز  التي  الزاوية  اأحجار  اأحد  هو  القدرات  بناء  واإن 

التحاد ونحن نعتمد على معارف ال�سبكة العالمية وخبراتها ومواردها 

لفائدة الع�سوية باأكملها. ونطمح اإلى اأن تحقق الجمعيات الأع�ساء 

كامل اإمكاناتها في خدمة اأكثر النا�ش ا�ست�سعاًفا. وح�سبما ت�سير اإليه 

ا�ستراتيجية التحاد حتى عام 2020، فاإن الجمعيات الوطنية واأماناتها 

مطالبة بتكثيف الجهود وتح�سين الأعمال وزيادة التاأثير وتتطلب هذه 

الدعوة اإلى التميز جمعيات وطنية قوية.

م�سترك  اإلى تحقيق هدف  الدولية  واللجنة  الدولي  التحاد  ويطمح 

اًل بقيادة  هو بناء جمعيات وطنية اأقوى. وتتعاون المنظمتان تعاوًنا فعَّ

القدرات و�ستوا�سالن  لبناء  المبذولة  اإطار هذه الجهود  التحاد في 

بناء  اإلى  الرامية  الموارد  من  حّدت  الحركة  اأن  بيد  التعاون.  هذا 
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م�ستمرة  جهوًدا  تبذل  اأن  الحكومات  من  نطلب  واإننا  القدرات. 

وقدراتها  الوطنية  لحاجات جمعياتها  الكامل  بالتفهم  يت�سل  ما  في 

ال�سراكات  لتقوية  الجهود  من  المزيد  بذل  ا  اأي�سً ونطلب  وقيمتها. 

اخت�سا�سات  على  يحافظ  مما  وحكوماتها  الوطنية  الجمعيات  بين 

الحكوميين طويلي  والتمويل  الدعم  ويكفل  وا�ستقاللها  الجمعيات 

الأجل لتنميتها وبناء قدراتها.

كما تحتاج جمعية وطنية اإلى بيئة خارجية مواتية اإذا ما كان لها اأن 

تعمل بفاعلية. وينطوي ذلك على �سمان وجود قانون �سامل لل�سليب 

و�سورتها  الجمعية  اخت�سا�سات  يحمي  الأحمر  والهالل  الأحمر 

وعلى منحها الإعفاءات والت�سهيالت ال�سريبية ال�سرورية.

واإنني على قناعة باأن ال�سراكات المعززة بين الحكومات والجمعيات 

الوطنية يمكن اأن ُتحدث فرًقا كبيًرا بما في ذلك ما يتحقق من خالل 

الأهمية  بالغة  ال�سراكات  وهذه  المالئم.  النحو  على  الموارد  توفير 

لكفالة تزويد الجمعيات الوطنية بالموارد والقدرات ال�سرورية لتن�سيق 

ودعم اأعمالها ونموها، بما في ذلك وظائفها الرئي�سية مثل مواجهة 

حالت الطوارئ وتدعيم �سمود المجتمعات المحلية. ومن المهم 

ا �سمان وجود بيئة مواتية لتنمية المتطوعين وتح�سين الم�ساءلة  اأي�سً

اأمام الم�ستفيدين والمانحين.

ول يمكن لأي حكومة مهما كانت قوتها اأن تاأمل اأخذ كل �سيء على 

الوطنية  تقوية جمعيتها  ت�ستطيع حكومة من خالل  وعليه،  عاتقها. 

اأن ت�ستفيد من الموارد التي تح�سدها الجمعية بحيث يت�سنى تحقيق 

المزيد من الإنجازات ول �سيما لدعم الجماعات المهم�سة التي قد 

ي�سعب الو�سول اإليها عبر الو�سائل الر�سمية.

كما يمكن للحكومة اأن ت�ستفيد من خبرة جمعيتها الوطنية بال�سماح 

�سنع  اجتماعات  في  بالم�ساركة  الإن�ساني  المجال  في  للمحترفين 

ال�سيا�سات والقرارات. وفي ال�سياق الوطني، تكون جمعية ال�سليب 

الأحمر اأو الهالل الأحمر قدوة في ح�سن المواطنة بوا�سطة النهو�ش 

بالتطوع على م�ستوى المجتمع المحلي وهو ما يكون له اأثر اإيجابي 

من الناحية القت�سادية. ويبين ال�ستق�ساء الذي اأجراه التحاد الدولي 

عن "قيمة المتطوعين" موؤخًرا اأن متطوعي ال�سليب الأحمر والهالل 

الأحمر الن�سطين قدموا خدمات خالل عام 2009 وحده على النطاق 

العالمي بلغت زهاء 6 مليارات من الدولرات الأمريكية. وفي ال�ساحة 

الت�سامن  عن  القوية  الوطنية  للجمعية  الإن�ساني  العمل  يعبر  الدولية، 

والتعاطف ويخلق همزة الو�سل بين ال�سعوب والأمم.

اأن ت�ساعد على بناء قدرات  اإلى الدول الحا�سرة هنا  اأطلب  ولذلك 

�ساأن  ومن  الأحمر.  والهالل  الأحمر  لل�سليب  الوطنية  جمعياتها 

عمليات  نوعية  م�ستوى  في  م�ستدام  ارتفاع  اإلى  يف�سي  اأن  دعمكم 

طويلة  التنمية  برامج  نوعية  على  عالوة  الطوارئ  حالت  مواجهة 

الأجل مثل الحد من المخاطر والتاأهب للكوارث وال�سحة والأن�سطة 

الأخرى القائمة على المجتمعات المحلية مما يرتقي بنوعية الحياة 

والقدرة على ال�سمود لدى النا�ش الذين تحكمونهم وي�ساهم في رفاه 

اأممكم. واإنني اأتطلع اإلى ما �سنجريه من مناق�سات في ظل بند جدول 

الأعمال الخا�ش بتعزيز الدور الم�ساعد.

الأحمر  ال�سليب  التزام  اإن  و�سادتي،  �سيداتي  ال�سعادة،  اأ�سحاب 

والهالل الأحمر بالتاأهب للكوارث والحد من مخاطرها ومواجهتها 

ال�سحية  الرعاية  ذلك  في  بما  الإنمائية  وبالأعمال  منها  والنتعا�ش 

والجتماعية ثابت ول ينق�ش. بيد اأننا ندرك تماًما اأنه يتوجب علينا 

كان  ما  اإذا  المجالت  هذه  في  وتعزيزه  عملنا  تح�سين  نوا�سل  اأن 

اأن نلبي التوقعات في عالم تكتنفه الكوارث والأزمات المعقدة  لنا 

ب�سكل متزايد.

واإنني متاأكد كرئي�ش لالتحاد من اأننا �سنحرز تقدًما في هذا الموؤتمر 

الدولي في ما يتعلق بموا�سيع تقوية قوانين الكوارث ومعالجة عدم 

على  الخ�سو�ش  وجه  على  والأطفال  الن�ساء  ح�سول  فر�ش  تكافوؤ 

المهاجرين  اإلى  الو�سول  كفالة  وبخا�سًة  والهجرة  ال�سحية  الرعاية 

والكرامة واحترام التنوع والإدماج الجتماعي. 

و�ساأركز الآن على اأحد هذه الموا�سيع، اأي القوانين الدولية لمواجهة 

الكوارث. لقد كانت الحركة دائًما في �سدارة العمل على الرتقاء 

للجميع.  اأماًنا  اأكثر  مكاًنا  العالم  جعل  اأجل  من  الإن�سانية  بالمعايير 

فلننظر اإلى عمل اللجنة الدولية بو�سفها الو�سي على القانون الدولي 

اأجل  ال�سلوك من  بمدونة  المت�سل  الدولي  التحاد  الإن�ساني وعمل 

الحركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر والمنظمات غير 

و�سعتها  التي  الكوارث  حالت  في  الإغاثة  مجال  في  الحكومية 

ثماٍن من اأكبر وكالت مواجهة الكوارث في العالم في �سيف عام 

1994 وانخراطنا الم�ستمر في المبادرات الدولية بما في ذلك الميثاق 
با�سم  المعروف  الإن�سانية  المواجهة  في  الدنيا  والمعايير  الإن�ساني 

م�سروع "ا�سفير". 

وقد تال ذلك موؤخًرا انخراط التحاد القوي في و�سع "الإر�سادات 

للقيام بالتي�سير والتنظيم المحليين لأعمال الإغاثة الدولية في حالت 

ا با�سم  الكوارث والم�ساعدات الأولية ب�ساأن النتعا�ش" المعروفة اأي�سً

الإر�سادات ب�ساأن القانون الدولي لمواجهة الكوارث التي اعتمدها 

الموؤتمر الدولي عام 2007. وقد ت�ساعد هذه الإر�سادات على توقع 

الم�ساكل التنظيمية الم�ستركة المواجهة في العمليات الدولية وحلها 

ال�سلطات  قيام  وكفالة  الإغاثة  دخول  �سرعة  زيادة  في  ي�ساهم  مما 

ذلك  منذ  مرت  التي  ال�سنوات  وفي  والرقابة.  بالإ�سراف  المحلية 

الحين، اأبرز عدد من الكوارث الكبرى الحاجة الم�ستمرة اإلى تنفيذ 

هذه الإر�سادات.

وا�ستحث  هايتي  هز  الذي  الزلزال  العهد  حديثة  الأمثلة  بين  ومن 

للزلزال  المعقد  والمثال  المواجهة،  الأجنبية على  المنظمات  مئات 

تقديم  2011 وقد تاله  اليابان عام  النووية في  والت�سونامي والأزمة 

ا للم�ساعدة من الم�سادر الحكومية وحدها. اأكثر من 160 عر�سً
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وجيد  متوازن  نظام  اإلى  تحتاج  الحكومات  اأن  ا  جدًّ الوا�سح  ومن 

الدولي  القانون  ب�ساأن  المتوخى في الإر�سادات  النحو  الإعداد على 

لمواجهة الكوارث نظًرا اإلى ارتفاع عدد الكوارث وزيادة تعقيدها 

اأن تدار بفاعلية. ولقد كانت هناك  اإذا ما كان للم�ساعدات الدولية 

بع�ش نماذج التنفيذ الم�سجعة، غير اأن ثمة حاجة اإلى تكثيف العمل 

لكفالة تاأهب جميع الدول لأكثر الق�سايا التنظيمية �سيوًعا في العمليات 

الدولية لمواجهة الكوارث. والتحاد الدولي م�ستمر في العمل مع 

الجمعيات الوطنية والدول وال�سركاء الآخرين على النهو�ش بتنفيذ 

اإلى ا�ستعرا�ش  تلك الإر�سادات. واإننا نتطلع خالل الموؤتمر الحالي 

عملية التنفيذ العالمية وتحديد توجهات الم�ستقبل في القانون الدولي 

لمواجهة الكوارث.

هذا  انعقاد  �سبقت  التي  الدولي  لالتحاد  العامة  الهيئة  طلبت  وقد 

الموؤتمر الدولي من الأمانة تمديد نطاق بحوثها ودعمها ومنا�سرتها 

في مجال القانون الدولي لمواجهة الكوارث، بما في ذلك النهو�ش 

الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�سليب  م�ساعدات  بين  اأقوى  بتكامل 

والم�ساعدات غير الحكومية في الآليات الدولية لمواجهة حوادث 

محطات الطاقة النووية.

اأ�سحاب ال�سعادة، �سيداتي و�سادتي، في هذا العالم المتغير المتخم 

بتحديات معقدة، لم يعد باقًيا على حاله �سوى القليل من الأمور. غير 

فة  اأن الحركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر ل تزال معرَّ

وعدم  والحياد  الإن�سانية  اأ�سا�سية:  مبادئ  ب�سبعة  بالتزامها  ومدفوعة 

التحيز وال�ستقالل والوحدة والعالمية والخدمة التطوعية.

مرادفة  وال�ستقالل  التحيز  وعدم  الإن�سانية  مبادئ  اأ�سبحت  وقد 

لمفهوم الم�ساعدة الإن�سانية في ما بين الكثير من المنظمات الأخرى، 

حتى في ما بين وكالت الأمم المتحدة. وقد ا�ستقت الأمم المتحدة 

الدولي  الموؤتمر  من  مبا�سرًةً  الإن�سانية  بالمبادئ  التزامها  النهاية  في 

الحادي والع�سرين لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر الذي ُعقد في 

ا�سطنبول عام 1969. بل اإن مبادئ الإن�سانية وعدم التحيز وال�ستقالل 

تعقيًدا  اأكثر  الت�سغيلية  الأحوال  ت�سبح  اإذ  اأكبر  اأهمية  حتى  تكت�سي 

ويزداد عدد الجهات الفاعلة الإن�سانية وتنوعها.

المتغير  الطابع  من  كالًّ  اعتبارها  في  تاأخذ  اأن  حركتنا  على  ويجب 

للحكومات  المتزايد  والنخراط  العالم  في  الإن�سانية  للتحديات 

والقوات الم�سلحة في مرحلة الإغاثة في عمليات مواجهة الكوارث 

ول �سيما في المناطق الح�سا�سة. وفي �سوء ذلك، يجب علينا اأن نبني 

عالقات مع جميع الجهات الفاعلة الم�ساركة في الإغاثة والنتعا�ش 

ونحافظ على تلك العالقات في ما نعمل في اإطار اخت�سا�ساتنا ونظل 

�سادقين مع المبادئ الأ�سا�سية التي تف�سل ما بيننا.

بما  القائمة  اإر�ساداتنا  اأ�سا�ش  على  بدقة  العالقات  هذه  اإدارة  ويجب 

يكفل لنا نفاًذا طويل الأجل اإلى المحتاجين. ويتطلب ذلك مراعاة 

حققنا  اأننا  حين  وفي  المعرفة.  على  عالوة  واحترامها  الثقافات 

نجاحات، فاإن ثمة المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.

الوكالة  تنظيمه  في  ا�سترك  العهد  حديث  دولي  حوار  األقى  وقد 

الدولي  والمجل�ش  الدولي  والتحاد  والتعاون  للتنمية  ال�سوي�سرية 

للوكالت التطوعية ومكتب الأمم المتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية، 

الو�سل  في  الحا�سر  ليومنا  الرئي�سية  التحديات  اأحد  اأن  ال�سوء على 

التفاهم  كفاية  عدم  في  يتمثل  والدولية  الوطنية  الم�ساعدات  بين  ما 

والمجتمع  المت�سررة  الدول  بين  ما  في  المعارف  وتقا�سم  والحوار 

عالوة  والثقة  الئتمان  في  فجوة  وجود  اإلى  ذلك  واأف�سى  الدولي. 

على  قدرتنا  الأمر  نهاية  في  يعوق  ما  وهو  التن�سيق  في  الف�سل  على 

العمل مًعا بفاعلية.

واإن موا�سلة تعزيز العالقات طويلة الأجل وتنميتها والعمل من اأجل 

ثقافة الحترام والفهم ال�سادقين لمواقف الآخرين وقيمهم وتفح�ش 

المكت�سبة  الدرو�ش  من  عمله  وطرق  لنظمه  حا�سم  ب�سكل  منا  كل 

ال�سرورية في هذا ال�سدد.

و�سنوا�سل ال�ستراك مع الجهات الفاعلة الإن�سانية الخارجية وتذكيرها 

باأننا نعمل وفًقا لمبادئنا الأ�سا�سية من اأجل كفالة الحترام الم�ستمر 

لخت�سا�سات كل مكونات الحركة وهوياتها.

وح�سب ما جرت مناق�سته في مجل�ش المندوبين، فاإننا كحركة ن�سع 

في الوقت الراهن المزيد من التوجيهات والأدوات والآليات العملية 

الداخلية من اأجل بناء العالقات مع الجهات ال�سريكة الرئي�سية، من 

جملتها وكالت الأمم المتحدة والقطاع الخا�ش. 

واإني اأ�ستحث جميع مكونات الحركة على بذل جهود ل تكل لتطبيق 

المبادئ الأ�سا�سية ومعاييرنا الإن�سانية بما فيها مدونة ال�سلوك على وجه 

الدقة على العمليات الفعلية في الميدان. واأطلب من الدول اأن تحترم 

التي  التو�سيات  الحركة وتنفذ  تبذلها مكونات  التي  الم�ساعي  تلك 

تن�ش عليها مدونة ال�سلوك لحكومات البلدان المانحة والم�ستفيدة 

الدولي  القانون  ب�ساأن  والإر�سادات  �سواء  حٍدٍ  على  الإعانات  من 

لمواجهة الكوارث.

اأ�سميه  عما  التحاد  كرئي�ش  لواجباتي  اأدائي  في  كثيًرا  تكلمت  لقد 

"روح الئتالف" اأي عمل الجمعيات الوطنية واأماناتها مًعا بفاعلية 
اأن  المختلفة. واإنني لآمل  ثقافاتها وتوقعاتها وخبراتها  وتعلمها من 

ي�سجع هذا الموؤتمر الدولي على موا�سلة تطوير وتنمية "روح ائتالف" 

مماثلة بين الحركة والدول الأطراف.

وهناك الكثير مما هو معر�ش للخطر في هذا العالم المتغير. ويتعين 

علينا اأن نعمل مًعا من اأجل الإن�سانية واإل فاإننا نتعر�ش لخطر ال�سماح 

بتكوين فراغ اإن�ساني وهو اأ�سواأ �سيناريو اإذ ل ي�ستطيع المحتاجون فيه 

الإن�سانية.  المبادئ  الم�ساعدة من جراء عدم احترام  الح�سول على 

�سيما في �سوء ما  ي�سكل ف�ساًل غير مقبول، ول  اأن  �ساأن ذلك  ومن 

نملكه جميًعا من اإمكانات هائلة كاأفراد ومنظمات وك�سركاء.
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الم�ؤتمر الدولي الحادي والثالثين لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

اأ�سحاب ال�سعادة، �سيداتي و�سادتي، فلن�ستمتع بعقد موؤتمر دولي مثمر 

بروح من الئتالف وبالحترام الكامل لمبادئنا الأ�سا�سية.

و�سكًرا جزياًل لكم. 

ال�سيدة نيكي راتل، رئي�سة الموؤتمر

)االأ�ضل باالإنكليزية(

اأن  "روح الئتالف" قبل  اأجواء  اإلى  لنقلنا  ال�سيد كونوي  �سكًرا لك 

نتناول الغداء. لقد كان ذلك رائًعا. 

وقبل اختتام هذه الجل�سة متمنية لكم �سهية طيبة، اأرجو منكم العودة 

اإلى هذه القاعة في ال�ساعة الواحدة وخم�ش واأربعين دقيقة بعد الظهر. 

الواحدة وخم�ش  ال�ساعة  ال�سيء، وحددنا  البرنامج بع�ش  لقد غيرنا 

واأربعين دقيقة بال�سبط للجل�سة العامة عن القانون الدولي الإن�ساني. 

و�سوف تبداأ لجنة ال�سياغة عملها في الثانية بعد الظهر في القاعتين 5 

و6. ونرفع الآن الجل�سة لنعود في ال�ساعة الواحدة وخم�ش واأربعين 

دقيقة. �سكًرا. 
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كلمة افتتاحية لرئي�صة الجل�صة   1.6.4

ال�سيدة ليزبيت لينزاد،

رئي�سة الجل�سة العامة المخ�س�سة للقانون الدولي الإن�ساني

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

�سيداتي، �سادتي، اأقترح اأن نبداأ هذه الجل�سة العامة. اأرجو من الجميع 

من  الكثير  لدينا  لأن  لالجتماع  وال�ستعداد  مقاعدهم  في  الجلو�ش 

العمل ينتظرنا. 

م�ساء الخير زمالئي واأ�سدقائي الأعزاء. ا�سمي ليزبيت لينزاد واأجد 

اليوم  ظهر  بعد  المخ�س�سة  الجل�سة  هذه  رئا�سة  في  و�سعادة  �سرًفا 

للقانون الدولي الإن�ساني. 

قبل اأن نبداأ اأود تذكيركم ببع�ش الم�سائل التنظيمية. ابتداًء من ال�ساعة 

الخام�سة م�ساًء، �سُتعقد اأربع حلقات عمل بالتوازي مع هذه الجل�سة 

العامة. فاأرجو من الذين يرغبون في ح�سور حلقات العمل هذه اأن 

يغادروا القاعة باأكبر هدوء ممكن بحيث ل يوؤثر ذلك في النقا�سات 

الدائرة. 

وبعد هذه الجل�سة العامة واجتماعات حلقات العمل، اأي في ال�ساعة 

ال�سابعة م�ساًء، تدعو ال�سلطات ال�سوي�سرية جميع الم�ساركين اإلى حفل 

ا�ستقبال يقام في هذا المبنى. 

بالطعام وال�سراب في حفل  اأن ن�ستمتع  العمل قبل  الكثير من  اأمامنا 

القواعد  بع�ش  لكم  اأوجز  اأن  اأود  ولهذا  ال�سوي�سري،  ال�ستقبال 

الأ�سا�سية قبل اإعطاء الكلمة للمتحدث الأول الدكتور �سبوري الذي 

�سيلقي الكلمة التمهيدية. 

بعد المقدمة، �سنبداأ نقا�سنا م�ستندين اإلى الأ�سئلة الرئي�سية التي اطلعتم 

ا على  عليها على موقع الموؤتمر على الإنترنت والتي ت�ساهدونها اأي�سً

ال�سرائح الت�سويرية ورائي. ل اأ�ستطيع اأن اأرى ال�سرائح الآن ولكني 

واثقة اأنها �ستظهر على ال�سا�سة ورائي. 

اإنني اأدعوكم اإلى تناول المو�سوع والق�سايا الرئي�سية واأرجوكم عدم 

بالم�سائل  مبا�سرًة  تت�سل  كانت  اإذا  اإل  ر�سمية  بت�سريحات  الإدلء 

التهاني الموجهة لي  ا�ستبعاد  اأرجوكم  المطروحة. وب�سفة �سخ�سية 

توفيًرا للوقت وحفاًظا على محتوى المداخلة. 

تذكيركم جميًعا  اأود  الموؤتمر  في هذا  بالمناق�سات  يتعلق  ما  في  اأما 

بالمبادئ الأ�سا�سية. ينبغي األ يدخل اأي مندوب اأو اأي وفد متحدث 

في مجادلت ذات طابع �سيا�سي اأو عرقي اأو ديني اأو اأيديولوجي كما 

تن�ش عليه الفقرة 4 من المادة 11 من النظام الأ�سا�سي. واآمل في اأن 

ين�سّب تركيزنا على الأهداف المرجوة وعلى الق�سايا الرئي�سية ونتذكر 

لماذا نحن هنا. 

�ساأعطيكم الكلمة وفق الترتيب الذي ت�سجلتم فيه. وبعد اإدلء جميع 

الم�سجلين بكلماتهم �سنكون و�سلنا اإلى نهاية النقا�ش. وتجدر الإ�سارة 

اإلى اأن هناك الآن 84 وفًدا على قائمة المتحدثين التي اأُغلق الآن باب 

الت�سجيل فيها. 

اإلى خم�ش  اأن تمتد  تتحدد مدة كل مداخلة بثالث دقائق، ويمكن 

دقائق اإذا كانت الكلمة با�سم مجموعة من الوفود واأرجوكم الإ�سارة 

اإلى ذلك حين تح�سلون على الكالم. و�سوف اأتاأكد من التزامنا بالحد 

لم�ساعدتي  بو�سعكم  ما  كل  �ستبذلون  باأنكم  ثقة  لعلى  واإني  الزمني 

في ذلك. 

ًرا  اأين يجل�ش لكن هناك محرِّ يوجد معنا محرر، ل اأعرف بالتاأكيد 

�سيتولى ت�سجيل المحتوى الرئي�سي لمداخالتنا من اأجل اإدراجها في 

يوم  العامة �سباح  الجل�سة  �سُيقَدم في  الذي  للموؤتمر  النهائي  التقرير 

النقا�ش  اأنوي اإطالع لجنة ال�سياغة على فحوى  اأني  الخمي�ش. كما 

الذي �سيجري في هذه الجل�سة. 

6.4 

الجل�صة العامة الأولى
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اإذا كانت لديكم ق�سايا ترون اأنها تتعلق بم�ساريع القرارات، اأقترح اأن 

ا اإلى لجنة ال�سياغة. واآمل في األ تكون هذه  تتاأكدوا من و�سولها اأي�سً

ز.  القواعد محبطة بل تلهمنا على اإجراء نقا�ش حي ومركَّ

الآن �سيداتي، �سادتي، حان الوقت لتتكلم الوفود. اأعتبر اأنكم در�ستم 

جميًعا الوثيقة 1.1.5 لدى اإعدادكم لهذه الجل�سة. وكانت قد اأتيحت 

النقا�ش  في  الدولية  اللجنة  مع  الم�ساركة  فر�سة  بينكم  من  للعديد 

حول مو�سوع تعزيز الحماية القانونية ل�سحايا النزاعات الم�سلحة. 

وتتوفر اليوم لكل الوفود فر�سة فريدة للتعبير عن اأفكارها حول هذا 

الوطنية تقدم منظوًرا مختلًفا لهذا  المو�سوع. فالدول والجمعيات 

نظر  ووجهات  خبرات  منا  كٌل  يفهم  اأن  ا  جدًّ المهم  ومن  النقا�ش 

التعبير جميًعا  اإلى  واأدعوكم  البع�ش.  بع�سنا  نتعلم من  واأن  الآخرين 

عن وجهات نظركم وت�ساهمون بذلك في تحقيق هدف تعزيز حماية 

�سحايا النزاعات الم�سلحة. 

والآن اأود اإعطاء الكلمة للدكتور فيليب �سبوري، مدير دائرة القانون 

الدولي والتعاون في اللجنة الدولية. و�سيقدم لنا مو�سوع نقا�سنا اليوم. 

تف�سل �سيد فيليب. 

كلمة ال�صيد فيليب �صب�ري، مدير دائرة   2.6.4
القان�ن الدولي والتعاون، اللجنة الدولية 

لل�صليب الأحمر 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

ال�سيدة الرئي�سة، اأ�سحاب ال�سعادة، �سيداتي، �سادتي، نجتمع هنا اليوم 

لتناول عدة موا�سيع اإن�سانية مقلقة في النزاعات الم�سلحة المعا�سرة. 

ونريد، من خالل هذه الجل�سة العامة حول مو�سوع القانون الدولي 

�سحايا  باحتياجات  وا�سح  ب�سكل  نهتم  اأننا  من  التاأكد  الإن�ساني، 

ال�سنوات  الم�سلحة. لقد تغيرت هذه الحتياجات خالل  النزاعات 

الأخيرة واإنها لم�سوؤولية م�ستركة نتحملها ب�سفتنا اأع�ساء في الموؤتمر 

ي�ستمر  اأن  �سمان  الأحمر، وهي  والهالل  الأحمر  لل�سليب  الدولي 

اإزاء  ومنا�سبة  ملمو�سة  اإجابات  توفير  في  الإن�ساني  الدولي  القانون 

المعاناة الهائلة الناتجة عن النزاعات الم�سلحة. 

اإن القانون الدولي الإن�ساني هو اأداة مفيدة لتخاذ اإجراءات عملية. 

واللجنة الدولية على قناعة باأن هذا الإطار القانوني �سي�ساهم في الرد 

على الم�ساكل الإن�سانية الخطيرة التي ل نزال نواجهها. 

اعتمده  الذي   3 القرار  كان  �سادتي،  �سيداتي،  ال�سعادة،  اأ�سحاب 

القانون  باأن  اأقرَّ  قد   ،2007 عام  المنعقد  الما�سي  الدولي  الموؤتمر 

لجميع  الحماية  لتوفير  عام  ب�سكل  ا  مهمًّ يزال  ل  الإن�ساني  الدولي 

�سحيًحا  ال�ستنتاج  هذا  يبقى  وبينما  الم�سلحة.  النزاعات  �سحايا 

اليوم، ينبغي تقييم المدى الذي يجب اأن ن�سل اإليه في تعزيز القواعد 

القائمة في القانون الدولي الإن�ساني. وي�سمل تعزيز الإطار القانوني 

ذ بالطريقة ال�سحيحة، اأو تو�سيحه اأو تطويره  اإعادة تاأكيده عندما ل ُينفَّ

عندما ل يلبي ب�سكل كاٍف حاجات �سحايا النزاعات الم�سلحة. 

ولهذا توجد عدة خيارات ويجب اأن ُتدر�ش جميعها بعناية. و�سوف 

يكون راأي الدول في هذا المجال مركزيًّا ويجب متابعة البحث من 

خالل نقا�سات معمقة ب�ساأن هذه الق�سايا الجوهرية. و�سوف تركز 

الدولية  للجنة  داخلية  درا�سة  نتائج  يعر�ش  تقرير  على  اليوم  جل�ستنا 

تناولت تعزيز الإطار القانوني ل�سحايا النزاعات الم�سلحة. كما يقدم 

التقرير نتائج م�ساورات ثنائية اأجريت ب�ساأن هذه الدرا�سة وندعو كل 

الدول اإلى الم�ساركة فيها. 

لقد �ساعدت كٌل من الدرا�سة والم�ساورات الثنائية في جعل اللجنة 

الدولية تكت�سب فهًما اأو�سح للموا�سيع التي ينبغي اختيارها للتعمق 

في درا�ستها. ويجب اأن تتوا�سل هذه الم�ساورات والنقا�سات على 

قاعدة متعددة الأطراف. وتوفر هذه الجل�سة العامة فر�سة هامة لإقامة 

حوار ت�سارك فيه كل الدول وكل مكونات الحركة. 

لنقا�سنا  ت�سلمتم، تح�سيًرا  لقد  �سادتي،  �سيداتي،  ال�سعادة،  اأ�سحاب 

للجل�سة  الالزمة  الأ�سا�سية  المعلومات  تقدم  تذكيرية  اليوم، خال�سة 

العامة الخا�سة بمو�سوع القانون الدولي الإن�ساني والأ�سئلة التوجيهية 

التي �سنتناولها. وا�سمحوا لي باإعطائكم المزيد من التفا�سيل حول 

هذه الأ�سئلة التوجيهية. 

يدعوكم ال�سوؤال الأول اإلى عر�ش تقييمكم للعواقب الإن�سانية الناجمة 

اأبرزها  التي  الأربعة  المجالت  اإلى  بالن�سبة  الم�سلحة  النزاعات  عن 

حماية  اأ(  هي  الأربعة  المجالت  وللتذكير  الدولية.  اللجنة  تقرير 

غير  الم�سلحة  النزاعات  في  حريتهم  من  المحرومين  الأ�سخا�ش 

الدولي  للقانون  المتثال  لمراقبة  الدولية  الآليات  وب(  الدولية، 

الإن�ساني وتعوي�ش �سحايا النتهاكات، وج( حماية البيئة الطبيعية، 

ود( حماية النازحين داخل بلدانهم. 

ويقدم تقرير اللجنة الدولية بالن�سبة اإلى كٍل من هذه المجالت تحلياًل 

للموا�سيع ذات الطابع الإن�ساني. ونود معرفة وجهات نظركم ب�ساأن 

دة واإذا كانت هنالك موا�سيع  هذا التحليل والق�سايا الخا�سة المحدَّ

اأخرى تحتاج اإلى المزيد من الهتمام. 

اإلى  بالن�سبة  الأولويات  تحديد  ب�سرورة  الثاني  ال�سوؤال  ويتعلق 

اأظهرت  وقد  الم�سلحة.  النزاعات  ل�سحايا  القانونية  الحماية  تعزيز 

الواقعي  غير  من  اأن  يعتقد  الدول  من  عدًدا  اأن  الثنائية  الم�ساورات 

للتو.  ذكرتها  التي  الأربعة  المجالت  في  نف�سه  الوقت  في  البحث 

ولهذا نريد اأن ن�ساألكم اإذا كنتم توافقون على تحديد الأولوية للعمل 

المحرومين  الأ�سخا�ش  اأ( حماية  م�ساألتين هما:  الم�ستقبل على  في 

من حريتهم، وب( الآليات الدولية لمراقبة المتثال للقانون الدولي 

الإن�ساني. ودعوني اأ�سير اإلى اأن هذين المجالين حظيا باأكبر قدر من 

اهتمام الدول ودعمها اأثناء الم�ساورات. 
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النتهاكات  تعوي�ش �سحايا  م�ساألة  اأن  اإلى  انتباهكم  األفت  اأن  واأود 

اآليات  لتعزيز  القتراح  هذا  في  ُتدَرج  لم  الإن�ساني  الدولي  للقانون 

المتثال. وبينما راأت بع�ش الدول اأن من ال�سروري القيام بمزيد من 

اأنها  تعتبر  اأخرى لم  اأن دوًل  التعوي�سات، بدا  ب�ساأن م�ساألة  الجهود 

ت�ستحق الأولوية في الوقت الحا�سر. 

اأما ال�سوؤال الثالث والأخير، فيدعوكم اإلى اإبداء راأيكم ب�ساأن الم�سائل 

متعددة  الم�ساورات  في  م�ستقباًل  ُتبحث  اأن  ينبغي  التي  دة  المحدَّ

الأطراف وتحديد اأولوية المجالين اللذين ذكرتهما. 

بالن�سبة اإلى حماية الأ�سخا�ش المحرومين من حريتهم في النزاعات 

الم�سلحة غير الدولية، يجب اأن ي�سعى العمل الرامي اإلى تعزيز القانون 

الإن�ساني اإلى �سمان المعاملة الإن�سانية لجميع الذين هم تحت �سلطة 

مختلف اأطراف النزاعات الم�سلحة، �سواء اأكانت من الدول اأم من 

غير الدول. ومن الأهمية بمكان اأن نمتلك فهًما وا�سًحا للظروف 

المادية لالحتجاز المطلوبة ل�سمان المعاملة الإن�سانية للمحتجزين. 

وتزور اللجنة الدولية، في اأغلب الأحيان، اأماكن احتجاز يظهر فيها 

غير  المحتجزين  ومعاملة  الحتجاز  وظروف  المرافق  اأن  بو�سوح 

باآثار �سارة على �سحتهم  المحتجزين، وتت�سبب  متوافقة مع كرامة 

�ش حياتهم للخطر.  البدنية والعقلية ويمكن حتى اأن تعرِّ

ا اللجنة الدولية من خالل خبرتها في الميدان اأن الحاجات  وتعلم اأي�سً

الخا�سة لفئات معينة من المحتجزين مثل الن�ساء والأطفال والأ�سخا�ش 

المعاملة  ولكن  الهتمام.  من  المزيد  تتطلب  الإعاقات  ذوي  من 

الحتجاز  من  الأ�سخا�ش  كل  حماية  وجوب  ا  اأي�سً تعني  الإن�سانية 

بدون  لفترة طويلة  والحتجاز  للتوقيف  التعر�ش  اأن  كما  التع�سفي. 

معرفة الأ�سباب اأو بدون اإمكانية اللجوء اإلى اإجراءات الطعن في �سرعية 

الحتجاز يت�سبب بمعاناة كبيرة.

اأجل  من  م�ستعجلة  ب�سورة  الإن�ساني  الدولي  القانون  تعزيز  ويجب 

حل هذه الم�سكلة. فهذه المجموعة من القوانين ل توفر ما يكفي 

المحتجزين  لالأ�سخا�ش  وخا�سًة  للمحتجزين  القانونية  الحماية  من 

لأ�سباب اأمنية خالل النزاعات الم�سلحة غير الدولية. 

ا اللجنة الدولية اأن م�سير المحتجزين الذين ُينقلون  واأخيًرا تعتقد اأي�سً

من �سلطة اإلى اأخرى مقلق للغاية. وفي بع�ش الحالت يكون هوؤلء قد 

�سوا لنتهاكات خطيرة لحقوقهم مثل الحرمان من الحياة تع�سًفا،  تعرَّ

اأو التعذيب، اأو الختفاء الق�سري، اأو ال�سطهاد. 

الدولي  للقانون  المتثال  لمراقبة  الدولية  بالآليات  يتعلق  ما  وفي 

الإن�ساني، لدى اللجنة الدولية قناعة باأن الحترام غير الكافي للقواعد 

المنطبقة هو ال�سبب الرئي�سي لمعاناة النا�ش في النزاعات الم�سلحة. 

عدد  يثبته  كما  الإن�ساني،  ال�سعيد  على  وخيمة  العواقب  وتكون 

يتعر�سون  الذين  ُي�سابون بجروح، وعدد  اأو  ُيقتلون  الذين  المدنيين 

اأو ينف�سلون عن  اأو النزوح،  اأو �سوء المعاملة،  لالحتجاز التع�سفي، 

ذويهم، اأو ُيعتبرون في عداد المفقودين. 

الدنيا  الموارد  من  ال�سكان  من  كاملة  فئات  ُتحرم  اأن  ا  اأي�سً ويمكن 

اأن  الدولية  اللجنة  تعتقد  ولهذا  الحياة.  قيد  على  لبقائهم  الأ�سا�سية 

تح�سين المتثال للقانون الدولي الإن�ساني خالل النزاعات الم�سلحة 

�سرورة ملحة. 

خالل ال�سنوات الأخيرة، كان هناك تركيز كبير على تطوير القانون 

ارتكبوا  الذين  ومعاقبة  لمحاكمة  الجنائية  والإجراءات  الجنائي 

الدول  بع�ش  و�سنَّت  الإن�ساني.  الدولي  للقانون  ج�سيمة  انتهاكات 

هوؤلء  مثل  مالحقة  خاللها  من  ت�ستطيع  محلية  قوانين  ونفذت 

الأ�سخا�ش. ويمثل اإن�ساء محاكم دولية، وخا�سًة المحكمة الجنائية 

الدولية، مرحلة مهمة في و�سع تدابير كفيلة بمكافحة الإفالت من 

العقاب. 

غير اأن تعزيز القانون والإجراءات الجنائية الدولية لي�ش كافًيا. وينبغي 

اأن تتركز الجهود الالحقة على تعزيز الآليات التي يمكن اأن توؤثر في 

في  اأ�سا�سية  هي  الآليات  وهذه  الم�سلحة.  النزاعات  اأثناء  المتقاتلين 

الم�ساعدة على منع انتهاكات القانون الدولي الإن�ساني بينما ُت�ستعمل 

الإجراءات القانونية بعد ارتكاب مثل هذه النتهاكات. 

ويجب اأن تحظى م�ساألة تح�سين نظام مراقبة القانون الدولي الإن�ساني 

لم  القانون  هذا  بموجب  المتبعة  الإجراءات  غالبية  لأن  بالأولوية 

ُت�ستعمل اأبًدا اأو لم ُت�ستعمل اإل نادًرا في التطبيق العملي. عالوة على 

ذلك، اأن�سئت الآليات ذات ال�سلة لُتطَبق فقط في النزاعات الم�سلحة 

الدولي  بالقانون  الخا�ش  المعاهدات  قانون  الدولية، ول توجد في 

الإن�ساني اآلية مكافئة تتعلق بالنزاعات الم�سلحة غير الدولية. 

�سحيح اأن الآليات ُو�سعت خارج نطاق القانون الدولي الإن�ساني. 

الإقليمية دوًرا في مراقبة  المنظمات  المتحدة وبع�ش  الأمم  وتلعب 

�سلوك الأطراف الم�ساركة في النزاعات الم�سلحة. اإل اأن الإجراءات 

التي و�سعتها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات اأو الجهات الفاعلة 

لم تو�سع، كما يو�سحه تقرير اللجنة الدولية، من اأجل تنفيذ القانون 

ا حدودها الخا�سة.  الدولي الإن�ساني تحديًدا، ولديها اأي�سً

ال�سيدة الرئي�سة، اأ�سحاب ال�سعادة، �سيداتي، �سادتي، اإننا نعتزم، من 

خالل نقا�سنا اليوم، التو�سل مًعا اإلى بناء الأ�س�ش الالزمة لتعزيز القانون 

الدولي الإن�ساني. ويتمثل هدفنا الفوري في التو�سل اإلى فهم م�سترك 

للم�سائل قيد النقا�ش وتوفير اإر�سادات وا�سحة للم�ستقبل. ويجب اأن 

نكفل ا�ستمرار الم�ساورات والنقا�سات الفاعلة م�ستقباًل. 

ن في الأمد الطويل، من تحديد نتائج ملمو�سة  واإني لعلى ثقة اأننا �سنتمكَّ

العامة من  اإليها هذه الجل�سة  التي �ستتو�سل  مبنية على ال�ستنتاجات 

ل�سحايا  فعاًل  قانونية تكون مفيدة  الدولي، ونقترح حلوًل  الموؤتمر 

النزاعات الم�سلحة. واإننا نتطلع اإلى اإقامة هذا الحوار معكم جميًعا 

اليوم وفي الم�ستقبل. �سكًرا جزياًل. 
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النقا�س المتعلق بالقان�ن الدولي الإن�صاني   3.6.4

ال�سيدة ليزبيت لينزاد،

رئي�سة الجل�سة المخ�س�سة للقانون الدولي الإن�ساني

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

هذا  حول  مناق�ساتنا  وا�ستهالل  المقدمة  هذه  لعر�ش  جزياًل  �سكًرا 

المو�سوع المهم. 

وننتقل الآن اإلى اآرائكم، اآراء الوفود. وقد اأ�سار 84 وفًدا اإلى الرغبة في 

التعبير، كلٌّ عن وجهة نظره عن المو�سوع ون�سكركم على ذلك. اإل 

اأنني اأود فعاًل الرجاء منكم اأن تتقيدوا بالوقت المحدد. 

اأول وفد �سيتكلم، م�سكوًرا، هو وفد األمانيا. و�سي�ستهل نقا�سنا. وبعد 

ال�سويدي  الأحمر  ال�سليب  هو  المتكلم  القادم  الوفد  �سيكون  ذلك 

وعليه ال�ستعداد لذلك. الكلمة الآن لألمانيا. 

األمانيا 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

ال�سيدة الرئي�سة، اأ�سكرك جزيل ال�سكر. ي�سرفني اأن اأكون المتحدث 

الأول من هذه القائمة الطويلة. 

دعوني اأبداأ الكالم بالت�سديد على اأن األمانيا كانت دائًما، ول تزال، 

القانون الدولي الإن�ساني واحترامه. كما  ثابًتا ب�سيادة  التزاًما  ملتزمة 

ًبا وموثوًقا للجنة الدولية. القانون الدولي  ل تزال بالدي �سريًكا مقرَّ

الإن�ساني هو جزء مركزي من القانون الدولي الحالي. ويتمثل الهدف 

العام لجميع معايير القانون الدولي الإن�ساني في الموازنة اأثناء النزاعات 

الم�سلحة بين مبداأي ال�سرورة الع�سكرية والإن�سانية. ويبقى الهدف 

المن�سود– اأي التخفيف من المعاناة التي تفر�سها الحرب من خالل 

بنف�ش  لل�سحايا-  والم�ساعدة  الحماية  من  ممكن  حد  اأق�سى  توفير 

القدر من الأهمية التي كان يرتديها يوم ن�ساأة هذا القانون. 

ي�سكل  اأنه  الحالي  و�سعه  في  الإن�ساني  الدولي  القانون  اأثبت  وقد 

ال�سكان  العدائية وحماية  العمليات  ل�سير  المنا�سب  القانوني  الإطار 

اتفاقيات جنيف  الذي حددته  التنظيمي  الإطار  يزال  المدنيين. ول 

والبروتوكولت الإ�سافية اإليها لعامي 1977 و2005 اإطاًرا مالئًما. 

وبالتالي ل نرى �سرورة و�سع اأي �سكوك قانونية ر�سمية جديدة. 

غير اأن ذلك ل يعني اأن لي�ش علينا القيام باأي جهد في هذا المجال. 

فقد طرحت اللجنة الدولية اأ�سئلة وجيهة تتعلق بتعزيز الحماية القانونية 

ل�سحايا النزاعات الم�سلحة، وهي اأ�سئلة ُتظهر الحاجة اإلى التو�سيح. 

يتطلب كٌل من مو�سوع الحتجاز ومو�سوع تح�سين المتثال بذل 

المزيد من الجهود كما تطلبه اللجنة الدولية، و�سوف نقدم تعليقات 

عن العمل التح�سيري في هذا ال�سدد. 

الم�سوؤولة،  الأولية  الفاعلة  الجهات  باعتبارها  الدول،  ع  ن�سجِّ اإننا 

على العمل مع اللجنة الدولية من اأجل تقديم التو�سيحات المطلوبة. 

ويمكن تحقيق ذلك، على �سبيل المثال، من خالل اإعداد �سكوك غير 

ملِزمة ر�سميًّا، تعيد تاأكيد مبادئ القانون الدولي الإن�ساني الهامة التي 

ترد على تحديات معينة. وثمة مثال جيد عن مثل هذا النهج التكاملي 

المبني على الدرو�ش الم�ستفادة هو العملية التي اأدت اإلى اعتماد وثيقة 

"مونترو". اإننا ن�ساطر اللجنة الدولية مخاوفها بالن�سبة اإلى انتهاكات 
القانون الدولي الإن�ساني. ونعتقد اأنه ينبغي بذل الجهود لت�سهيل عملية 

تقودها الدول بالتعاون مع اللجنة الدولية من اأجل ا�ستك�ساف وتحديد 

و�سائل محددة وعملية لتعزيز تطبيق القانون الدولي الإن�ساني. ويمكن 

ا للجنة الدولية لتق�سي الحقائق في الم�سائل  اأن ي�سمل ذلك ا�ستعرا�سً

الإن�سانية. 

في  �سُتجرى  التي  المناق�سات  اإلى  يتطلع  اإن وفدي  الرئي�سة،  ال�سيدة 

ن من اإنجاز تقدم فعلي  هذا الموؤتمر. ونحن على قناعة باأننا �سنتمكَّ

اإذا ما عملنا �سويًّا. 

ال�سليب الأحمر ال�سويدي 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

الحماية  اإطار  تقييم  اإلى  با�ستمرار  ن�سعى  اأن  يجب  الرئي�سة،  ال�سيدة 

الذي يوفره القانون الدولي الإن�ساني واإلى تكييفه لن�سمن المعالجة 

المعا�سرة.  الم�سلحة  النزاعات  في  الإن�سانية  للم�ساكل  المالئمة 

ويرحب ال�سليب الأحمر ال�سويدي بمبادرة اللجنة الدولية في درا�سة 

الحماية القانونية ل�سحايا النزاعات الم�سلحة. 

حريتهم،  من  المحرومين  الأ�سخا�ش  مو�سوعي  اختيار  ر  نقدِّ اإننا 

من  بمزيد  للقيام  الإن�ساني  الدولي  للقانون  اأف�سل  امتثال  و�سمان 

البحث والم�ساورات ب�ساأنهما. وناأمل في اأن يوؤدي ذلك اإلى تاأمين 

الحماية المنا�سبة ل�سحايا النزاعات الم�سلحة المعا�سرة. اإل اأن اختيار 

المو�سوعين جاء نتيجة ت�سوية. فنحن نعتقد اأنه ينبغي تعزيز القانون 

الدولي الإن�ساني في المجالت الأربعة التي اقترحتها اللجنة الدولية 

ع اللجنة الدولية على موا�سلة اأبحاثها في ما  في البداية. ولهذا ن�سجِّ

ا بحماية البيئة اأثناء النزاعات الم�سلحة، وحماية النازحين  يتعلق اأي�سً

اإلى داخل بلدانهم. 

وما يجعل درا�سة اللجنة الدولية �سديدة الأهمية هو نهجها القائم على 

التجربة الميدانية. فبينما تقوم اللجنة الدولية باأداء عملها اليومي في 

حماية ال�سحايا من المدنيين والع�سكريين وم�ساعدتهم اأثناء النزاعات 

لتوفير  الفعلية  الآثار  ب�ساأن  المعلومات  وتحلل  ت�سجل  الم�سلحة، 

الدولية  اللجنة  دور  يبقى  ولهذا  ال�سحايا.  لهوؤلء  القانونية  الحماية 
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في تطوير القانون الدولي الإن�ساني، وفًقا للنظام الأ�سا�سي للحركة، 

دوًرا هاًما. 

ودورها  الوطنية  الجمعيات  خبرات  اأهمية  على  الت�سديد  ا  اأي�سً نود 

وهما عن�سران يمكن اأن تكون لهما قيمة كبيرة في هذه العملية: اأوًل 

المعرفة التي يمتلكها المتطوعون والعاملون في اأر�ش المعركة والذين 

يخاطرون بحياتهم لحماية �سحايا النزاعات الم�سلحة وم�ساعدتهم؛ 

التعاون  وثانًيا دور الجمعيات الوطنية المعترف به الذي يكمن في 

الإن�ساني  الدولي  بالقانون  التعريف  في  وم�ساعدتها  حكوماتها  مع 

ون�سره وتطبيقه. 

اآثار عميقة مختلفة على  اإلى  الم�سلح  النزاع  الرئي�سة، يوؤدي  ال�سيدة 

الن�ساء والفتيات والفتيان والرجال. وتختلف المخاطر ونقاط ال�سعف 

ولديها تاأثيرات مختلفة. ومن المهم اأن يوؤخذ ذلك في العتبار لدى 

ا�ستك�ساف ال�سبل للمزيد من تعزيز الحماية القانونية ل�سحايا النزاع 

الة بموجب  الم�سلح. وحين نبحث في تاأمين الحماية المالئمة والفعَّ

القانون الدولي الإن�ساني، يجب اأن يوؤخذ في العتبار عامل الفروقات 

الجن�سية. 

نا اأن نالحظ اأن منظور الجن�ش قد اأُخذ في العتبار في درا�سة  وي�سرُّ

الن�ساء  بحماية  المثال،  �سبيل  على  يتعلق  ما  في  الدولية،  اللجنة 

المحرومات من حريتهن. اإل اأننا نعتقد اأن المنظور الجن�سي مهم في 

اأغلب جوانب القانون الدولي الإن�ساني، ولي�ش اأقلها جانب معالجة 

�سبل وقف النتهاكات ومعاقبتها. 

الجاري لتحديث  العمل  اأهمية في  الجن�سي  المنظور  ا  اأي�سً ويرتدي 

التعليقات على اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإ�سافيين والذي بداأته 

موؤخًرا اللجنة الدولية. 

ال�سيدة الرئي�سة، يرى ال�سليب الأحمر ال�سويدي اأن هذه المبادرة هامة 

بالدعم  ملتزمين  ونظل  كثب  عن  العملية  هذه  نتابع  و�سوف  للغاية. 

والم�ساهمة كلما كان ذلك منا�سًبا. 

اليابان 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

�سكًرا �سيدتي الرئي�سة. على �سوء النزاعات الم�سلحة الأخيرة، َيعتبر 

حالت  في  وخا�سًة  الم�سلحة،  النزاعات  �سحايا  حماية  اليابان 

النزاعات الم�سلحة غير الدولية، م�ساألة ذات اأولوية ملحة. وتحقيًقا 

لهذا الهدف، يجب اأن يكون القانون الدولي الإن�ساني قاباًل للتطبيق 

البروتوكولت  اإلى  الن�سمام  من  المزيد  عبر  العالمي  ال�سعيد  على 

المعاهدات والتفاقيات  اتفاقيات جنيف وغيرها من  اإلى  الإ�سافية 

ل�سمان  الإجراءات  المزيد من  اتخاذ  ا  اأي�سً ينبغي  بينما  ال�سلة،  ذات 

المتثال للقانون الدولي الإن�ساني. 

الجغرافي  النطاق  تو�سيع  اأجل  من  بن�ساط  اليابانية  الحكومة  تعمل 

للقانون الدولي الإن�ساني. فعلى �سبيل المثال، ا�ست�سافت في بداية هذا 

ال�سهر طاولة م�ستديرة لبلدان �سرق وجنوب �سرق اآ�سيا حول الن�سمام 

للبروتوكولت الإ�سافية. وتم في هذه المنا�سبة تبادل وجهات النظر 

ب�ساأن مزايا الن�سمام اإلى البروتوكولت الإ�سافية، والخبرات المتعلقة 

بالجوانب العملية للت�سديق عليها وتنفيذها. 

وتولت كذلك اليابان من�سب "�سديق الرئي�ش" اأثناء اأول اجتماعين 

تحقيق  العنقودية وكان هدفها  الذخائر  اتفاقية  في  الأطراف  للدول 

الأمير  �سمو  جهود  نف�سه  للغر�ش  ا  اأي�سً ودّعمنا  العالمي.  الن�سمام 

مرعد بن رعد الح�سين من الأردن في دوره كمبعوث �سخ�سي لتفاقية 

حظر الألغام الم�سادة لالأفراد. 

ن عالًيا جهود الحركة من اأجل تعزيز  ال�سيدة الرئي�سة، اإن اليابان تثمِّ

المتثال لقواعد القانون الدولي الإن�ساني القائمة. وهي تتفق ب�سكل 

تام مع الحركة على الأهمية التي يرتديها، من بين اأمور اأخرى، تح�سين 

ح�سول المدنيين على الم�ساعدة الإن�سانية، وتح�سين الحماية المتاحة 

للفئات الم�ست�سعفة مثل الن�ساء والأطفال والأ�سخا�ش ذوي الإعاقة 

اإجراءات  ُتتخذ  اأن  اليابان بقوة في  الم�سلحة. وتاأمل  النزاعات  اأثناء 

على ال�سعيد العالمي من خالل تنفيذ خطة العمل لل�سنوات الأربع. 

كما تدعم اليابان المبادرات التي اقترحتها �سوي�سرا ب�سفتها بلد اإيداع 

اتفاقيات جنيف من اأجل تي�سير العملية الهادفة اإلى تعزيز تطبيق القانون 

الدولي الإن�ساني وتقوية الحوار الجاري حول هذا المو�سوع. 

الجنائية  للمحكمة  العالمي  الق�سائي  الخت�سا�ش  ي�ساهم  و�سوف 

الإن�ساني  الدولي  القانون  انتهاكات  ردع  في  كبير  حٍد  اإلى  الدولية 

واإنهاء الإفالت من العقاب. وتعمل اليابان ب�سكل خا�ش، باعتبارها 

اأول الم�ساهمين الماليين في المحكمة الجنائية الدولية، على زيادة 

تمثل  نف�سه،  الوقت  وفي  الأ�سا�سي.  روما  نظام  في  الأطراف  عدد 

اللجنة الدولية لتق�سي الحقائق في الم�سائل الإن�سانية موؤ�س�سة هامة 

وغير متحيزة هدفها اإعادة الحترام الواجب للقانون الدولي الإن�ساني 

ا  في حال ارتكاب انتهاكات اأثناء النزاعات الم�سلحة. و�ست�سارك اأي�سً

اليابان في المناق�سات حول �سبل جعل اللجنة اأكثر فاعلية. 

ال�سيدة الرئي�سة، تتفق الحكومة اليابانية مع تقييم اللجنة الدولية الذي 

يرى اأنه بينما ل يزال القانون الدولي الإن�ساني في العموم اإطاًرا منا�سًبا 

لتنظيم �سلوك الأطراف في النزاعات الم�سلحة، من ال�سروري اإجراء 

المزيد من الأبحاث والتوحيد والمناق�سات في عدد من المجالت. 

وتوؤيد اليابان القتراح القا�سي باإعطاء الأولوية للمجالين المذكورين 

والمناق�سات  والم�ساورات  الأبحاث  الدولية  اللجنة  ُتجري  بينما 

ل�سمان بقاء القانون الدولي الإن�ساني عمليًّا ومالئًما. 

وتاأمل اليابان في اأن توا�سل اللجنة الدولية م�ساهمتها التي ل غنى عنها 

في تطوير القانون الدولي الإن�ساني، بناًء على تجربتها الميدانية الفريدة 
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عبر زيارة المحتجزين وغيرها من العمليات التي ت�سطلع بها. وتبقى 

اليابان من جانبها جاهزة للم�ساهمة باأكبر قدر ممكن في هذا العمل. 

�سوي�سرا 

)االأ�ضل بالفرن�ضية(

الدولية  اللجنة  ت�سكر  اأن  البداية،  في  �سوي�سرا  تود  الرئي�سة،  ال�سيدة 

النزاعات  ل�سحايا  القانونية  الحماية  تعزيز  عن  لتقريرها  وتهنئها 

ا ممتاًزا لالأو�ساع الحالية. اإننا  الم�سلحة. ويقدم هذا التقرير تلخي�سً

دة في التقرير.  ن�ساطر اللجنة الدولية قلقها في ما يتعلق بالق�سايا المحدَّ

ونرى اأن الأولوية يجب اأن ُتعطى للمحرومين من حريتهم ولتعزيز 

القانون الدولي الإن�ساني. 

الق�سيتين  في  النظر  في  الدولية  اللجنة  بالطبع  ت�ستمر  اأن  في  وناأمل 

الإطار  هو  الإن�ساني  الدولي  القانون  اأن  �سوي�سرا  وترى  الأخريين. 

المالئم لمراقبة النزاعات الم�سلحة وحماية ال�سحايا. وهذا المجال 

هو الذي يثير اأكثر الم�ساكل. فهناك �سرورة لتعزيز القانون الدولي 

الإن�ساني، هذه هي الأولوية. ون�سعر اأن ثمة حاجة لمراجعة كل م�ساألة 

لمراقبة احترام القانون الدولي الإن�ساني واإعطاء الأولوية لها. 

وفي الدرا�سة التي تناولت ال�سنوات ال�ستين الأولى لتفاقيات جنيف 

وال�سنوات القادمة، كانت الخال�سة اأن عدًدا من الدول وافقت على 

ال�سرورة الملحة لإجراء المزيد من المناق�سات حول تنفيذ القانون 

الرامية  الدولية  بالآليات  يتعلق  ما  في  اأما  واآلياته.  الإن�ساني  الدولي 

اإلى �سمان احترام القانون الدولي الإن�ساني، فقد وافقت الأطراف 

ال�سامية المتعاقدة، كما ذكرته اللجنة الدولية، على اأن اآليات القانون 

الة. ويمكن الإ�سارة فقط اإلى اللجنة المعنية  الدولي الإن�ساني لم تعد فعَّ

بالقانون الدولي الإن�ساني التي لم تبداأ فعاًل بالعمل. ونود الإ�سارة اإلى 

الموؤ�س�سي  الدعم  نوع  بنف�ش  يتمتع  الإن�ساني ل  الدولي  القانون  اأن 

الذي تحظى به مثاًل حقوق الإن�سان. 

ا اأنه حتى لو كانت مراقبة اآليات القانون الدولي الإن�ساني  وُذكر اأي�سً

ا  اأي�سً الآليات  هذه  فلدى  لل�سحايا،  الدعم  بع�ش  يوفران  وتطبيقها 

حدودها وتقييداتها. ولهذا يجب اأن تعمل الأطراف ال�سامية المتعاقدة 

للقانون  اأكبر  احترام  ل�سمان  الخا�سة  العملية  الو�سائل  لإيجاد  مًعا 

الدولي الإن�ساني عبر حوار حول المو�سوع اأكثر تنظيًما ومنهجية. 

الدولي  القانون  حول  النقا�ش  في  للدول  اأكبر  م�ساركة  اأن  ونوؤمن 

الإن�ساني لها اأهمية بالغة. 

ومن �ساأن ذلك اأن يمنح كالًّ منا �سعوًرا بامتالك زمام الأمور واإح�سا�ًسا 

قويًّا بالم�سوؤولية. اإننا ن�ستطيع العمل مًعا، وهذه هي الطريقة التي يمكن 

من خاللها تح�سين تنفيذ القانون الدولي الإن�ساني، ولهذا ناأمل في اأن 

يكون هناك دعم للم�ساألة وتقديم التعهدات في هذا المجال. 

ا بو�سع الأ�سخا�ش المحرومين  وتود �سوي�سرا اأن ت�سيف باأنها معنية اأي�سً

من حريتهم في النزاعات الم�سلحة. اإنهم في حالة ا�ست�سعاف �سديد 

التي  الوحيدة  الحماية  هي  القانونية  ال�سمانات  تكون  ما  وغالًبا 

يملكونها �سد المعاملة التع�سفية. 

اإننا نوافق اأنه ل وجود لقواعد محددة بو�سوح بالن�سبة اإلى النزاعات 

غير الدولية، وخا�سًة بالن�سبة اإلى الأ�سخا�ش المحرومين من حريتهم. 

ويجب اأن تجد الدول و�سيلة للت�سدي لهذه الق�سايا وناأمل في اأن يتيح 

لنا النقا�ش في هذا الموؤتمر الدولي فر�سة اإيجاد ال�سبل الكفيلة ب�سمان 

الحماية لجميع �سحايا النزاعات الم�سلحة ونحن مدينون لهم بذلك. 

المملكة المتحدة 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

ر الدور الحيوي  �سكًرا �سيدتي الرئي�سة. المملكة المتحدة ل تزال تقدِّ

في  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�سليب  الدولية  الحركة  توؤديه  الذي 

�سعيها اإلى تجنُّب المعاناة الب�سرية والتخفيف منها، واإلى حماية من 

هم بحاجة اإلى الم�ساعدة ل �سيما اأثناء النزاعات الم�سلحة. وقد ظلت 

لوقت طويل ق�سية تح�سين المتثال العملي للقانون الدولي الإن�ساني، 

ول تزال، اإحدى الأولويات الرئي�سية للمملكة المتحدة. 

تقدم حكومة المملكة المتحدة التهاني اإلى اللجنة الدولية لدرا�ستها 

الم�سلحة، ونعبِّر عن  النزاعات  القانونية ل�سحايا  الحماية  تعزيز  عن 

العملية  الجهات في هذه  المنظمة لإ�سراك مختلف  تقديرنا لجهود 

الت�ساورية. 

ل يزال القانون الدولي الإن�ساني الإطار الأكثر مالءمة لتنظيم �سلوك 

الم�سلحة  النزاعات  الم�سلحة، بما في ذلك  النزاعات  الأطراف في 

تح�سين  اأجل  من  الحالت  اأغلب  في  �سروري  هو  وما  الداخلية. 

الأطراف  تنّفذ  اأن  هو  الم�سلحة،  النزاعات  من  المت�سررين  و�سع 

المعنية بال�سكل ال�سحيح القوانين الكثيرة القائمة اأ�ساًل. ويجب اأن 

تتركز جهودنا الم�ستركة على المتثال للقانون الحالي بدًل من و�سع 

العالمي  الت�سديق  الت�سديد على �سرورة  ا  اأي�سً ونود  قوانين جديدة. 

على اتفاقيات جنيف وبروتوكولتها الإ�سافية وخا�سًة البروتوكول 

الإ�سافي الثاني. 

وعلى �سوء ذلك، تعرب حكومة المملكة المتحدة عن ا�ستعدادها 

للم�ساهمة ب�سكل اإيجابي في عملية الم�ساورات القادمة التي �ستبداأ 

الآن بالمجالين المحددين في تقرير اللجنة الدولية الأخير. ونرى اأنه 

ينبغي لهذه العملية اأن تطرح مجموعة من الخيارات ويمكن بذلك 

للدول اأن تقرر الإجراءات الواجب اعتمادها. 

حين ُينظر اإلى القانون الدولي الإن�ساني في �سياق النزاعات الم�سلحة 

الداخلية، يتمثل التحدي العام الرئي�سي الذي يجب مواجهته في تطبيق 

هذا القانون على الأطراف من غير الدول، وفي م�ساألة اإرادة الدول في 
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ا  ل واجبات والتزامات قد ل تكون متبادلة. ويمكن اأن تبرز اأي�سً تحمُّ

م�سائل بالغة ال�سعوبة تتعلق مثاًل بالتعوي�سات التي يجب اأن تقدمها 

المجموعات من غير الدول. 

ا  اأي�سً فتوؤكد  من حريتهم،  المحرومين  بالأ�سخا�ش  يتعلق  ما  في  اأما 

المملكة المتحدة على �سرورة اأن يوؤخذ في العتبار العمل الذي اأُنجز 

حتى الآن ب�ساأن بع�ش جوانب هذا المو�سوع ل �سيما في اإجراءات 

عملية كوبنهاغن. 

�سعبة  عديدة  تحديات  الدولي  المجتمع  يواجه  الرئي�سة،  ال�سيدة 

خالل  من  عليها  التغلب  نحو  تقدم  اإحراز  ن�ستطيع  ولكن  ومتنوعة 

التعاون على الم�ستويات المحلية والإقليمية والدولية. وتولي حكومة 

المملكة المتحدة اهتماًما كبيًرا لزيادة قدرات كٍل من اللجنة الدولية 

توؤديه  الذي  بالدور  نعترف  تاأثيرهما. كما  الدولي وتعزيز  والتحاد 

ره اأف�سل تقدير.  الجمعيات الوطنية في المجال الإن�ساني ونقدِّ

قدمت حكومة المملكة المتحدة لل�سنوات الأربع القادمة تعهدات 

باتخاذ عدد من الإجراءات. وقدمنا تعهًدا م�سترًكا مع جمعية ال�سليب 

والجمعيات  الأوروبي  التحاد  في  و�سركائنا  البريطاني  الأحمر 

الوطنية فيها وللمرة الأولى مع �سركائنا داخل الكومنولث وجمعياتها 

الوطنية. وت�سمل هذه التعهدات بذل كل الجهود الممكنة لت�سهيل 

الت�سديق على اتفاقية لهاي لعام 1954 بحماية الملكية الثقافية في 

احترام  في  وال�ستمرار  وبروتوكوليها،  م�سلح  �سراع  ن�سوب  حالة 

اأثناء  المحتجزين  الأ�سخا�ش  لكل  الأ�سا�سية  القانونية  ال�سمانات 

بالقانون  الم�سلحة، وال�ستمرار في تعزيز وعي الجمهور  النزاعات 

الدولي الإن�ساني. 

كل  مع  نقيمها  التي  الوثيقة  العمل  عالقات  موا�سلة  اإلى  نتطلع  اإننا 

مكونات الحركة. 

ال�سليب الأحمر الأ�سترالي 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

ال�سيدة الرئي�سة، �سيداتي، �سادتي، يدعم ال�سليب الأحمر الأ�سترالي 

النزاعات  ل�سحايا  القانونية  الحماية  تعزيز  في  الدولية  اللجنة  عمل 

الم�سلحة، و�سوف تقول حكومتنا المزيد عن المو�سوع في كلمتها 

التي �ستلقيها لحًقا، لذلك لن يكون من الحكمة اأن اأ�سرق منها اأثر 

ت�سريحاتها. 

الدولي  بالقانون  قوي  التزام  لديه  الأ�سترالي  الأحمر  ال�سليب  اإن 

مثل  فح�سب  القانون  ن�سر  اأن�سطة  برنامجنا  ي�سمل  ول  الإن�ساني. 

الندوات حول "الن�ساء والحرب" و"التحديات الأخيرة التي يطرحها 

مجال  في  هامة  اأن�سطة  ا  اأي�سً ي�سمل  بل  الإن�ساني"،  الدولي  القانون 

ا�ستخدام  حظر  مثل  رئي�سية  موا�سيع  حول  الإن�سانية  الدبلوما�سية 

الجنود الأطفال وحظر الألغام الم�سادة لالأفراد. 

وقد بذلنا موؤخًرا جهوًدا حثيثة في حملتنا عن الأ�سلحة النووية وفي 

اإيجاد �سبل مبدعة ومبتكرة للفت انتباه المجتمع الدولي على التبعات 

البيئية ل�ستخدام هذه الأ�سلحة؛ ومنها الرافعات التي تزيِّن مكتبي اليوم 

والتي عر�سناها في مجل�ش المندوبين يوم ال�سبت الما�سي. 

في  الإن�ساني  الدولي  القانون  لبرنامج  اأخرى  هامة  م�ساهمة  وهناك 

اأ�ستراليا هي الم�ساركة رفيعة الم�ستوى مع ال�سلطات في التدريبات 

الع�سكرية والجل�سات الإعالمية ال�سابقة لنت�سار الوحدات. وي�سمل 

الإن�ساني،  الدولي  القانون  في  المنتظمة  التدريبية  الحلقات  ذلك 

والدورات المخ�س�سة لأفراد الجي�ش الأ�سترالي وال�سرطة التحادية 

وخا�سًة للذين ي�ساركون في بعثات حفظ ال�سالم. 

ال�سحفيين  مع  العمل  الما�سية  القليلة  ال�سنوات  خالل  ا  اأي�سً وبداأنا 

والعاملين في و�سائل الإعالم الأخرى للتاأكد من اأنهم يفهمون فعاًل 

هذه  تلعبه  الذي  الهام  الدور  ويدركون  الإن�ساني  الدولي  القانون 

اأثناء النزاعات الم�سلحة. ونعمل مع اللجنة  المجموعة من القوانين 

الدولية لتاأمين دورات تدريبية لمرا�سلي الحرب قبل ن�سرهم في مناطق 

ا جهوًدا كبيرة ل�سمان ال�ستخدام ال�سليم  �ش اأي�سً ال�سطرابات. ونكرِّ

لل�سارات في اأ�ستراليا، ونعمل في هذا المجال مع زمالئنا في الدائرة 

القانونية لقوات الدفاع الأ�سترالية. 

وتجتمع اللجنة الوطنية الأ�سترالية المعنية بالقانون الدولي الإن�ساني 

نة من موظفي الحكومة وال�سليب الأحمر  ب�سورة منتظمة. وهي مكوَّ

التقدم  ذلك  في  بما  ال�سلة  ذات  الموا�سيع  من  مجموعة  وتناق�ش 

الُمحَرز في تنفيذ القانون الدولي الإن�ساني والموا�سيع المرتبطة بذلك 

مثل "الرعاية ال�سحية في خطر". 

على  الإن�ساني  الدولي  بالقانون  معنية  لجان  ثماني  اأ�ستراليا  ولدى 

ا دوًرا ثميًنا في ن�سر القانون  م�ستوى الوليات والمناطق توؤدي اأي�سً

اأ�ستراليا  وت�ست�سيف  البالد.  اأنحاء  مختلف  في  الإن�ساني  الدولي 

الموؤتمرات، والمحاكم ال�سورية، والندوات ال�سورية، والمناق�سات 

اإن�سانية،  وموا�سيع  الإن�ساني  الدولي  القانون  من  موا�سيع  ب�ساأن 

وتحت�سن المظاهرات المفاجئة التي تتمتع برواج كبير لدى م�ساهدي 

اليوتيوب. 

بينها دليل  الوثائق ومن  الأ�سترالي عدًدا من  الأحمر  ال�سليب  واأنتج 

للبرلمانيين– �سمعنا الكثير عنه في الهيئة العامة- وهو كتيِّب مخ�س�ش 

للبرلمانيين لتف�سير القانون الدولي الإن�ساني والحركة الدولية نف�سها 

القانون  عن  �سنوية  ن�سف  مجلة  ننتج  كما  وممتعة.  موجزة  بطريقة 

الدولي الإن�ساني برعاية مكتب محاماة كبير في اأ�ستراليا. 

اأ�ستراليا لن�سر القانون الدولي  وهذا يثبت الدعم الكبير الذي تقدمه 

الجهود،  من  المزيد  بذل  على  هنا  الجميع  نحث  واإننا  الإن�ساني 

والتحرك ب�سكل اأف�سل، وتو�سيع نطاق العمل في هذا المجال الفريد 

من نوعه والمركزي بالن�سبة اإلى حركتنا. 
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الم�ؤتمر الدولي الحادي والثالثين لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

فرن�سا 

)االأ�ضل بالفرن�ضية(

الدولي  للقانون  المخ�س�سة  الجل�سة  هذه  الرئي�سة.  �سيدتي  �سكًرا 

الحادي  الدولي  الموؤتمر  في  الثماني  النقاط  اإحدى  هي  الإن�ساني 

والثالثين لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر. وت�سكل فر�سة �سانحة 

الأربع  جنيف  لتفاقيات  توليها  التي  بالأهمية  للتذكير  لفرن�سا 

وبروتوكولتها الإ�سافية وخا�سًة المواد الثالث الم�ستركة التي هي 

اأ�سا�ش التزامنا الجماعي. 

خالل العقود القليلة الما�سية، �سهد العالم تكاثر النزاعات الم�سلحة 

وتنوعها، الأمر الذي جعل المجتمع الدولي يواجه تحديات متعددة 

وتتزايد تعقيًدا. وترى فرن�سا في هذا ال�سدد ثالثة اأهداف يجب اأن 

تحظى بالأولوية. 

اأوًل �سمان اإ�سفاء الطابع العالمي على البروتوكولت الإ�سافية اإلى 

اتفاقيات جنيف الأربع. 

النزاعات  اإطار  في  الإن�ساني  الدولي  القانون  تطبيق  �سمان  ثانًيا 

الم�سلحة غير الدولية– �سواء اأكانت اأطرافها من الدول اأو من جماعات 

ال�سمانات  وتطبيق  احترام  كفالة  وخا�سًة  الدول–  غير  من  م�سلحة 

الأ�سا�سية بموجب المادة 75 من البروتوكول الإ�سافي الأول. 

ثالًثا �سمان المزيد من م�ساركة الدول الأطراف في النقا�ش مع اللجنة 

الدولية ب�ساأن موا�سيع القانون الدولي الإن�ساني وتعزيز �سعورها باأنها 

ل الم�سوؤولية.  �ساحبة المو�سوع وبتحمُّ

واأثني هنا على النهج الت�ساوري الذي اعتمدته اللجنة الدولية في اإطار 

درا�ستها عن تعزيز الحماية القانونية ل�سحايا النزاعات الم�سلحة. وهذا 

توؤيده  الذي  الدول  م�ساركة  لتزايد  جيد  مثال  هو  الت�ساوري  النهج 

فرن�سا وتعمل من اأجله. 

كان هدف الدرا�سة التي اأجرتها اللجنة الدولية، واأ�سدد على جودتها 

العالية، تقييم الحاجة اإلى تعزيز القانون في مجالت مختلفة. وتوافق 

فرن�سا على تحليل اللجنة الدولية الذي يخل�ش اإلى اأن القوانين القائمة 

ترى  ولهذا  الحالية.  التحديات  على  الرد  ويمكنها  مالئمة  تبقى 

القوانين  تطوير  اتجاه  في  اليوم  التحرك  عدم  الأف�سل  من  اأن  فرن�سا 

اأو المعايير. ونف�سل نهًجا يو�سح المعايير القائمة على �سكل اإ�سدار 

دلئل تف�سيرية مثاًل. 

وتود فرن�سا، بوجه عام، الإ�سادة باللجنة الدولية لجهودها الدوؤوبة 

على  اأخرى  مرة  ا  اأي�سً وتوؤكد  الإن�ساني.  الدولي  القانون  تعزيز  في 

في  الدولية  اللجنة  تتخذها  التي  لالإجراءات  الم�سروط  غير  دعمها 

ل�ستقالل  احترامها  مجدًدا  توؤكد  كما  الم�سلحة  النزاعات  حالت 

اللجنة  قيام  التزام ب�سمان  اأ�سد  اأن بالدي ملتزمة  اإل  الدولية.  اللجنة 

الدولية بمهامها �سمن اإطار اتفاقيات جنيف التي وقَّعت عليها الدول 

قتها، وذلك �سعًيا اإلى الحفاظ على م�سداقيتها.  الأطراف و�سدَّ

في  عملها  تركيز  اإلى  الحركة  مكونات  كل  فرن�سا  ا  اأي�سً وتدعو 

الموكلة  المهمة  الأولوية وذلك �سمن  لها  التي حددت  المجالت 

اإليها. وناأمل في اأن تمكننا هذه الم�ساهمة الفاعلة والبناءة من النظر 

في القرارات المطروحة اأمام هذا الموؤتمر الدولي. 

ال�سليب الأحمر النرويجي 

)االأ�ضل باالإنكليزية(

ال�سيدة الرئي�سة، اأ�سحاب ال�سعادة، بعد 150 عاًما تقريًبا من اعتماد 

اتفاقية جنيف الأولى، ل تزال النزاعات تت�سبب بمعاناة غير مقبولة 

وخا�سًة لل�سكان المدنيين. 

المت�سع  لتحديدهم  الدولي  الموؤتمر  بمنظمي  اأ�سيد  اأن   ، بدايًةً اأود، 

الإن�ساني،  الدولي  القانون  تعزيز  كيفية  مناق�سة  اأجل  من  الوقت  من 

ا منتدى فريًدا. وتعود للدول الم�سوؤولية  فالموؤتمر الدولي ي�سكل حقًّ

والمتياز بتكييف قانون دولي جديد، لكن تقا�سم المعرفة بالعواقب 

واأ�ساليبها هو م�سوؤولية وامتياز  الع�سرية  الحروب  لو�سائل  الإن�سانية 

في  العالمي  وجودنا  اإلى  نظًرا  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�سليب 

الميدان. 

وهذه العواقب الإن�سانية هي التي ينبغي اأن ت�سكل جوهر المناق�سة عن 

مكان وطريقة تعزيز القانون الدولي الإن�ساني وتعزيز حماية �سحايا 

اإبراز  اأود  النرويجي،  الأحمر  ال�سليب  وبا�سم  الم�سلحة.  النزاعات 

ثالثة مجالت نعتقد اأنها تتطلب المزيد من الهتمام الدولي خالل 

ال�سنوات القادمة. نعتقد اأوًل اأنه ينبغي تو�سيح وتعزيز القواعد التي 

توفر حماية البيئة الطبيعية اأثناء النزاعات الم�سلحة. فقد اأدت الأ�سرار 

الناجمة عن النزاعات اإلى عواقب وخيمة على �سحة وحياة ال�سكان 

المدنيين. ونود دعوة كل اأع�ساء هذا الموؤتمر اإلى الم�ساركة في عملية 

لتعزيز القانون الدولي الإن�ساني من خالل حماية البيئة. 

ونود ثانًيا اأن ن�سدد على اأهمية الموقف الذي اعتمدته الحركة موؤخًرا 

ب�ساأن الأ�سلحة النووية. فم�ساألة م�سروعية ال�سالح النووي هي م�ساألة 

للقانون  الأ�سا�سية  المبادئ  واحترام  الب�سرية،  الحياة  بحماية  تتعلق 

الدولي الإن�ساني. فهذه الأ�سلحة ل تميِّز بين المدنيين والمقاتلين. 

وعالمي  �سامل  دولي  حظر  اإلى  للدعوة  الفر�سة  هذه  نغتنم  واأخيًرا 

لتجنيد الأطفال. فمن ال�سروري اإدانة ا�ستعمال كل المقاتلين تحت 

�سن الثامنة ع�سرة. وتقع الم�سوؤولية اأوًل وقبل كل �سيء على الدول 

ونطلب منها اأن تدرك اأهمية اأن تبذل جهوًدا في هذا المجال. فعلينا 

جميًعا اأن نتقدم الآن على هذا الطريق. 
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تقارير

ال�سيدة ليزبيت لينزاد،

رئي�سة الجل�سة العامة المخ�س�سة للقانون الدولي الإن�ساني

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

ال�سا�سة  اإلى  ينظرون  الذين كانوا  اإلى جميع  �سكًرا جزياًل. وبالن�سبة 

المظلمة، ل�ست متاأكدة اأن الذين هم في ال�سفوف العليا يرون ذلك 

ا. فنعتذر عن  ولكن في الطابق ال�سفلي، اأحد جوانب القاعة مظلم جدًّ

ذلك. لقد اأملنا في اإ�سالح ال�سوء اأثناء فترة الغداء، لكن تبيَّن اأن الأمر 

ر  اأ�سعب مما توقعناه ولكن اأرجو األ تعتبروا ذلك مق�سوًدا. اإننا نقدِّ

وجودكم هنا ونعتذر عن غياب ال�سوء. 

كرواتيا 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

لختيار  �سرورنا  عن  بالتعبير  اأبداأ  دعوني  الرئي�سة.  �سيدتي  �سكًرا 

الموؤتمر هذا ال�سعار: عالمنا، عملكم- من اأجل الإن�سانية. فينبغي اأن 

يكون الإقرار بالحاجة الملحة لتعزيز القانون الدولي الإن�ساني وتعزيز 

العمل الإن�ساني اأو�سع انت�ساًرا اليوم حين نرى في العديد من البلدان 

ب�سبب  وتهمي�ًسا  فقًرا  والأكثر  ا�ست�سعاًفا  الأكثر  النا�ش  يعاني  كيف 

التبعات الرهيبة للنزاعات الم�سلحة والكوارث الطبيعية. وا�سمحوا 

لي هنا اأن اأعرب عن دعمنا للقرار وللتعهدات المرتبطة بهدف هذا 

اإلينا  الن�سمام  اإلى  الحركة  وممثلي  الدول  ممثلي  واأدعو  الموؤتمر، 

في تقديم التعهدات وخا�سًة بالتوقيع على تعهد �سوي�سرا بال�سعي اإلى 

المزيد من تعزيز القانون الدولي الإن�ساني واإلى احترام اأكبر له، بهدف 

موا�سلة تعزيز تنفيذه. 

اأوائل  الحرب في  التي عانت من هول  اإن كرواتيا  الرئي�سة،  ال�سيدة 

انتقلت  انتقالية متعددة الأوجه،  ت موؤخًرا بمرحلة  الت�سعينيات ومرَّ

البلد  و�سع  اإلى  الدولية  للم�ساعدات  المتلقي  و�سع  من  تدريجيًّا 

المانح. وفي هذا ال�سياق، نحن ملتزمون بم�ساعدة الذين يحتاجون 

الم�ساعدة  لتقديم  المزيد من تطوير قدراتنا  اإلى  اإلى دعمنا، ونتطلع 

الإن�سانية. 

وفي ما يتعلق بالم�ساعدة الإن�سانية، يعترف القانون الكرواتي اعتراًفا 

تنفيذ  في  �سريًكا  وب�سفته  الكرواتي  الأحمر  ال�سليب  بدور  كاماًل 

كان  وبالفعل،  الإن�سانية.  والم�ساعدة  للتنمية  الوطنية  ال�ستراتيجية 

اأحد  الما�سية،  القليلة  ال�سنوات  الكرواتي، خالل  الأحمر  ال�سليب 

ال�سركاء الرئي�سيين للحكومة الكرواتية في تقديم الم�ساعدة الإن�سانية 

اإلى بلدان اأخرى. وُنقلت الإغاثة على �سكل م�ساهمات مالية مبا�سرًة– 

من اأجل هايتي، و�سيلي، وباك�ستان، واليابان، وتركيا– عبر ال�سليب 

الأحمر الكرواتي. 

ا الإ�سارة اإلى الم�سروع الذي ُنفذ بنجاح خالل هذا ال�سيف  ونود اأي�سً

ن 25 طفاًل من  بين الحكومة وال�سليب الأحمر الكرواتي. فقد تمكَّ

مدينة �سنداي اليابانية التي �سربها الزلزال وكارثة الت�سونامي، من ق�ساء 

15 يوًما في كرواتيا كجزء من معافاتهم. 

اأن كل هذه الجهود تبقى متوا�سعة مقارنًة بالحاجات  وبالرغم من 

الفعلية، فاإنها تمنحنا �سعوًرا بالإن�سانية وتعزز، اإ�سافًة اإلى ذلك، التاآزر 

بين حكومتي وال�سليب الأحمر الكرواتي. كما توؤكد نجاح الجمعية 

ا�ستجاباتنا  في  ت�ساهم  للحكومة  م�ساعدة  في دورها كجهة  الوطنية 

الم�ستركة للتحديات الهامة والملحة في العالم في المجال الإن�ساني. 

فنلندا 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

ال�سيدة الرئي�سة، متكلًما با�سم حكومة فنلندا، اأود التركيز في تعليقاتي 

على تعزيز الحماية القانونية ل�سحايا النزاعات الم�سلحة وعلى تح�سين 

تنفيذ القانون الدولي الإن�ساني. اإننا ن�ساطر اللجنة الدولية قلقها اإزاء 

النزاعات  ل�سحايا  القانونية  الحماية  في  ال�سعف  ونقاط  الفجوات 

دة في الدرا�سة الأخيرة للجنة  الم�سلحة في المجالت الأربعة المحدَّ

الدولية عن المو�سوع. فالم�ساكل الإن�سانية المت�سلة بحالت حرمان 

الأفراد من حريتهم خا�سًة في النزاعات الم�سلحة غير الدولية ت�سكل 

ا اللجنة الدولية  ا يحتاج اإلى اهتمام فوري. ونوافق اأي�سً مو�سوًعا هامًّ

على �سرورة اإيالء عناية خا�سة لم�ساألة تح�سين الآليات التي ت�سمن 

المتثال للقانون الدولي الإن�ساني. 

اإننا ندعم بقوة الهدف العام القا�سي بزيادة التركيز على و�سع �سحايا 

النزاعات الم�سلحة. فغالًبا ما تحظى معاناة ال�سحايا باهتمام اأقل في 

المناق�سات الدولية مما يحظى به دور المقاتلين. ونود نحن اأن توؤدي 

مناق�ساتنا في هذا الموؤتمر اإلى التزام بالنظر في و�سع ال�سحايا بطريقة 

�ساملة وتما�سًيا مع المبادئ الأ�سا�سية لحركتنا. ويجب اأن ننظر ب�سكل 

خا�ش في و�سع الفئات الأكثر ا�ست�سعاًفا التي غالًبا ما تتحمل المعاناة 

الأكبر في النزاعات الم�سلحة وتحديًدا الن�ساء والأطفال. 

اإل اأننا نرى اأنه في الوقت الذي ينبغي فيه الهتمام بالم�سائل الخا�سة 

المذكورة في القرار المطروح اأمامنا والمعني بتعزيز الحماية القانونية 

ا  اأي�سً اأن يبحث  ل�سحايا النزاعات الم�سلحة، على المجتمع الدولي 

النزاعات  العتبار حاجات كل �سحايا  في  تاأخذ  �ساملة  عن حلول 

الم�سلحة ول �سيما �سحايا اأخطر الجرائم الدولية. 

ونود الإ�سارة اإلى كثرة التحديات التي يواجهها ال�سحايا، مع اإقرارنا 

دة في  باأن من غير الواقعي العمل في اآٍن مًعا في كل المجالت المحدَّ

درا�سة اللجنة الدولية. غير اأننا نتمنى اأن يعترف هذا الموؤتمر بو�سوح 

بحاجات كل ال�سحايا في النزاعات الم�سلحة. 

ا لفت النتباه اإلى اأن مجموعات اأخرى  عالوة على ذلك، نود اأي�سً

ا  اأي�سً تحمي  الإن�ساني،  الدولي  القانون  اإلى  بالإ�سافة  القوانين  من 

قانون  م�ساهمة  خا�ش  ب�سكل  ونذكر  الم�سلحة.  النزاعات  �سحايا 
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حقوق الإن�سان وقانون الالجئين في منح الحماية القانونية ل�سحايا 

النزاعات الم�سلحة. 

ومع اأن هذه المجموعات من القوانين قد ل تكون م�سمولة مبا�سرًة 

اأن  الممكن  من  اأن  نعتقد  الدولي،  الموؤتمر  اإلى  الموكلة  بالمهمة 

القرار. واقتراحاتنا ب�ساأن  المفيد العتراف بوجودها في  يكون من 

بالدرجة الأولى من  تنبع  القانونية  بالحماية  القرار الخا�ش  م�سروع 

هذين العتبارين. 

التحديات  اأكبر  اأن  عام  ب�سكل  به  المعترف  من  الرئي�سة،  ال�سيدة 

المطروحة اأمام القانون الدولي الإن�ساني ل تتعلق بالحاجة اإلى و�سع 

ال�سوي�سري.  التحاد  رئي�سة  اليوم  وذكرته  �سبق  كما  جديدة  قواعد 

ا الم�ساءلة ب�ساأن  فالهدف الأ�سا�سي هو التنفيذ الفعلي الذي ي�سمل اأي�سً

النتهاكات. ونحتاج اإرادة �سيا�سية حازمة لتحقيق هذا الهدف. ويبداأ 

مثل هذا العمل من الداخل. 

القانون  تنفيذ  اآليات  تح�سين  زيادة  ب�سرورة  وا�سع  اإقرار  ظهر  لقد 

الدولي الإن�ساني، و�سرورة جمع معلومات مو�سوعية وغير متحيزة 

عن انتهاكات ممكنة للقانون الدولي الإن�ساني. وين�ش البروتوكول 

الأول للثامن من حزيران/ يونيو 1977 الإ�سافي اإلى اتفاقيات جنيف 

على ت�سكيل اللجنة الدولية لتق�سي الحقائق في الم�سائل الإن�سانية. 

والم�سكلة اأنه لم يتم اللجوء اإلى هذه الآلية. ونود دعم القتراحات 

الرامية اإلى جعلها اأكثر فاعلية. 

ال�سليب الأحمر الألماني 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

والأ�سدقاء  الزمالء  الأكارم،  المندوبين  ح�سرات  الرئي�سة،  ال�سيدة 

الأعزاء، يرحب ال�سليب الأحمر الألماني بتقارير اللجنة الدولية التي 

ومالءمة  الإن�ساني  الدولي  القانون  اأمام  الجديدة  التحديات  تتناول 

القانون الدولي الإن�ساني القائم. ونود التقدم بال�سكر اإلى جميع الذين 

�ساهموا في البحث والنظر في هذه الم�سائل. 

وتحدد التقارير وخطة العمل الممتدة على اأربع �سنوات لتنفيذ القانون 

الدولي الإن�ساني الم�سائل التي ينبغي درا�ستها بعناية خالل ال�سنوات 

القادمة مع النتباه اإلى اأن الغالبية العظمى من كل النزاعات الم�سلحة 

الدائرة هي ذات طابع غير دولي. ويرى ال�سليب الأحمر الألماني اأن 

من ال�سروري تعزيز القانون الخا�ش بحماية الأ�سخا�ش المحرومين 

من الحرية ل �سيما في النزاعات الم�سلحة غير الدولية. 

ول يزال الإطار القانوني الذي يحدده القانون الدولي الإن�ساني مالئًما 

للعديد اإن لم يكن لغالبية التحديات الجديدة في الحروب الع�سرية، اإل 

اأنه ينبغي تح�سين المتثال للقواعد القائمة، ولهذا نرى نهًجا مجديًا في 

اآلية مراقبة المتثال للقانون الدولي الإن�ساني، كما يو�سى به في التقرير 

عن تعزيز الحماية القانونية ل�سحايا النزاعات الم�سلحة. 

ويملك ال�سليب الأحمر الألماني تجربة حيوية طويلة في مثل هذه 

الدولي  للقانون  الوطني  التنفيذ  عن  منتظمة  تقارير  ويقدم  الأداة. 

الإن�ساني اإلى اللجنة الألمانية المعنية بالقانون الدولي الإن�ساني، واإلى 

الدائرة ال�ست�سارية في اللجنة الدولية. و�سوف ن�ستمر في ذلك، بينما 

كنا نقوم با�ستمرار بالدفاع عن هذه الق�سية اأمام الحكومة الألمانية 

الألماني  الأحمر  ال�سليب  �سيدعم  ولهذا  م�ساهماتها.  من  ون�ستفيد 

م�ساريع القرارات المطروحة ب�ساأن تعزيز الحماية القانونية ل�سحايا 

النزاعات الم�سلحة وخطة العمل التي تمتد على اأربع �سنوات. اإ�سافًة 

اإلى ذلك، ندعم بقوة فكرة تقديم تعهد م�سترك من الجمعيات الوطنية 

والدول الأطراف في التحاد الأوروبي عن هذا المو�سوع. 

ع بالتالي ب�سدة اأع�ساء الموؤتمر الدولي على الم�سادقة بتوافق  ون�سجِّ

ل�سحايا  القانونية  الحماية  تعزيز  ب�ساأن  القرار  م�سروعي  على  الآراء 

النزاعات الم�سلحة، وخطة العمل التي تمتد على اأربع �سنوات لتنفيذ 

القانون الدولي الإن�ساني. 

الوليات المتحدة الأمريكية 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

ا لكل الحركة بما في  دعوني اأقدم با�سم الوليات المتحدة �سكًرا خا�سًّ

ذلك ال�سليب الأحمر الأمريكي، على هذا الدور الإن�ساني الريادي 

الرائع والذي ل غنى عنه. واأتقدم هنا اليوم، ب�سفتي م�ست�ساًرا قانونيًّا 

في وزارة الخارجية، من اأجل اإعادة تاأكيد اللتزام الثابت للوليات 

المتحدة بالقانون الدولي الإن�ساني. 

اإننا ل نزال بعد ع�سر �سنوات من 11 اأيلول/ �سبتمبر نواجه تهديدات 

فعلية، ولكن الوليات المتحدة تعلمت خالل الِعقد الأخير درو�ًسا 

النزاعات  لكل جوانب  ت�سييرنا  ل�سمان  هامة وبذلت جهوًدا حثيثة 

مع  فقط  تتما�سى  ل  بطريقة  الحتجاز،  عمليات  وخا�سًة  الم�سلحة 

ا مع د�ستور الوليات  قوانين الحرب واجبة التطبيق، بل تتما�سى اأي�سً

المتحدة وقوانينه. وكما اأكده مجدًدا الرئي�ش اأوباما في خطابه بمنا�سبة 

وا�ستراتيجية  اأخالقية  م�سلحة  لدينا   ،2009 عام  نوبل  جائزة  منحه 

نواجه  عندما  وحتى  العمليات.  قيادة  في  معينة  بقواعد  اللتزام  في 

ا اآثًما ل يلتزم باأي قواعد، يجب اأن تبقى الوليات المتحدة على  عدوًّ

احترامها للمعايير في قيادة الحرب. 

ر قيمة روؤية اللجنة الدولية وجهودها الرامية  اإن الوليات المتحدة تقدِّ

الدولي  القانون  تنفيذ  بتعزيز  الكفيلة  ال�ستراتيجيات  تحديد  اإلى 

المنا�سب  الإطار  الإن�ساني  الدولي  القانون  بقاء  و�سمان  الإن�ساني، 

لت�سجيع الأطراف على امتثال قانوني اأكبر في النزاعات الدولية منها 

الدول،  ممار�سات  م�ستمد من  العرفي  القانون  الدولية. ولأن  وغير 

نظن اأن من المهم اأن ت�ستمر الدول في قيادة تطوير القانون الدولي 

الإن�ساني. 



171

12345

12234

تقارير

اإن�سانية،  معاملة  المحتجزين  بمعاملة  مًعا  اآٍن  في  ملتزمون  اأننا  وبما 

وبفاعلية �سيا�سية لالأمن الوطني الأمريكي يحكمها القانون، اأعلنت 

اإ�سافيين من الإطار  الحكومة الأمريكية دعمنا هذه ال�سنة لعن�سرين 

القانوني الدولي المتعلق بالنزاعات الم�سلحة. وحثثنا مجل�ش ال�سيوخ 

على اتخاذ الإجراءات الالزمة للت�سديق على البروتوكول الثاني للثامن 

اأقرب  اتفاقيات جنيف في  اإلى  الإ�سافي   1977 يونيو  من حزيران/ 

وقت ممكن. بينما تعهدت حكومتي، بدافع من اإح�سا�سها بواجبها 

القانوني، باعتبار المبادئ الأ�سا�سية المتعلقة بالمعاملة الإن�سانية التي 

تن�ش عليها المادة 75 من البروتوكول الأول للثامن من حزيران/ يونيو 

1977 الإ�سافي اإلى اتفاقيات جنيف، منطبقة على اأي فرد تحتجزه 
في نزاع م�سلح غير دولي. 

ني الإفادة باأن الوليات المتحدة اأوفت بالتعهد الذي قدمته  كما ي�سرُّ

خم�ش  على  الم�سادقة  اأي  الثالثين،  الموؤتمر  في  �سنوات  اأربع  قبل 

وتح�سين  الإن�ساني  الدولي  القانون  احترام  على  ت�سجع  معاهدات 

الحماية الإن�سانية اأثناء النزاعات الم�سلحة. 

وكما لحظناه في الأ�سبوع الما�سي، تعرب الوليات المتحدة عن 

تقييد  اأو  حظر  لتفاقية  الرابع  ال�ستعرا�سي  الموؤتمر  لف�سل  اأ�سفها 

ا�ستعمال اأ�سلحة تقليدية معينة في اعتماد بروتوكول اأ�سا�سي اآخر عن 

مجموعة  الأولى  للمرة  يحدد  اأن  �ساأنه  من  كان  العنقودية  الذخائر 

من القيود واأ�سكال الحظر الملِزمة قانوًنا ُتفَر�ش على الم�ستخدمين 

لتفاقية  مكماًل  البروتوكول  هذا  راأينا  وقد  الرئي�سيين.  والمنتجين 

اأو�سلو الهامة ولي�ش مناف�ًسا لها. 

وقدمت  الأمام.  اإلى  �سن�سير  البروتوكول،  هذا  بدون  حتى  ولكن 

دولر  مليار   1،9 من  اأكثر   ،1993 العام  منذ  المتحدة،  الوليات 

من  الحرب  مخلفات  عن  الناجم  التهديد  من  للتخفيف  اأمريكي 

الخا�سة  الطوعية  �سيا�ستها  تنفيذ  على  عازمة  وهي  المتفجرات، 

الأج�سام  من  معدل  مع  العنقودية  الذخائر  ا�ستعمال  بحظر  القا�سية 

غير المنفجرة باأكثر من 1%، بحلول العام 2018، وت�سجيع الدول 

الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة. 

بالم�ساركة في  المتحدة عن �سرورها  الوليات  الختام، تعرب  وفي 

التزامكم  ن�ساطركم  لأننا  والثالثين،  الحادي  الدولي  الموؤتمر  هذا 

الرا�سخ بالقيم الإن�سانية والقانون الدولي. ول َتعتبر الوليات المتحدة 

اتفاقيات جنيف قديمة وباطلة، بل على عك�ش ذلك، ترى في هذه 

الإعداد  بداأ  حين  عليه  كانت  مثلما  اليوم  حيويًّا  عن�سًرا  التفاقيات 

الم�ستمرة  الجهود  ا في هذه  �سريًكا مخل�سً لها. ولهذا �سنظل دائًما 

بالغة الأهمية وال�ساعية اإلى �سمان تنفيذ قوانين الحرب وتعزيز قيمنا 

الإن�سانية. 

اإندوني�سيا 

)االأ�ضل باالإنكليزية(

المهم  الموؤتمر  هذا  بانعقاد  تهانينا  نقدم  الرئي�سة.  �سيدتي  �سكًرا 

ونرحب بال�سعار: عالمنا، عملكم- من اأجل الإن�سانية، الذي ي�سير 

بو�سوح اإلى اأن من ال�سروري اأن ناأخذ زمام المبادرة من اأجل عالمنا. 

اإننا نعي�ش اليوم في عالم يزداد تعقيًدا وتزداد فيه �سعوبة التنبوؤ بطبيعة 

كثيًرا  تغيرت  فقد  لها.  والت�سدي  ومخاطرها  الم�سلحة  النزاعات 

مالمح النزاعات الم�سلحة. 

ب�سبب  جديدة  تحديات  تطرح  الظاهرة  هذه  اأن  القول  عن  وغني 

هذه  منا  وتتطلب  �سحايا.  اإلى  المدنيين  من  متزايدة  اأعداد  ل  تحوُّ

لحماية  فاعلية  واأكثر  اأقوى  م�ستركة  قواعد  نمتلك  اأن  التحديات 

المدنيين في النزاعات الم�سلحة. ول مجال في هذا ال�سدد لل�سك في 

قيمة القانون الدولي الإن�ساني القائم، وهو اإنجاز عالمي ومعترف به 

في كل العالم ويرتدي تطبيقه اأهمية اأ�سا�سية في حماية المدنيين اأثناء 

النزاعات الم�سلحة. 

نحن نرى اأن اأحكام القانون الدولي الإن�ساني القائمة المتعلقة بحماية 

على  الرد  �ساأنها  من  المدنيين  من  الحرب  �سحايا  ورعاية  المدنيين 

تحديات النزاعات الم�سلحة المعا�سرة. وما هو �سروري هو الوفاء 

بالتزامات القانون الدولي الإن�ساني القائمة وتنفيذها تنفيًذا جديًّا. 

الإن�ساني  الدولي  القانون  مالءمة  با�ستمرار  اإندوني�سيا  تقرُّ  وفيما 

عليها  للرد  طريقة  اأف�سل  اأن  ترى  المعا�سرة،  للتحديات  للت�سدي 

ا  اأي�سً النزاعات واإيجاد حلول لها. وتوؤكد  الحيلولة دون وقوع  هو 

اإندوني�سيا على �سرورة تعزيز التعاون في تطوير الأطر القانونية الوطنية 

في  للمدنيين  فعلية  حماية  و�سمان  الإن�ساني  الدولي  القانون  لتنفيذ 

النزاعات الم�سلحة. وعلينا التاأكد من اأن الفئات الم�ست�سعفة، وخا�سًة 

الن�ساء والأطفال، تحظى باهتمام جدي في هذا المجال. 

ال�سيدة الرئي�سة، النقطة الأخيرة التي اأود اإبرازها هي �سرورة اأن يتمتع 

تطبيق القانون الدولي الإن�ساني بقاعدة ثابتة في ال�سياق الوطني لكل 

دولة. ولن نجد اأبًدا �سكاًل وحيًدا ينا�سب الجميع. واإ�سافًة اإلى النهج 

العالمي، يجب و�سع طرق خا�سة لكل دولة، ويجب اأن ت�ستند هذه 

تطبيق  اإلى  بالن�سبة  نواجهها  التي  للتحديات  اأف�سل  فهم  اإلى  الطرق 

دعت  الهدف،  هذا  تحقيق  اإلى  و�سعًيا  الإن�ساني.  الدولي  القانون 

اإندوني�سيا مع النرويج اإلى حلقة عمل منطقة اآ�سيا والمحيط الهادئ 

والتي  الإن�ساني  الدولي  القانون  بموجب  المدنيين  بحماية  المعنية 

انعقدت في جاكارتا يومي 7 و8 ت�سرين الثاني/ نوفمبر 2010 من 

بدعم  الكفيلة  والو�سائل  ال�سبل  وا�ستك�ساف  اأو�سع  فهم  تاأمين  اأجل 

ق�سيتنا الم�ستركة. 

ا على �سرورة اأن تعمل كل الجهات المعنية �سويًّا  ونود الت�سديد اأي�سً

اإعطاء العتبار الواجب لق�سية حماية حياة الأفراد وخا�سًة  ل�سمان 
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تكرار  بالدي  وفد  يود  الختام،  وفي  الم�سلحة.  النزاعات  �سحايا 

التزام اإندوني�سيا الثابت بتعزيز القبول بقواعد ومبادئ القانون الدولي 

الإن�ساني وتنفيذها. 

النم�سا 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

ال�سيدة الرئي�سة، ُيظهر تقرير اللجنة الدولية الذي اأعدته لهذا الموؤتمر 

اأن المطلوب هو امتثال اأ�سد �سرامة للقانون الدولي الإن�ساني ولكن 

ال�سوؤال المطروح هو كيف يمكن تعزيز اإجراءات المراقبة من اأجل 

الهيئات  على  اأن  نعتقد  بالتزاماتهم؟  الوفاء  على  المتقاتلين  ت�سجيع 

الم�سوؤولة جماعيًّا  اتفاقيات جنيف  في  الأطراف  الم�ستقلة والدول 

عن المتثال للقانون الدولي الإن�ساني اأن توؤدي دوًرا في هذا المجال. 

الآخرين  ال�سركاء  كل  ومع  الدولية  اللجنة  مع  العمل  اإلى  نتطلع  اإننا 

التي قدمتها �سوي�سرا  التعهدات  المو�سوع وندعم  المعنيين في هذا 

لتق�سي  الدولية  اللجنة  الدولي الإن�ساني وجعل  القانون  ب�ساأن تعزيز 

الحقائق في الم�سائل الإن�سانية اأكثر فاعلية. 

مرتبط  الإن�ساني  الدولي  القانون  اأن  النم�سا  تعتقد  الرئي�سة،  ال�سيدة 

ب�سكل وثيق بق�سايا حماية المدنيين والم�ساءلة والكفاح �سد الإفالت 

من العقاب التي تابعناها ب�سكل فاعل اأثناء ع�سويتنا في مجل�ش الأمن، 

واإعداد قرار مجل�ش الأمن رقم 1894 المتعلق بحماية المدنيين في 

النزاعات الم�سلحة. ول تزال هذه الم�سائل ذات اأولوية خالل فترة 

ع�سويتنا في مجل�ش حقوق الإن�سان. 

اأما على ال�سعيد الداخلي، فنعمل حاليًّا على اإدراج جرائم دولية معينة 

المقابلة  القائمة  القواعد  اإلى  اإ�سافًة  النم�ساوي  الجنائي  القانون  في 

الإ�سافيين  اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها  ال�سلة في  لالأحكام ذات 

ونظام روما الأ�سا�سي للمحكمة الجنائية الدولية. 

العنف  اأعمال  الكبير من  العدد  اإزاء  بالغ  بقلق  ت�سعر  النم�سا  تزال  ل 

�سد ال�سحفيين اأثناء النزاعات الم�سلحة. اإن عمل ال�سحفيين حيوي 

وبالن�سبة  الإن�ساني،  الدولي  بالقانون  الجمهور  تعريف  اإلى  بالن�سبة 

القوي  بالتركيز  القانون. ولهذا نرحب  لهذا  النتهاكات  اإلى معرفة 

على خطة العمل المقترحة ب�ساأن حماية ال�سحفيين. قبل اأيام قليلة، 

كانت حماية ال�سحفيين مو�سوع م�ساورات للخبراء رفيعة الم�ستوى 

نظمناها في فيينا. كما نقوم باإعداد تعديل في القانون النم�ساوي من 

وفًقا  لل�سحفيين  تعريف  هويات  لإ�سدار  قانونية  قاعدة  توفير  اأجل 

للمادة 79 من البروتوكول الأول للثامن من حزيران/ يونيو 1977 

الإ�سافي اإلى اتفاقيات جنيف. 

ال�سيدة الرئي�سة، يبقى التهديد الذي ت�سكله الأ�سلحة المتفجرة بالن�سبة 

اإلى ال�سكان المدنيين مو�سع قلق كبير للنم�سا. وكان اعتماد اتفاقية 

اأو�سلو ب�ساأن الذخائر العنقودية نقطة هامة في تاريخ القانون الدولي. 

ونحن مقتنعون باأنه ينبغي لأي �سك قانوني في هذا المجال اأن يحترم 

معايير اتفاقية اأو�سلو وي�ستند اإليها. ونحيي الجهود الم�ستمرة للجنة 

الدولية والجمعيات الوطنية في ال�سعي اإلى الإزالة ال�ساملة لالأ�سلحة 

النووية كما ُيظهره القرار الذي اعتمده مجل�ش المندوبين. 

قيرغيز�ستان

)االأ�ضل باالإنكليزية(

�سكًرا �سيدتي الرئي�سة. اأرجو ال�سماح لي باإطالع ال�سادة الحا�سرين 

في  الإن�ساني  الدولي  القانون  تنفيذ  مجال  في  الُمحَرز  التقدم  على 

لقد  اإلينا.  بالن�سبة  الأهمية  بع�ش  ترتدي  عملية  وهي  قيرغيز�ستان، 

اأن�ساأت حكومة قيرغيز�ستان عام 1999 لجنة م�ستركة بين الوكالت 

الم�سوؤولين  اإلى  اإ�سافًة  الإن�ساني �سمت،  الدولي  القانون  تنفيذ  عن 

وو�سعت  قيرغيز�ستان.  في  الدولية  اللجنة  بعثة  رئي�ش  الحكوميين، 

الإن�ساني  الدولي  القانون  بتنفيذ  اأنظمة خا�سة  واعتمدت  حكومتنا 

اأ�سا�سها  على  المذكورة  اللجنة  تعمل  ال�ساأن  هذا  في  عمل  وخطة 

وتما�سًيا معها. ونفذنا اأن�سطة على ال�سعيد الوطني �سعًيا اإلى ان�سمام 

قيرغيز�ستان اإلى اتفاقات وعهود دولية مختلفة واإجرائها التعديالت 

المقابلة في القوانين الوطنية القائمة. 

الوطنية  ت�سريعاتنا  مواءمة  اإلى  الرامية  الخطط  و�سع  حاليًّا  ونوا�سل 

مع اأحكام القانون الدولي الإن�ساني. واأُعلمكم اليوم بارتياح كبير، 

لها.  المخطط  الأن�سطة  ن�سف  الآن  اإلى  نفذت  قد  قيرغيز�ستان  اأن 

واأ�سدرنا عام 2000 قانون دولة عن �سارتي الهالل الأحمر وال�سليب 

الأحمر يحدد قواعد ال�ستعمال ال�سحيح لل�سارة وحمايتها في اأوقات 

ال�سلم واأثناء النزاعات. 

اللجنة  و�سع  ب�ساأن  اتفاق  على  والت�سديق  التوقيع   2004 عام  وتم 

قيرغيز�ستان،  في  بها  تتمتع  التي  والح�سانات  وامتيازاتها  الدولية 

واأ�سبح التفاق نافذ المفعول. وبعد ثالث �سنوات، اأدرج قانون دولة 

جديد تعديالت على قانون جمهورية قيرغيز�ستان المتعلق بالم�سوؤولية 

الخا�سة  للقواعد  الإدارية  النتهاكات  الأقل  على  لي�سمل  الإدارية 

با�ستعمال �سارتي الهالل الأحمر وال�سليب الأحمر. 

القوات  لدى  الإن�ساني  الدولي  القانون  اإدراج  اإلى  ا  اأي�سً و�سعينا 

الم�سلحة في قيرغيز�ستان. وين�ش قانون الدولة الخا�ش بالدفاع على 

واجب القوات الم�سلحة لدى دفاعها عن قيرغيز�ستان في اتباع اأحكام 

القانون الدولي والمعاهدات والعهود التي تكون البالد طرًفا فيها. 

وقامت قيرغيز�ستان مع الوقت بتحديث خطة عمل اللجنة الم�ستركة 

اإطار  في  وعملنا  الإن�ساني.  الدولي  القانون  تنفيذ  ب�ساأن  للوكالت 

الخطة على و�سع م�سروع قانون خا�ش باإدخال اإ�سافات على القانون 

بالم�سوؤولية  تتعلق  اأحكاًما  لي�سمل  قيرغيز�ستان  لجمهورية  الجنائي 

الوطنية  الت�سريعات  بتغيير  الحرب، واقتراحات  الجنائية عن جرائم 

لكي ت�سمن حماية الن�ساء والأطفال اأثناء النزاعات الم�سلحة. 
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اللجنة  اإلى  بال�سكر  للتقدم  الفر�سة  انتهاز هذه  اأود  الرئي�سة،  ال�سيدة 

الدولية والتحاد الدولي لجمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر 

والمالية  الإن�سانية  الم�ساعدة  بتقديم  المتعلق  المثمر  الن�ساط  على 

البرامج  تنفيذ  نجاح  وعلى  قيرغيز�ستان،  في  المقيمين  اإلى  والتقنية 

التربوية المعنية بموا�سيع حقوق الإن�سان في بالدنا. 

ال�سيدة الرئي�سة، اأود التاأكيد على التزام قيرغيز�ستان الرا�سخ والم�ستمر 

وت�سجيعها  لمواطنينا  الأ�سا�سية  والحريات  الحقوق  كل  بحماية 

بالتوافق التام مع المعايير الدولية. كما نعلن عن التزامنا الثابت بالوفاء 

بكل اللتزامات الدولية التي تعهدت بها قيرغيز�ستان. 

واأود في الختام اأن اأوؤكد لكم جميًعا اأن قيرغيز�ستان تبقى من الموؤيدين 

هذا  يوؤدي  اأن  في  واآمل  الإن�ساني.  الدولي  القانون  لتعزيز  الفاعلين 

في  تنظر  جنيف  اتفاقيات  في  الأطراف  الدول  جعل  اإلى  الموؤتمر 

المقاربات الرامية اإلى النهو�ش الجماعي بالمبادئ الإن�سانية وربما 

تجد اأن�سبها. 

�سربيا

)االأ�ضل باالإنكليزية(

�سكًرا �سيدتي الرئي�سة. ا�سمحي لي اأن اأذكر فقط بع�ش النقاط المتعلقة 

باأن�سطة حكومة �سربيا للم�ساهمة في تعزيز القانون الدولي الإن�ساني 

وتقديم الم�ساعدة الإن�سانية على ال�سعيد المحلي. 

واأود في هذا ال�سياق اأن اأ�سير اإلى اأن الحكومة ال�سربية اأن�ساأت عام 

2010 لجنتها الوطنية المعنية بتنفيذ القانون الدولي الإن�ساني والتي 
با�سرت اأ�ساًل عدة اأن�سطة ملمو�سة. ونظًرا اإلى الدور الهام الذي لعبه 

الهامة،  الموا�سيع  من  لعدد  الت�سدي  في  ال�سربي  الأحمر  ال�سليب 

من  بالمزيد  القوي  التزامها  في �سربيا عن  المعنية  ال�سلطات  تعرب 

تطوير عالقات ال�سراكة المتبادلة مع الحترام التام ل�ستقالل الجمعية 

الوطنية. 

الإن�ساني  الدولي  القانون  ن�سر  اإلى  الرامية  جهودنا  �ساهمت  وقد 

هذا  بروز  في  بن�ساط  ي�ساركون  تكوين خبراء  في  وتنفيذه  وتطويره 

الفرع من القانون. وي�سرفنا كثيًرا اأن يكون اأحد الخبراء الرئي�سيين في 

القانون الدولي الإن�ساني، مواطن بلدنا الدكتور بو�سكو ياكوفاليفيك، 

م�ست�ساًرا في ال�سليب الأحمر ال�سربي. واأ�سكر اللجنة الدائمة لل�سليب 

الدكتور  بمنح  بالإجماع  قرارها  على  الأحمر  والهالل  الأحمر 

ياكوفاليفيك ميدالية هنري دونان المرموقة اأثناء هذه الدورة. 

بذلتها  التي  بالجهود  وت�سيد  التقدير  بالغ  ر  تقدِّ اإن جمهورية �سربيا 

اللجنة الدولية في الإعداد لدرا�ستها الهادفة اإلى تعزيز الحماية القانونية 

ل�سحايا الحروب. ونوافق اللجنة الدولية تقييمها باأن القانون الدولي 

الإن�ساني ي�سكل عموًما اإطاًرا قانونيًّا منا�سًبا للتعامل مع حالت النزاع 

لقواعده  الثابت  الحترام  على  التاأكيد  ال�سروري  من  واأن  الم�سلح 

ومبادئه. 

وندعم اإدراج الآلية الدولية لمراقبة احترام القانون الدولي الإن�ساني 

في الم�سائل ذات الأولوية اإلى جانب احترام الأ�سخا�ش المحرومين 

من حريتهم. 

اإننا م�ستعدون للم�ساركة في الم�ساورات الموؤدية اإلى و�سع اإجراءات 

لتح�سين الحماية القانونية ل�سحايا الحرب. ونعتقد اأن الطبيعة الخا�سة 

للتجارب التي اكت�سبتها �سلطات الحكومة ال�سربية في �سمان تنفيذ 

القانون الدولي الإن�ساني يمكن اأن ت�ساهم في تطويرها الالحق. 

�سوي�سرا  قدمته  الذي  التعهد  اإلى  الن�سمام  قررنا  الرئي�سة،  ال�سيدة 

بتح�سين دور اللجنة الدولية لتق�سي الحقائق في الم�سائل الإن�سانية. 

و�سوف ن�ستمر في دعم عمل اللجنة في جهودها الرامية اإلى م�ساعدة 

الأطراف على تحويل اخت�سا�ساتها اإلى هذه الهيئة الهامة والمخت�سة. 

ونظًرا بالتحديد اإلى اأهمية هذه الهيئة، قررنا تقديم تر�سيح البروفي�سور 

�ستار�سيفيك لإعادة انتخابه ع�سًوا في اللجنة. واأود انتهاز هذه الفر�سة 

لدعوتكم اإلى م�ساندة هذا التر�سيح. 

واأود ختاًما لفت انتباهكم اإلى �سرورة القيام بعمل م�سترك لمواجهة 

الدولية،  وغير  الدولية  النزاعات  مثل  الحالية  التحديات  من  العديد 

والإرهاب العالمي، وم�سائل الهجرة، والأوبئة، والكوارث الطبيعية 

اأي وقت م�سى.  اأكثر من  تتزايد وتيرة حدوثها  التي  النطاق  وا�سعة 

اإلى  الحاجة  اليوم يدركون  الموجودين هنا  اأن جميع  ب�سدة  واأعتقد 

الكوارث  لتجنب  اإطار  واإن�ساء  البّناء  والتعاون  الدولية  الم�ساركة 

تهدف  اأن  وينبغي  ب�ساأنها.  العاجلة  الإجراءات  واتخاذ  الإن�سانية 

والتخفيف  المت�سررين  الأ�سخا�ش  معاناة  تجنب  اإلى  الجهود  هذه 

منها، وتوفير الم�ساعدات الفورية وال�ساملة لهم لأن م�سوؤولية تقديم 

الم�ساعدة للمحتاجين تقع على عاتقنا جميًعا. 

اأ�ستراليا 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

ال�سيدة الرئي�سة، ترحب اأ�ستراليا بالفر�سة المتاحة لتقديم وجهة نظرها 

القانونية  الحماية  تعزيز  عن  الدولية  اللجنة  تقرير  ا�ستنتاجات  ب�ساأن 

ل�سحايا النزاعات الم�سلحة، والقتراح القا�سي بدعوة هذا الموؤتمر 

اإلى ا�ستمرار اللجنة الدولية في نقا�سها مع الدول ب�ساأن اأف�سل ال�سبل 

للتقدم في هذا العمل. 

وتوافق اأ�ستراليا على الخال�سة الرئي�سية لتقرير اللجنة الدولية اأي اأن 

القانون الدولي الإن�ساني ل يزال ي�سكل في و�سعه الحالي اإطاًرا مالئًما 

لتنظيم �سلوك الأطراف الم�ساركة في نزاع م�سلح واأن من ال�سروري 

بذل الجهود ل�سمان امتثال اأف�سل لالإطار القائم. 
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اإن عدد الحوادث المبلَّغ عنها وعلى �سبيل المثال تلك التي ُي�ستهدف 

النزاعات  في  الم�ساركة  الأطراف  جانب  من  عمًدا  المدنيون  فيها 

ع وموؤ�سف. ولذلك علينا �سمان األ يغيب عن  الم�سلحة هو عدد مروِّ

اأعيننا، عندما نبحث في كيفية تعزيز القانون، اأن هناك الكثير مما ينبغي 

عمله لالرتقاء اإلى م�ستوى طموح القانون القائم اأ�ساًل. 

من  الدولية  اللجنة  اإليه  بما خل�ست  اأ�ستراليا  ترحب  ال�سبب،  ولهذا 

وجوب اإعطاء الأولوية لتح�سين المتثال للقانون الدولي الإن�ساني. اإننا 

مهتمون فعاًل بالقيام مع الدول ومع اللجنة الدولية با�ستك�ساف الأفكار 

حول تعزيز الآليات المعنية بمراقبة المتثال. ول نظن اأن عملنا في هذا 

المجال �سيكون �سهاًل خا�سًة بالنظر اإلى عدد الجماعات الم�سلحة 

من غير الدول التي ي�سكل �سلوكها م�سدر قلق. ومع ذلك نتطلع اإلى 

هذا  خالل  الموؤتمر  هذا  في  الم�ساركين  مع  ال�سعي  في  الم�ساركة 

الأ�سبوع وبعد البحث الخالق عن طرق تح�سين المتثال للقانون. 

وبينما يبقى التطبيق ال�سارم للقانون القائم اأمًرا اأ�سا�سيًّا، تعترف اأ�ستراليا 

اأن الطريقة التي يجري بها القتال اأثناء النزاعات الم�سلحة قد تغيرت 

منذ اعتماد اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإ�سافيين، واأن ذلك يطرح 

ونرحب  الإن�ساني.  الدولي  القانون  بالتحديد  يتناولها  لم  تحديات 

ا  في هذا ال�سياق با�ستنتاج اللجنة الدولية بوجوب اإعطاء الأولوية اأي�سً

وهو  حريتهم  من  المحرومين  لالأ�سخا�ش  القانونية  الحماية  لتعزيز 

مو�سوع توليه اأ�ستراليا اهتماًما كبيًرا. كما نرحب بالنهج المتبع في 

النزاعات  ل�سحايا  القانونية  الحماية  بتعزيز  المتعلق  القرار  م�سروع 

الم�سلحة والذي يدعو اللجنة الدولية اإلى موا�سلة البحث والت�ساور 

والنقا�ش بالتعاون مع الدول من اأجل تحديد اأف�سل ال�سبل للتقدم في 

العمل حول هذا المو�سوع. 

مفيدة  انطالق  نقطة  توفر  الدولية  اللجنة  درا�سة  اأن  اأ�ستراليا  وترى 

ولي�ست  الحتجاز.  بق�سية  يتعلق  ما  في  المزعومة  الثغرات  لبحث 

البحث  اإلى  فنحتاج كذلك  الوحيدة.  المرجعية  نقطتنا  بالطبع  هذه 

في الجهود التي ُتبذل حاليًّا لمواجهة هذه الثغرات. وبعد اإجراء هذه 

الدرا�سة الإ�سافية، �ست�سبح الدول في موقع يتيح لها اتخاذ القرارات 

حول اأف�سل الطرق للم�سي ُقدًما. 

ماليزيا 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

يزال  ل  الإن�ساني  الدولي  القانون  اأن  ماليزيا  ترى  الرئي�سة.  ال�سيدة 

مالئًما وهو مواٍز للممار�سات القائمة في القوات الم�سلحة الماليزية. 

ول تكفي اتفاقيات جنيف وحدها لحماية �سحايا النزاعات الم�سلحة 

وخا�سًة غير المقاتلين. 

الم�سلحة  القوات  ت�سارك  الدوليين،  والأمن  ال�سلم  لن�سر  وخدمًة 

الماليزية ب�سكل فاعل في بعثات الأمم المتحدة لحفظ ال�سالم. وقد 

�ساركت حتى الآن في 24 بعثة لحفظ ال�سالم في اأكثر من 13 بلًدا. 

ونظًرا اإلى اأهمية هذه البعثات، اأُدرج القانون الدولي الإن�ساني في كل 

الدورات التكتيكية والدورات المخ�س�سة لقادة الوحدات الع�سكرية 

في ماليزيا، و�ساهم ذلك في تمكين القوات الماليزية العاملة في بعثات 

حفظ ال�سالم من القيام بواجباتها وقيادة عملياتها تما�سًيا مع القانون 

الدولي الإن�ساني. 

اللجنة  اإن�ساء  على  الماليزية  الحكومة  �سادقت  ذلك،  اإلى  اإ�سافًة 

الماليزية المعنية بالقانون الدولي الإن�ساني )جوكام( في 12 كانون 

التي  اللجنة  هذه  الخارجية  وزير  ويراأ�ش   .2007 دي�سمبر  الأول/ 

تهدف اإلى اإقامة جهة مرجعية دائمة للنظر في كل الق�سايا المتعلقة 

بالقانون الدولي الإن�ساني على ال�سعيدين الوطني والدولي. وت�سكل 

حول  �سيا�ساتها  ب�ساأن  للحكومة  الن�سح  تقدم  مركزية  هيئة  جوكام 

اأو  الت�سديق  ق�سايا  خا�ش  وب�سكل  الإن�ساني  الدولي  القانون  ق�سايا 

المعاهدات  اأو  الإن�ساني  الدولي  القانون  معاهدات  اإلى  الن�سمام 

ذات ال�سلة المتبقية. 

ال�سيدة الرئي�سة، تبقى حكومة ماليزيا في موقفها الداعم ب�سدة لاللتزام 

الوطني بنزع ال�سالح على ال�سعيد الدولي بالن�سبة اإلى الأ�سلحة التي 

في  الدول  اأوائل  اإحدى  هي  وماليزيا  مقبولة.  غير  باأ�سرار  تت�سبب 

هذه المنطقة التي وقَّعت على اتفاقية حظر الألغام الم�سادة لالأفراد 

المتعلق  القرار  م�سروع  ويقدم  مخزونها.  تدمير  بالكامل  واأنهت 

بتعزيز الحماية القانونية ل�سحايا النزاعات الم�سلحة توجيًها واإ�سافة 

المراقبة  على  الت�سديد  ينبغي  اأنه  غير  القائم.  القانوني  الإطار  اإلى 

الدولية لمتثال الأطراف الم�ساركة في النزاعات والتخفيف بالتالي 

الم�سلحة.  النزاعات  اليوم  ت�سببها  التي  ال�سرورية  غير  المعاناة  من 

في  الإن�ساني  الدولي  القانون  بنظام  لاللتزام  �سمان  اأف�سل  ويكون 

الالزمة في  التحتية  القوانين والبنى  التاأكد من و�سع  الم�سلح  النزاع 

اأوقات ال�سلم، ورفع م�ستوى الوعي بالحقوق والواجبات في القانون 

الدولي الإن�ساني لدى كٍل من القوات الم�سلحة وال�سكان المدنيين 

في اأوقات ال�سلم. 

ال�سيدة ليزبيت لينزاد،

رئي�سة الجل�سة العامة المخ�س�سة للقانون الدولي الإن�ساني

)االأ�ضل باالإنكليزية(

فل�سطين.  هو  القادم  المتحدث  كلمتك.  على  �سيدتي  �سكًرا جزياًل 

وطلبوا  بنا  ات�سلوا  وقد  مراقب  ع�سو  هي  فل�سطين  تعلمون  وكما 

الم�ساركة في هذه المرحلة ووافقت على ذلك. اأعطي الكلمة الآن 

لفل�سطين وتاأتي بعدها النرويج. تف�سل. 
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)االأ�ضل بالعربية(

بتعزيز  المتعلق  المو�سوع  الكلمة في هذا  لقد طلبنا  �سيدتي.  �سكًرا 

الحماية القانونية ل�سحايا النزاعات الم�سلحة. وهذا جزء من القانون 

يتعر�ش غالًبا لالنتهاك خا�سًة من جانب قوات الحتالل والمطلوب 

منها اأن تعمل كل ما بو�سعها ل�سمان احترام القانون الدولي الإن�ساني 

في كل الظروف. ول يمكننا القبول بازدواجية المعايير في مثل هذه 

الحالت. 

يواجه القانون الدولي الإن�ساني واتفاقية جنيف الرابعة ب�سكل خا�ش 

ن من النظر في  عدة تحديات. ونحتاج اإلى �سم جهودنا بحيث نتمكَّ

كل الآليات الممكنة لتنفيذ القانون الدولي الإن�ساني. وعلى الجميع 

ل م�سوؤولياتهم القانونية.  تحمُّ

اإ�سافًة اإلى ذلك، يجب النظر في ما يجب عمله عندما تقوم القوات 

المحتلة بانتهاك فا�سح للقانون الدولي الإن�ساني والحقوق المدنية 

والثقافية، اأو بانتهاك عدد من التفاقيات الدولية. 

على  ي�ستولي  تو�سعي  كيان  وهو  اإ�سرائيل  ال�سهيوني،  الكيان  اإن 

الممتلكات العامة والخا�سة ويقيم الحواجز ونقاط التفتي�ش لمراقبة 

عقوبات  ال�سلطات  هذه  ا  اأي�سً وتفر�ش  وال�سلع.  النا�ش  تحركات 

جماعية. كما يتعلق الأمر بالجدار الفا�سل وبتهويد القد�ش والقرارات 

ال�سلع  بها  ُت�ساَدر  التي  والطريقة  العمران  اإلى  بالن�سبة  ُتتخذ  التي 

انتهاك  هو  وهذا  الفل�سطينيين  ممتلكات  هي  هذه  والإيرادات. 

لحقوقهم. 

ونود انتهاز هذه الفر�سة لإعادة التاأكيد على �سرورة تحرك المجتمع 

التفاقيات  كل  تنفيذ  اإ�سرائيل  من  يطلب  اأن  ينبغي  الذي  الدولي 

والمعاهدات الموقَّعة. كما ينبغي حثها على احترام التفاق الموقع 

بين جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني وجمعية ماجن دافيد  اأدوم في 

اإ�سرائيل وتنفيذه تنفيًذا كاماًل. 

الموؤتمر.  من  التام  بالدعم  الجمعيتين  بين  الموقع  التفاق  يتمتع 

وتتطلب اتفاقيات جنيف وبروتوكولتها الإ�سافية والقانون الدولي 

عموًما معالجة هذه الق�سايا وتنفيذ واحترام التفاق بين الجمعيتين. 

وكل ذلك يهدف اإلى حماية ال�سعب الفل�سطيني، ولهذا ثمة حاجة 

جنيف  اتفاقية  بتطبيق  يطالب  و�سريح  وا�سح  قرار  لعتماد  ملحة 

الرابعة واإعالن العام 2011 �سعًيا اإلى �سمان التنفيذ الكامل للقانون 

الدولي الإن�ساني. 

ال�سيدة ليزبيت لينزاد،

رئي�سة الجل�سة العامة المخ�س�سة للقانون الدولي الإن�ساني

)االأ�ضل باالإنكليزية(

اأنك تجاوزت  اأقول لك  اأن  اأريد  اأمامي وكنت  �سكًرا جزياًل. كنت 

ويتبعه  النرويج،  وفد  اإلى  الآن  ل  نتحوَّ باأ�ش،  ل  ولكن  الوقت  قلياًل 

وفد ال�سويد. اأخ�سى اأن نكون عدنا اإلى الزاوية المظلمة مرة اأخرى. 

تف�سل، الكلمة لوفد النرويج. 

النرويج 

)االأ�ضل باالإنكليزية(

�سكًرا �سيدتي الرئي�سة. اإن احترام القانون الدولي الإن�ساني هو اأكثر 

رنا ب�سكل  من واجب اأخالقي، اإنه التزام قانوني. وبينما نتكلم، تذكَّ

وا�سح الأحداث الجارية في �سورية وفي اأماكن اأخرى باأن هذا الأمر 

لي�ش مو�سوًعا نظريًّا. 

الأولى  اأ�سا�سيتين.  ركيزتين  اإلى  الإن�ساني  الدولي  القانون  ي�ستند 

النا�ش  الم�سلحة على  النزاعات  اآثار  ال َيحدُّ من  فعَّ قانوني  اإطار  هي 

والممتلكات ويعك�ش بذلك المبادئ الأ�سا�سية لالإن�سانية في القانون 

الدولي ويعززها، ويمنح الحماية لالأ�سخا�ش الذين يعانون من �سعف 

�سديد.

اأما الركيزة الثانية فتتعلق بالآليات المالئمة ل�سمان المتثال للقانون. 

وكما يبرزه التقرير الأخير للجنة الدولية، ت�سكل �سرورة تعزيز الحماية 

القانونية ل�سحايا النزاعات الم�سلحة مو�سوًعا يتطلب اهتماًما م�سترًكا 

من هذا الموؤتمر. ويتعر�ش معظم الذين يتحملون العواقب الفظيعة 

عن  عاجزة  النزاع  اأطراف  لأن  المعاناة  تلك  الم�سلحة  للنزاعات 

اإظهار الحترام المالئم للقوانين القائمة. ولهذا من ال�سروري اعتماد 

اإجراءات كفيلة ب�سمان امتثال اأكبر لها، ويجب اأن ي�سكل ذلك العن�سر 

الأ�سا�سي في الموؤتمر. اإن من واجب كل الدول الأطراف في اتفاقيات 

جنيف وبروتوكوليها الإ�سافيين والتي تحترم ميثاق الأمم المتحدة 

والقانون الدولي اأن ت�ساهم في �سمان المتثال لهذه ال�سكوك. 

ا مواجهة الثغرات في  وكما اأ�سارت اإليه بحق اللجنة الدولية، يجب اأي�سً

مجال المعايير لكي يبقى القانون الدولي الإن�ساني مالئًما. فاإذا اأردنا 

الم�سلحة  النزاعات  اإن طبيعة  القول  بب�ساطة يمكن  التعبير عن ذلك 

لي�ست جامدة، ول يمكن اأن يبقى القانون جامًدا. وقد تبيَّن في الوقت 

نف�سه اأن المبادئ والقواعد الأ�سا�سية تبقى ثابتة. فال وجود لفجوات 

قانونية مظلمة في مجال الحماية. 

ونرى اأن القواعد المنطبقة على الأ�سخا�ش المحرومين من حريتهم 

في النزاعات الم�سلحة غير الدولية هي ب�سكل وا�سح غير كافية، كما 

اأن الموارد المخ�س�سة لترتيب ظروف احتجاز مادية لئقة غير كافية 
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ا النظر باهتمام في  كذلك. كما نرى عالوة على ذلك، اأنه ينبغي اأي�سً

حماية البيئة الطبيعية اأثناء النزاعات الم�سلحة. 

الدولي  القانون  �سميم  في  فتقع  والجرحى،  المر�سى  حماية  اأما 

الإن�ساني. وتتحمل الدول الم�سوؤولية الأولى في توفير الرعاية ال�سحية 

ا اأن  المالئمة وتنظيمها وجعلها في متناول الجميع ولكن علينا اأي�سً

قدرات  بينها  ومن  المدني  للمجتمع  الأ�سا�سية  بالم�ساهمة  نعترف 

الجمعيات الوطنية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر. وفي مواجهة 

عة التي حدثت في 22 تموز/ يوليو من هذا العام في  الهجمات المروِّ

النرويج، داأب العاملون ال�سحيون والمتطوعون من الجمعية الوطنية 

والمنظمات الأخرى على اإنقاذ الأرواح وتقديم الإغاثة. 

ا العالم تزايًدا مقلًقا في العنف الموجه �سد العاملين في  لقد �سهد اأي�سً

الرعاية ال�سحية و�سد المرافق التي تقدم الم�ساعدة الإن�سانية. ولهذا 

خطر  في  ال�سحية  بالرعاية  الخا�ش  الدولية  اللجنة  م�سروع  ندعم 

دعًما كاماًل. ومن ال�سروري اتباع نهج قائم على الحتياجات كما 

اأن التاأهب لذلك اأمر اأ�سا�سي. 

للتو  الحركة  اعتمدتها  التي  بالقرارات  نرحب  اإننا  الرئي�سة،  ال�سيدة 

بتوافق الآراء ل �سيما تلك المتعلقة بالأ�سلحة النووية والعنف الم�سلح. 

وتعك�ش هذه القرارات الرائدة الفهم الأو�سع للطرق التي يمكن تعزيز 

القانون الدولي الإن�ساني من خاللها. ونتطلع اإلى �سراكة وثيقة م�ستمرة 

مع اللجنة الدولية والحركة حول هذه الم�سائل. 

ي�سكل الموؤتمر فر�سة هامة متاحة لتعزيز القانون الدولي الإن�ساني. 

وناأمل في اأن نكون قد اأ�سهمنا من هذه الزاوية المظلمة من القاعة، 

وبالرغم من هذه الظلمة، في ت�سليط ال�سوء على بع�ش الم�سائل ذات 

الأولوية كما نبقى على التزامنا بالم�ساهمة ب�سكل فاعل في التو�سل 

اإلى هذا الهدف. 

ال�سيدة ليزبيت لينزاد،

رئي�سة الجل�سة العامة المخ�س�سة للقانون الدولي الإن�ساني

)االأ�ضل باالإنكليزية(

اإلى حٍد ما لأنك كنت في  اأنني كنت مت�ساهلة  �سكًرا جزياًل. فلنقل 

المفرو�ش.  الوقت  لتجاوزك  الوحيد  العذر  وهذا  المظلمة  الزاوية 

المتكلم القادم هو ال�سويد واأنت في الزاوية المظلمة كذلك، ولكن 

الوقت المتاح هو ثالث دقائق فعاًل. الكلمة لوفد ال�سويد، تف�سل. 

ال�سويد 

)االأ�ضل باالإنكليزية(

رنا التركيز على اأربعة مجالت اأثناء هذا الموؤتمر  ال�سيدة الرئي�سة، يذكِّ

باأنه ل يزال لدينا الكثير مما ينبغي عمله، ويجب اأن ننجزه ب�سراكة 

والمنظمات  والحركة  الوطنية  والجمعيات  الحكومات  بين  كاملة 

الدولية ومنظمات المجتمع المدني ب�سكل عام. 

دعوني اأنتهز هذه الفر�سة للتعبير عن تقديرنا العميق للرئي�ش كلينبرغر 

الذي يبذل دائًما ن�ساًطا كبيًرا في اأداء هذه المهمة الأ�سا�سية بطريقة 

الة واإن�سانية.  متوا�سعة وفعَّ

تفح�سها  في  الدولية  اللجنة  اأنجزته  الذي  العمل  تدعم  ال�سويد  اإن 

الإن�ساني.  الدولي  للقانون  القانوني  لالإطار  وتاأويلها  وا�ستعرا�سها 

الحماية  تعزيز  كيفية  عن  الدولية  اللجنة  درا�سة  اإن  القول  ويمكن 

القانونية ل�سحايا النزاعات الم�سلحة ت�سكل و�سًفا وتحلياًل �ساملين 

ودقيقين للو�سع الحالي للقانون الدولي الإن�ساني. 

وتقع على عاتق اللجنة الدولية مهمة �سعبة ولكن اأ�سا�سية في متابعة 

النقا�سات وتحليل الم�ساكل المثارة في الدرا�سة. وتوافق ال�سويد على 

�سرورة تح�سين حماية الأ�سخا�ش المحرومين من حريتهم. ونرحب 

وذلك  التطبيق  واجبة  الإن�سان  حقوق  العتبار  في  ا  اأي�سً توؤخذ  باأن 

في تحليل الطريقة التي يمكن بوا�سطتها تعزيز الحماية القانونية في 

النزاعات الم�سلحة غير الدولية. 

ويجب األ يكون هناك اأي �سك في وجوب معاملة كل المحتجزين 

معاملة اإن�سانية ومع الحترام الكامل لحقوقهم كما يجب اأن تكون 

هناك قاعدة قانونية لأي نوع من الحتجاز. وتاأتي هذه المبادرة في 

التفاو�ش على تح�سين حماية  ندعم عملية  المنا�سب ونحن  الوقت 

الأ�سخا�ش المحرومين من حريتهم تما�سًيا مع القتراحات المقدمة في 

هذه الدرا�سة. ونرى اأن متابعة اللجنة الدولية لهذه العملية مع تفوي�ش 

وا�سح من الموؤتمر هي اأمر حيوي. 

ونولي الأهمية نف�سها لمتابعة العمل في تعزيز تنفيذ القانون الدولي 

الم�ستمر في  اللتزام والعمل  اإلى تجديد  الإن�ساني ومراقبته ونتطلع 

هذا المجال. 

لمبادرة  نتيجة   ،2005 العام  وكان التحاد الأوروبي قد اعتمد في 

ال�سويد، اإر�سادات ب�ساأن القانون الدولي الإن�ساني تم لحًقا تح�سينها 

في العام 2009. ودعوني اأعرب في هذا ال�سياق عن دعمنا للمبادرة 

ال�سوي�سرية حول تعزيز اآلية تنفيذ القانون الدولي الإن�ساني والحوار 

ب�ساأنه. 

اإن ال�سويد تعتقد اأن ثمة حاجة لحماية البيئة الطبيعية. ومن الأهمية 

بمكان اأن نتابع العمل في هذا المجال الذي ي�سكل ب�سكل وا�سح 

ا للم�ستقبل.  تحديًا هامًّ

المتعلقة  القواعد  لتاأكيد وتو�سيح  المبذولة  الجهود  ال�سويد  وتدعم 

و�سائل  وممثلي  ال�سحفيين  عمل  باأن  ونعترف  ال�سحفيين.  بحماية 

القانون  بانتهاكات  الجمهور  معرفة  في  ي�ساهم  الأخرى  الإعالم 

الدولي الإن�ساني. 
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توؤدي  الم�سلحة  النزاعات  اأن  الموؤكد  من  الرئي�سة،  ال�سيدة  واأخيًرا 

اإلى اآثار مختلفة تماًما على الن�ساء والفتيات والفتيان والرجال. يعاني 

لهم جميًعا  كال الجن�سين من عواقب العنف القا�سية والحروب تحوِّ

اإلى �سحايا. ولكن لدى الن�ساء والفتيات والفتيان والرجال نقاط قوة 

واهتمامات وحاجات وقدرات مميزة ومتنوعة يجب تقييمها على 

اإدراج  وي�سكل  ال.  الفعَّ الإن�ساني  للعمل  قاعدة  وجعلها  �سواء  حٍدٍ 

القانون  فاعلية  لتح�سين  ملحة  �سرورة  الجن�سين  بين  التمييز  منظور 

الدولي الإن�ساني وتعزيز حماية الأفراد في اأوقات النزاعات الم�سلحة. 

هندورا�س

)االأ�ضل باالإ�ضبانية( 

الدرا�سة  نتائج  ب�سكل كامل  توؤيد هندورا�ش  الرئي�سة.  �سيدتي  �سكًرا 

التي اأجرتها اللجنة الدولية وخا�سًة ا�ستنتاجها الرئي�سي باأن القانون 

الدولي الإن�ساني ل يزال ي�سكل في مجمله اإطاًرا قانونيًّا مالئًما لتنظيم 

من  وانطالًقا  الم�سلحة.  النزاعات  في  الم�ساركة  الأطراف  �سلوك 

ي�سعنا  تنمية مجتمعنا، ل  الم�سلح على  للعنف  ال�سار  بالتاأثير  قناعتنا 

اإل اأن ندعم بكل قوانا الجهود المبذولة في مختلف المنتديات وعبر 

مختلف الآليات لتعزيز اأحكام القانون الدولي الإن�ساني. 

لقد �ساركنا، على ال�سعيد الدولي، في المبادرات الرامية اإلى التعريف 

بهذه الق�سية واأهمية اللتزام بها. ولما كانت هذه الم�ساألة ترتبط بمهام 

العديد من الهيئات الدولية– وت�سمل، على �سبيل المثال ل الح�سر، 

فاإن  الإن�سان–  والتنمية وحقوق  وال�سحة  والالجئين  الهجرة  ق�سايا 

ا كثيرة لذلك.  عملنا في جنيف يتيح فر�سً

اإننا نوافق على �سرورة حماية الأ�سخا�ش المحرومين من حريتهم من 

�سحايا النزاعات الم�سلحة وقبل كل �سيء �سرورة تعزيز اآليات مراقبة 

المتثال للقانون الدولي الإن�ساني و�سمان اأخذ ال�سواغل الإن�سانية في 

العتبار في كل القوانين والتفاقيات الدولية. 

وفي هذا ال�سياق، خل�ست موؤخًرا مجموعة من حوالي 50 بلًدا اإلى 

اأن م�سروع البروتوكول المتعلق بتنظيم ا�ستخدام الذخائر العنقودية 

اأ�سلحة تقليدية معينة، لم يكن م�ستوفًيا  داخل اتفاقية تقييد ا�ستعمال 

اإلى  بالن�سبة  الوراء  اإلى  خطوة  ي�سكل  وكان  الإن�سانية.  للمتطلبات 

اتفاقية الذخائر العنقودية القائمة ويتعار�ش مع مبادئ القانون الدولي 

الإن�ساني. وقد لعبت اللجنة الدولية دوًرا رئي�سيًّا في هذا القرار. 

المعنية  الهندورا�سية  اللجنة  اأن�ساأنا  فقد  الوطني،  ال�سعيد  على  اأما 

الحكومة  من  ممثلين  من  والمكونة  الإن�ساني  الدولي  بالقانون 

على  ونعمل  الهندورا�سي  الأحمر  وال�سليب  المدني  والمجتمع 

اإ�سالح ت�سريعاتنا في هذا المجال. 

اأهداف هذا  اأحد  الإن�ساني هو  الدولي  القانون  تعزيز  اأن  اإلى  ونظًرا 

قدمتها  التي  الخم�سة  التعهدات  من  تعهدات  ثالثة  تتعلق  الموؤتمر، 

الحكومة الهندورا�سية بهذا المو�سوع. 

وتتو�سل  مثمرة  مناق�ساتنا  تكون  اأن  الرئي�سة،  �سيدتي  نتمنى،  اإننا 

اإلى حلول قانونية لم�ساعدتنا على تح�سين ا�ستجابتنا لهذه الق�سايا. 

و�سكًرا. 

هولندا 

)االأ�ضل باالإنكليزية(

ال�سيدة الرئي�سة، اإننا مدعوون في هذا النقا�ش اإلى النظر في عدد من 

الأ�سئلة التوجيهية المت�سلة بدرا�سة اللجنة الدولية عن تعزيز الحماية 

هذا  محتوى  تناول  وقبل  الم�سلحة.  النزاعات  ل�سحايا  القانونية 

التقرير اأود اأن اأحيي اللجنة الدولية لهذا الجهد الخا�ش الذي بذلته. 

وفي الواقع تقع على الدول الم�سوؤولية الأولى لتطوير القانون الدولي 

ر الدور الثمين الذي لعبته اللجنة الدولية في تي�سير  الإن�ساني ولهذا نقدِّ

النقا�ش حول تعزيز القانون الدولي الإن�ساني. وتبرز فائدة هذا الدور 

في محتوى الأبحاث التي اأجريت من اأجل هذه الدرا�سة الخا�سة وفي 

الم�ساورات الالحقة التي جرت مع الدول. 

وبالعودة اإلى الدرا�سة نف�سها، فاإن هولندا تتفق مع ال�ستنتاج الرئي�سي 

باأن القانون الدولي الإن�ساني ل يزال يوفر في و�سعه  لهذه الدرا�سة 

الحالي اإطاًرا قانونيًّا مالئًما لحماية �سحايا النزاعات الم�سلحة. ولهذا 

تتم الدعوة اإلى امتثال اأكثر �سرامة لهذا الإطار بدًل من و�سع قواعد 

جديدة. اإل اأن الوقت قد يكون منا�سًبا للنظر في مجالت من القانون 

الدولي الإن�ساني يمكن تعزيزها اأو تو�سيحها اأو اإنفاذها ب�سكل اأف�سل 

اللذين  المجالين  على  التركيز  على  ال�سياق  هذا  في  هولندا  وتوافق 

من  المحرومين  الأ�سخا�ش  حماية  اأي  الدولية  اللجنة  اقترحتهما 

حريتهم واآليات التنفيذ. 

فعاًل  المهم  من  اأن  الأول  بالمو�سوع  يتعلق  ما  في  هولندا،  وترى 

تركيز العمل الم�ستقبلي على الحرمان من الحرية في النزاعات غير 

النوع  لهذا  القائمة  القواعد  المفيد تو�سيح  الدولية. وقد يكون من 

من النزاعات وربما بلورتها عبر اإعداد قانون غير ملِزم عن الأ�سلحة 

بالن�سبة  ا خا�سًة  الممار�سات. وقد يكون ذلك مهمًّ اأف�سل  وتجميع 

الأ�سخا�ش  نقل  اإلى  بالن�سبة  كما  لالحتجاز  المادية  الظروف  اإلى 

المحرومين من الحرية. 

ون�سير في الوقت نف�سه اإلى اأن العالقة بين القانون الدولي الإن�ساني 

وقانون حقوق الإن�سان في النزاعات الم�سلحة غير الدولية هي عالقة 

هامة تتطلب المزيد من التو�سيح. 



178

الم�ؤتمر الدولي الحادي والثالثين لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

باإقامة  اإلى العمل م�ستقباًل في هذا المجال، القتراح  ونود، بالن�سبة 

�سلة وا�سحة تربط هذا العمل بالجهود الأخرى الجارية حاليًّا ب�ساأن 

مو�سوع الحتجاز داخل منتديات اأخرى مثل عملية كوبنهاغن. 

اأن من ال�سروري  التنفيذ، فيبدو وا�سًحا  اأما في ما يتعلق بمو�سوع 

تعزيز مراقبة القانون الدولي الإن�ساني والمتثال له داخل نظام القانون 

الدولي الإن�ساني نف�سه. وقد �ساهدنا في الما�سي تزايد التقارير الواردة 

�سيا�سية  هيئات  جانب  من  الإن�ساني  الدولي  القانون  حالت  عن 

القانون  مجال  في  المطلوبة  الخبرة  اأو  الوا�سح  التفوي�ش  تملك  ل 

المهم تجديد الجهود  اأن من  الدولي الإن�ساني. ولهذا ترى هولندا 

الدولي  القانون  تنفيذ  تعزيز  واأ�ساليب  طرق  ا�ستك�ساف  اإلى  الرامية 

الة في اآٍن مًعا تكون قبل كل �سيء مفيدة  الإن�ساني بطريقة واقعية وفعَّ

فعاًل لالأ�سخا�ش الذين يهدف القانون الدولي الإن�ساني اإلى حمايتهم. 

المك�سيك 

)االأ�ضل باالإ�ضبانية( 

�سكًرا �سيدتي الرئي�سة. تهنئ المك�سيك اللجنة الدولية على درا�ستها 

الخا�سة بتعزيز الحماية القانونية ل�سحايا النزاعات الم�سلحة. ونتفق 

مع اللجنة الدولية على اأن قانون المعاهدات والقانون الدولي الإن�ساني 

العرفي هما �سالحان تماًما. 

ن المتثال الأكبر لأحكام القانون  ويمكن في معظم الحالت، اأن يح�سِّ

الدولي الإن�ساني من و�سع الأ�سخا�ش المت�سررين من النزاعات. 

ولكن علينا مع ذلك اأن نعترف ب�سرورة تعزيز حماية �سحايا النزاعات 

ر  الم�سلحة ب�سورة اأكثر فاعلية خا�سًة على �سوء ال�سكل الذي تتطوَّ

به النزاعات الم�سلحة وبروز تحديات جديدة اأمام العمل الإن�ساني. 

ينبغي اأن تكون العملية التي يتولى بها المجتمع الدولي تحليل هذا 

الأمر عملية �ساملة ومفتوحة لكل الدول والأطراف المعنية على اأن 

�ش ما يكفي من الوقت لدرا�سة  يجري ت�سميمها باتفاق م�سترك، وتكرِّ

التحليل  يكون  اأن  ويجب  اأف�سل.  اإنجازات  تحقيق  بهدف  النتائج 

�ساماًل وينظر في كل الخيارات الممكنة لتعزيز الحماية. وينبغي اأن 

القائمة  الإن�ساني  الدولي  القانون  اأحكام  نقطة النطالق هي  تكون 

ويكون التحليل مت�سًقا مع القانون الدولي لحقوق الإن�سان. اأما في 

ما يتعلق بحماية الأ�سخا�ش المحرومين من حريتهم في عالقة بنزاع 

الدولية  اللجنة  حددتها  التي  التحديات  بحث  المفيد  فمن  م�سلح، 

في تقريرها عن النزاعات الم�سلحة المعا�سرة. ويتناول هذا التقرير 

ب�سكل خا�ش الترابط ما بين القانون الدولي الإن�ساني والقانون الدولي 

لحقوق الإن�سان بالن�سبة اإلى مو�سوع الحتجاز. 

للقانون  المتثال  مراقبة  باآليات  المتعلق  الرئي�سي  التحدي  ويكمن 

الة لوقف انتهاكات القانون  الدولي الإن�ساني في غياب الآليات الفعَّ

الدولي الإن�ساني عندما تحدث مثل هذه النتهاكات. من هنا �سرورة 

الموازنة بين مزايا وم�ساوئ الخيارين المطروحين في تقرير اللجنة 

الإن�ساني  الدولي  القانون  اآليات  تعزيز  خيار  ذلك  في  بما  الدولية 

القائمة. ومهما كان الخيار المف�سل، يجب اأن يكون خياًرا م�ستقاًل 

وغير متحيز وغير م�سيَّ�ش. 

في  الدولية  اللجنة  اأثارتها  ق�سية  على  ال�سوء  اإلقاء  بالدي  وفد  ويودُّ 

تقريرها عن القانون الدولي الإن�ساني وتحديات النزاعات الم�سلحة 

لعام  المتحدة  الأمم  موؤتمر  في  فاعلة  معاهدة  اعتماد  اأي  المعا�سرة 

هذه  ت�سع  اأن  فيجب  الأ�سلحة.  تجارة  بمعاهدة  المعني   2012
المعاهدة معايير عالية بهدف الحيلولة دون نقل الأ�سلحة اإلى بلدان 

انتهاكات  لرتكاب  الأ�سلحة  ا�ستخدام  من  فعلي  خطر  فيها  يوجد 

ج�سيمة للقانون الدولي الإن�ساني. كما ينبغي اأن تُحول دون التداول 

غير الم�سروع لل�سالح. 

ال�سيدة الرئي�سة، �سوف ت�سارك المك�سيك ب�سكل بّناء في هذه العملية 

التحليلية الهامة الهادفة اإلى تعزيز الحماية القانونية ل�سحايا النزاعات 

الم�سلحة في العالم. و�سكًرا. 

 ال�سيدة ليزبيت لينزاد،

رئي�سة الجل�سة العامة المخ�س�سة للقانون الدولي الإن�ساني

)االأ�ضل باالإنكليزية(

�سكًرا. المتكلم القادم هو بولندا. وقبل اإعطاء الكلمة لبولندا يجب 

الفردي  حقها  بحكم  بولندا  �ستتكلم  التو�سيحات.  بع�ش  اأقدم  اأن 

مراقب.  ع�سو  وهو  الأوروبي  التحاد  با�سم  بولندا  ا  اأي�سً و�ستتكلم 

�سيتاح  وبهذا  الكلمتين  قررنا جمع  الموؤتمر،  مع مكتب  وبالتفاق 

وقت اأطول للوفد المتكلم. 

وبعد بولندا �ستكون الكلمة لقبر�ش. الكلمة الآن لبولندا التي توؤدي 

اليوم دورين اثنين. 

التحاد الأوروبي ممثَّاًل ببولندا 

)الأ�سل بالإنكليزية(

�سكًرا جزياًل �سيدتي الرئي�سة. �ساأبداأ بالتكلم با�سم التحاد الأوروبي 

والدول الأع�ساء فيه. 

ال�سيدة الرئي�سة. عندما توجهنا اإلى الموؤتمر الدولي قبل اأربع �سنوات، 

الدولي  للقانون  الدائمة  الأهمية  على  قوية  بعبارات  مجدًدا  اأكدنا 

م�سلح  نزاع  في  الم�ساركة  الأطراف  كل  واجب  وعلى  الإن�ساني 

باحترامه. وبينما ندعم اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الأول والثاني 

للثامن من حزيران/ يونيو 1977 الإ�سافيين اإلى اتفاقيات جنيف دعًما 

كاماًل، نعرب عن التزامنا بت�سجيع المتثال للقانون الدولي الإن�ساني 

بطريقة وا�سحة ومت�سقة. وهناك تقرير يت�سمن التعهدات التي قدمناها 
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في هذا المجال قبل اأربع �سنوات واإجراءات التحاد الأوروبي والدول 

الأع�ساء فيه للوفاء بهذه التعهدات متاح في الموؤتمر. 

في  كبيرة  با�ستثمارات  فيه  الأع�ساء  والدول  الأوروبي  التحاد  قام 

التدريب والتعليم في مجال القانون الدولي الإن�ساني وخا�سًة لدى 

ثالثة ولدى  بلدان  الجي�ش في  واأفراد  القوانين  اإنفاذ  الم�سوؤولين عن 

الجهات الفاعلة الإن�سانية التي تقدم الم�ساعدة في حالت النزاعات. 

التي  التحديات  اأكبر  على  بالت�سديد  لي  ا�سمحي  الرئي�سة،  �سيدتي 

الإن�ساني  الدولي  للقانون  اأف�سل  امتثال  تحقيق  اأي  اليوم،  نواجهها 

الجهات  بينها  ومن  النزاع  في  الم�ساركة  الأطراف  كل  جانب  من 

من غير الدول. 

اإن منطلقنا هو اأن القواعد الإن�سانية القائمة ل تزال مالئمة و�سالحة 

تماًما للتطبيق اليوم. ومن المهم اأن يوجه هذا الموؤتمر ر�سالة ل لب�ش 

فيها بهذا ال�ساأن. ويود التحاد الأوروبي والدول الأع�ساء فيه التقدم 

بال�سكر اإلى اللجنة الدولية لتقريرها عن تعزيز الحماية القانونية ل�سحايا 

والم�ساورات  به  قامت  الذي  الهام  وللعمل  الم�سلحة،  النزاعات 

ال�ساملة التي اأجرتها حول هذا المو�سوع. 

وتبقى درا�سة الخيارات الممكنة ل�سمان امتثال اأف�سل للقانون الدولي 

الإن�ساني اأولوية بالن�سبة اإلى التحاد الأوروبي والدول الأع�ساء فيه. 

ويجب في هذا ال�سياق اأن نجعل كل الجهات الفاعلة تدرك اأن تجاهل 

اأن  ويجب  باهًظا.  ثمًنا  يكلِّف  اأن  يمكن  الإن�ساني  الدولي  القانون 

نجمع المعلومات عن انتهاك القانون الدولي الإن�ساني وقانون حقوق 

الإن�سان وتقديم الم�سوؤولين اإلى العدالة. فالم�ساءلة تبقى اأمًرا حا�سًما 

ل�سمان المتثال. 

وتما�سًيا مع جهودنا لمنع الإفالت من العقاب، �سوف يقدم التحاد 

الأوروبي والدول الأع�ساء تعهدات في هذا الموؤتمر تهدف اإلى تعزيز 

التحاد  ويقدم  نزاهته.  على  والحفاظ  الأ�سا�سي  روما  نظام  عالمية 

ا كل �سنة لهذا الغر�ش و�سوف ن�ستمر في  الأوروبي 40 اإلى 60 عر�سً

البلدان  المحكمة، وم�ساعدة  العقاب، ودعم  مكافحة الإفالت من 

الأخرى الراغبة في اأن ت�سبح اأطراًفا في نظام روما الأ�سا�سي. 

ال�سيدة الرئي�سة، في مجال ن�سر القانون الدولي الإن�ساني، اأود اإبراز 

التزام التحاد الأوروبي والدول الأع�ساء فيه في تعزيز ن�سر القانون 

الدولي الإن�ساني في البلدان الأخرى وتوفير التدريب في هذا المجال 

لدى ال�سلطات الوطنية والجماعات الم�سلحة الفاعلة من غير الدول، 

والجهات الإن�سانية الفاعلة. و�سوف ن�ستمر بالتاأكيد في دعم الحركة 

و�سيقدم  الإن�ساني.  الدولي  القانون  تعزيز  اإلى  الرامية  جهودها  في 

التحاد الأوروبي والدول الأع�ساء تعهدات م�ستركة في هذا الموؤتمر 

الدولي الذي �سيكون �ساهًدا على ذلك. 

و�سول  اإمكانيات  اأن  على  بالتاأكيد  لي  ا�سمحوا  الختام،  وفي 

الم�ساعدات الإن�سانية اأثناء النزاعات الم�سلحة هي ق�سية ذات اهتمام 

ونرحب  الدولي.  الموؤتمر  اأع�ساء  كل  يتقا�سمها  وم�سوؤولية  م�سترك 

الإن�ساني  الدولي  القانون  عن  الدولية  اللجنة  بتقرير  ال�سدد  هذا  في 

وتحديات النزاعات الم�سلحة المعا�سرة ون�سجع اللجنة الدولية على 

الحث على تو�سيع نطاق البحث في هذه التحديات. 

بولندا 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

دعوني الآن اأقول بع�ش الكلمات با�سم بلدي. اإنه ل�سرف لي اأن اأتكلم 

في هذا الموؤتمر با�سم جمهورية بولندا. واأعلن تاأييدي التام للكلمة 

التي اأدليت بها با�سم التحاد الأوروبي والدول الأع�ساء فيه. 

اأود التذكير باأن الحكومة البولندية اأعدت خالل ال�سنوات الأخيرة 

القانون  تنفيذ  البولندي تقريرين عن  ال�سليب الأحمر  وبالتعاون مع 

الدولي الإن�ساني ون�سره في جمهورية بولندا. ويت�سمن التقرير، من 

بين اأمور اأخرى، معلومات عن التفاقات الدولية الملِزمة لجمهورية 

ا مبداأ الحماية  بولندا في مجال القانون الدولي الإن�ساني. ويعك�ش اأي�سً

الحرب  اأ�سرى  مثل  الأ�سخا�ش  من  معينة  لفئات  الواجبة  الخا�سة 

ورجال  الطبية  الطواقم  واأفراد  الوطن  اإلى  والعائدين  والمحتجزين 

الإجراءات  في  الم�ساهمة  المبادرة  هذه  خالل  من  ونود  الدين. 

الدولي  القانون  لتعزيز احترام قواعد  الدولي  المجتمع  التي يتخذها 

الإن�ساني القائمة. و�سوف ننظم غًدا حدًثا على هام�ش الموؤتمر نقدم 

فيه تقريرنا. 

للجميع  توؤكد  اأن  بولندا  تود جمهورية  الختام  في  الرئي�سة،  ال�سيدة 

التزامها وا�ستعدادها لتخاذ الخطوات الالزمة لتعزيز الحماية القانونية 

ل�سحايا النزاعات الم�سلحة. ونعلن عن عزمنا بالتعاون في هذا المجال 

على كل الم�ستويات من اأجل ت�سهيل التدابير الرامية اإلى �سمان احترام 

القانون الدولي الإن�ساني. 

قبر�س 

)االأ�ضل باالإنكليزية(

ال�سيدة الرئي�سة. يوفر القانون الدولي الإن�ساني الإطار الالزم لحماية 

اأن ما  �سحايا النزاعات الم�سلحة الدولية منها وغير الدولية. ونرى 

نحتاج اإليه هو تعزيز اآليات مراقبة المتثال لهذا القانون. 

�سحيح اأن الق�ساء على النزاعات الم�سلحة في العالم لم يتحقق. ولكن 

الإن�ساني  الدولي  القانون  مبادئ  مالءمة  عدم  في  يكمن  ل  ال�سبب 

وقيمه. بل على عك�ش ذلك، تْذُكر الدول المخالفة في كل الحالت 

نف�ش الحجج ت�سويًغا ل�سلوكها. وتبقى الأولوية التي حددتها حكومة 

جمهورية قبر�ش هي بذل كل جهد ممكن على الم�ستويات الوطنية 

حد  وو�سع  المتثال،  مراقبة  اآليات  لتح�سين  والدولية  والإقليمية 

لالإفالت من العقاب، والبحث عن تعوي�سات لل�سحايا. 
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ولأن بلدي عانى من عواقب الأعمال الع�سكرية، فاإنه يعتقد بقوة اأن 

الم�ساءلة هي اأ�سا�سية في �سمان المتثال للقانون الدولي الإن�ساني. 

الإن�سانية  للحقوق  كامل  احترام  اإلى  التو�سل  اإن  الرئي�سة،  ال�سيدة 

للنازحين داخل البالد، واإيجاد حلول م�ستدامة لنزوحهم م�ساألة ذات 

اأولوية ق�سوى بالن�سبة اإلى قبر�ش ما دام ثلث �سكانها تعر�ش للنزوح 

ب�سبب ا�ستمرار الوجود غير الم�سروع للقوات الع�سكرية الأجنبية. 

اعتماد  وينبغي  داخليًّا،  النازحين  يحمي  الذي  القانون  تعزيز  ينبغي 

التدابير المالئمة لتمكينهم من العودة اإلى منازلهم في ظروف ُمر�سية. 

وغالًبا ما ترافق النزوح انتهاكات لحقوق النا�ش في مجال الإ�سكان، 

النازحين  فقدان  حاليًّا  ويوؤدي  الممتلكات.  من  وغيرها  والأر�ش، 

لبيوتهم واأرا�سيهم اإلى حرمانهم من الماأوى وم�سادر رزقهم. وي�سكل 

العجز عن ا�ستعادة المنازل والأرا�سي عائًقا وا�سًحا لت�سوية دائمة. 

ل�سمان  الالزمة  وال�سروط  العمليات  تاأمين  ال�سروري  من  ولهذا 

اإمكانية اأن يجد النازحون حلوًل دائمة اآمنة وكريمة تحترم حقوقهم 

واحتياجاتهم وم�سالحهم الم�سروعة. 

توليها  التي  الأهمية  على  التاأكيد  الرئي�سة،  �سيدتي  اأود  الختام،  وفي 

الحقائق  لتق�سي  الدولية  اللجنة  اخت�سا�ش  لجعل  بالدي  حكومة 

ا عالميًّا، وتعزيز عالمية نظام روما الأ�سا�سي والحفاظ على  اخت�سا�سً

�سالمته. 

جمعية ال�سليب الأحمر الإندوني�سي

)االأ�ضل باالإنكليزية(

مي هذا الموؤتمر الذي يتيح  ال�سيدة الرئي�سة. دعوني اأوًل اأ�سكر منظِّ

لنا مناق�سة هذه الموا�سيع الهامة. ومن بين الموا�سيع الفرعية المتفق 

عليها والمطروحة اأمامنا، ا�سمحوا لي اأن اأركز على الجهود التي يبذلها 

ال�سليب الأحمر الإندوني�سي– بالنغ ميراح اإندوني�سيا- بال�سراكة مع 

الوكالت الحكومية المعنية من اأجل لم �سمل الأ�سر الم�ستتة ب�سكل 

وب�سبب  الكوارث،  من  وغيرها  الطبيعية  الكوارث  ب�سبب  خا�ش 

الإتجار بالب�سر والنزوح الداخلي. 

الأحمر  ال�سليب  يقوم  العائلية،  الروابط  اإعادة  برنامج  خالل  ومن 

الإندوني�سي بالتعاون الوثيق مع اللجنة الدولية، بتوفير بناء القدرات 

المناطق  داخل  الإن�ساني  المجال  في  المتطوعين  مهارات  لتح�سين 

المت�سررة من الكوارث لي�ش في مختلف اأنحاء اإندوني�سيا فح�سب، 

بل على ال�سعيد العالمي كذلك. 

كارثة  و�سحايا  العائالت  �سمل  لم  اإلى  الرامية  الجهود  عن  وف�ساًل 

الأحمر  ال�سليب  تولى  اإندوني�سيا،  اآت�سي،  في   2004 عام  ت�سونامي 

جهود  تي�سير  الياباني،  الأحمر  ال�سليب  مع  بالتعاون  الإندوني�سي، 

في  حدث  الذي  الأخير  الت�سونامي  اأعقاب  في  طوكيو  في  مماثلة 

اليابان. اإ�سافًة اإلى ذلك، قام ال�سليب الأحمر الإندوني�سي من خالل 

برنامج اإعادة الروابط العائلية وبال�سراكة مع وكالة الهجرة الإندوني�سية 

اأو  النزاعات  ب�سبب  الم�ستتة  العائالت  اأفراد  هوية  تحديد  بت�سهيل 

ب�سبب هجمات اإرهابية. 

و�سعًيا اإلى زيادة فاعلية مثل هذه البرامج، ُيجري حاليًّا ال�سليب الأحمر 

الإندوني�سي تمارين م�ستركة تتعلق بتحديد هوية �سحايا الكوارث مع 

وحدة الطب ال�سرعي في ال�سرطة الوطنية الإندوني�سية. 

ال�سيدة الرئي�سة، بالن�سبة اإلى النازحين اإلى داخل البالد، ا�ستفاد ال�سليب 

الأحمر الإندوني�سي من خبراته في مواجهة كوارث خطيرة اأو كوارث 

طبيعية– مثل النهيارات الأر�سية في بابوا، والنفجار البركاني في 

العام  في  �سوماترا  غربي  منتاواي،  في  والت�سونامي  الو�سطى،  جافا 

اإلى  التي تتيح الو�سول  التدابير والمهارات  ر حاليًّا  الما�سي- ويطوِّ

ال�سحايا في المناطق الخطرة والمعزولة مثل المناطق البركانية وذلك 

عبر ا�ستخدام و�سائل نقل خا�سة. ففي منتاواي وهي جزيرة �سغيرة 

بوا�سطة  ال�سحايا  باإجالء  الإندوني�سي  الأحمر  ال�سليب  قام  ونائية، 

الأحمر  ال�سليب  وت�سلم  الإندوني�سية.  الحكومة  قدمتها  مروحيات 

اإجالء  في  للم�ساعدة  الآن  ُت�ستعمل  مروحيات  ت�سع  الإندوني�سي 

ال�سحايا في العمليات التي ينفذها ال�سليب الأحمر الإندوني�سي. 

وبعد اإجالء هوؤلء ال�سحايا، يتولى ال�سليب الأحمر الإندوني�سي تلبية 

احتياجاتهم بتوزيع مواد مختلفة، وتزويدهم بالماء وخدمات ال�سرف 

ال�سحي، وبتقديم الرعاية ال�سحية والدعم الجتماعي. 

العناية  اإيالء  ينبغي  اأنه  الإندوني�سي  الأحمر  ال�سليب  يرى  واأخيًرا 

ما  في  الإن�ساني  الدولي  القانون  تطوير  اإلى  الرامية  للجهود  الالزمة 

يتعلق بمو�سوع النزوح. ونحن نعتقد اأن الجهود العالمية يجب اأن 

ت�ستند اإلى المبادئ التوجيهية ب�ساأن النزوح الداخلي وتركز على بناء 

القدرات الوطنية للتعامل مع النازحين. 

�سكًرا. 

اآي�سلندا 

)االأ�ضل باالإنكليزية(

بالفعل  هو  الإن�سانية  تاريخ  اإن  المندوبون،  ال�سادة  الرئي�سة،  ال�سيدة 

تاريخ من الحروب وال�سراعات على ال�سلطة والمواجهات والنزاعات 

ال�سحايا  ماليين  َفَقَد  فقد  والأفراد.  وال�سعوب  الأمم  بين  ما  في 

اأرواحهم ناهيك عن كل الذين انُتهكت كرامتهم عنوة. اإن الحروب 

على  تق�سي  وهي  والوح�سية.  بالفو�سى  وتتميز  ع�سوائية  دائًما  هي 

اآمالنا في التقدم والتنمية وم�ستقبل اأف�سل وعالم اأجمل. 

يمكن  الدبلوما�سية  اأن  اإل  الدبلوما�سية.  تنتهي  حيثما  الحروب  تبداأ 

اأن تبداأ عندما تنتهي الحرب. ولهذا �سهد العالم حدًثا ا�ستثنائيًّا عندما 

للتفاو�ش   1949-1948 بلًدا هنا في جنيف في   58 اجتمع حوالي 
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والتوقيع على اتفاقيات جنيف بهدف ر�سمي هو التخفيف من اأهوال 

الحرب. واتفاقيات جنيف هي اليوم اإحدى اأكثر المعاهدات الدولية 

ت�سديًقا، الأمر الذي ي�سهد على عالميتها. 

جزئيًّا  وال�سامن  ج  المروِّ ب�سفتها  ا  هامًّ دوًرا  الدولية  اللجنة  وتلعب 

وتطبَّق  جنيف.  اتفاقيات  تحدده  كما  الإن�ساني  الدولي  للقانون 

اتفاقيات جنيف كقاعدة للقانون الدولي الإن�ساني على كل النزاعات 

اأنواع  كل  في  لل�سلوك  الدنيا  المعايير  على  وتحتوي  الم�سلحة 

وقانون  الإن�ساني  الدولي  للقانون  الم�سترك  الهدف  اإن  النزاعات. 

حقوق الإن�سان هو حماية الفرد وحقوقه الأ�سا�سية في كل الظروف. 

ونجد هناك القواعد والمعايير القانونية بينما يكمن جزء من مهمتنا 

الم�ستركة والر�سمية في �سمان ن�سرها على اأو�سع نطاق واحترامها. 

مع  المثمر  بالتعاون  تولت،  فقد  ذلك،  كل  حكومتي  تدرك  واإذ 

الأ�سا�سية  بالأحكام  المعرفة  تعزيز  الآي�سلندي،  الأحمر  ال�سليب 

ترجمة  في  نطاق ممكن  اأو�سع  توزيعها على  لتفاقيات جنيف عبر 

لها بالآي�سلندية. 

الفا�سلة  للخطوط  طم�ًسا  الأخيرة  ال�سنوات  العالم خالل  �سهد  لقد 

الع�سكرية وال�سيا�سية من جهة، والم�ساعدة الإن�سانية  العمليات  بين 

المقدمة ل�سحايا النزاعات من جهة اأخرى. ونتيجة لذلك، ل يمكن 

غالًبا للمقيمين في مناطق النزاعات روؤية الفرق بين اأن�سطة الوحدات 

الم�سلحة  القوات  تقدم  فعندما  الإن�سانية.  والمنظمات  الع�سكرية 

م�ساعدات في مناطق النزاع، يمكن اأن يوؤدي ذلك اإلى زيادة كبيرة 

للمخاطر الأمنية على المنظمات الإن�سانية وموظفيها. وفي كثير من 

الحالت، ل يمكن اأن يرى المدنيون والمقاتلون الفرق بين القوات 

الع�سكرية والعاملين مع المنظمات الإن�سانية. 

الأعمال  في  الع�سكرية  الجهات  ت�سارك  عندما  ذلك،  على  عالوة 

ع الم�ساعدات في الأماكن  الإن�سانية، يثير ذلك مخاوف من اأن ُتوزَّ

اإليها.  باأم�ّش الحاجة  التي هي  ا�ستراتيجية ولي�ش في الأماكن  الأكثر 

النزاعات الم�سلحة والحتفاظ  اإلى �سحايا  اإمكانية الو�سول  وتبقى 

وتوفير  الإن�سانية  الم�ساعدة  لتقديم  حيويًّا  اأمًرا  الإمكانيات  بهذه 

الحماية. ويظل الفتقار اإلى الأمن بالن�سبة اإلى العاملين في المنظمات 

الإن�سانية النا�سطة في مناطق النزاعات عائًقا رئي�سيًّا اأمام و�سولهم اإلى 

ال�سكان الذين هم باأ�سد الحاجة اإلى الم�ساعدة. 

اأكبر  احترام  عبر  اأف�سل وجه  على  الإن�سانية  الأعمال  تعزيز  ويمكن 

على  الحفاظ  في  ال�سرامة  وعبر  الإن�ساني،  الدولي  القانون  لقواعد 

الف�ساء الالزم للعمل الإن�ساني الم�ستقل. 

يجب الت�سجيع على ال�سلم ل�سمان اأمن الب�سرية. ويفر�ش علينا �سميرنا 

هذا  مواجهة  ولكن  ونعززها  الإن�سان  كرامة  على  نحافظ  اأن  العام 

التحدي يتطلب من كٍل منا التحلي بال�سجاعة والعزم.

و�سكًرا. 

المغرب 

)االأ�ضل بالعربية( 

لل�سليب  والثالثون  الحادي  الدولي  الموؤتمر  ينعقد  �سيدتي.  �سكًرا 

الأحمر والهالل الأحمر في �سياق دولي واإقليمي �سديد الخ�سو�سية. 

التحديات  بروز  عن  ف�ساًل  كبيرة  جيو�سيا�سية  تغييرات  حدثت  فقد 

ا مناطق  في مجال الأمن القت�سادي والتغييرات البيئية. وت�سهد اأي�سً

على  اأن  يعني  وهذا  م�ستمرة  م�سلحة  نزاعات  العالم  من  مختلفة 

المجتمع الدولي اأن ي�سعى فعاًل اإلى التعاون والت�سامن ويجد حلوًل 

اإن�سانية من اأجل �سحايا ال�سعوب المت�سررة. 

ينعقد هذا الموؤتمر في وقت هام بالن�سبة اإلى بالدي، اأي في الوقت 

الميثاق  الد�ستور  هذا  ويمثل  الجديد.  د�ستورنا  فيه  اعتمدنا  الذي 

وهو  بلدي.  في  الإن�سانية  للحقوق  وتر�سيًخا  للمغرب  الأ�سا�سي 

ال�سبيل لتاأكيد الطابع الإن�ساني والأممي للمملكة المغربية و�سيا�ستها 

ا مع خياراتها الديمقراطية الوطنية  الخارجية، وين�سجم ان�سجاًما تامًّ

ومع الم�ساركة الفاعلة والمبا�سرة لكل القوى الحية في الأمة. 

تكرار  وتود  والدولية  الوطنية  لخياراتها  وفيَّة  المغربية  المملكة  اإن 

التزاماتها اإزاء المبادئ العالمية النبيلة للقانون الدولي الإن�ساني. فهي 

ترتدي اليوم الأهمية نف�سها التي كانت ترتديها في الما�سي. ونحن 

ا كل المبادرات الهادفة اإلى تعزيز الق�سايا الإن�سانية ونود  ندعم اأي�سً

الأزمات  من  يعانون  الذين  مع  ت�سامننا  عن  التعبير  ال�سياق  هذا  في 

اأفريقيا والعالم  العالم عموًما وفي  الطبيعية في  الإن�سانية والكوارث 

ا.  العربي والإ�سالمي خ�سو�سً

لقد ظهر التزام المغرب الإن�ساني في الدور الذي تلعبه جمعيته الوطنية 

في �سمان تفعيل مبادئ القانون الدولي الإن�ساني في �سياق النزاعات 

الم�سلحة والكوارث الم�سلحة. وكان هذا هو التزامنا وهذا ما جعل 

لال  الأميرة  الملكي  ال�سمو  �ساحبة  برئا�سة  المغربي  الأحمر  الهالل 

مليكة يعمل من اأجل الم�ست�سعفين والحفاظ على كرامة النا�ش مهما 

كانت الظروف. 

يظل الهالل الأحمر المغربي ملتزًما بتعزيز القانون الدولي الإن�ساني 

مع الحترام الكامل لمهمتي اللجنة الدولية والتحاد الدولي. ونرى 

الدولي  القانون  اإطار  لتعزيز  ملحة  �سرورة  ثمة  اأن  ال�سدد  هذا  في 

الإن�ساني. فعلينا اأن ن�سمن اإمكانية معالجة الم�ساكل التي يمكن اأن 

يحترم  منظم  التعزيز جزًءا من حوار  تكون عملية  اأن  تن�ساأ، ويجب 

الأهداف الإن�سانية. وهذا �سحيح بالن�سبة اإلى احترام القانون الدولي 

الإن�ساني اأو بالن�سبة اإلى اأي اآلية اإ�سافية لمراقبة و�سمان احترام القانون 

الدولي الإن�ساني. 

ونود التقدم بال�سكر اإلى ال�سلطات ال�سوي�سرية على الإجراءات التي 

وتح�سين  الإن�ساني  الدولي  القانون  تنفيذ  تح�سين  ل�سمان  اتخذتها 

مراقبة احترامه. نحن على ا�ستعداد للم�ساركة في كل النقا�سات التي 
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القانون  احترام  اإلى �سمان  بالن�سبة  ال�سوي�سرية  الحكومة  تطلقها  قد 

ا في النقا�سات المتعلقة بالآليات.  الدولي الإن�ساني، والم�ساركة اأي�سً

لمذكرة  دعمنا  عن  بالتعبير  كلمتي  واأنهي  الرئي�سة.  �سيدتي  �سكًرا 

التفاهم الموقعة بين جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني وجمعية ماجن 

دافيد  اأدوم في اإ�سرائيل، ونحن �سعداء لتوافق الآراء الذي برز ب�ساأن 

هذا التفاق. 

ال�سيدة ليزبيت لينزاد،

رئي�سة الجل�سة العامة المخ�س�سة للقانون الدولي الإن�ساني

)االأ�ضل باالإنكليزية(

ا وجود  ر جدًّ اأعطي الآن الكلمة اإلى وفد جزر الكوك وفي الواقع نقدِّ

الوزراء  رئي�ش  اأن  واأعلم  الموؤتمر  في  هنا  الكوك  رئي�ش وزراء جزر 

�سيدلي بكلمة الوفد. تف�سل �سيدي. 

جزر الكوك 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

اأبداأ  اأن  لي  ا�سمحوا  المعالي،  اأ�سحاب  الرئي�سة.  �سيدتي  �سكًرا 

بالإعراب عن تقديري للحكومة ال�سوي�سرية والتحاد الدولي لل�سيافة 

ا  التي �سملتني مع وفد بالدي منذ و�سولنا اإلى جنيف. واأعرب اأي�سً

عن امتناني للجنة الدولية على الم�ساعدة التي تقدمها لجزر الكوك 

منذ اأن اأ�سبحت بالدي ع�سًوا في هذه الحركة الكبيرة عام 2003. 

ا اأن اأقول لكم كم ي�سعر بلدي ب�سرف عظيم لختيار  ا�سمحوا لي اأي�سً

مواطنتنا ال�سيدة نيكي راتل لرئا�سة هذا الموؤتمر بالغ الأهمية. 

اليوم في جهد  الممثلة هنا  الأخرى  البلدان  ونرى في اجتماعنا مع 

تتحملها  م�سوؤولية  الإن�ساني  الدولي  القانون  احترام  لتعزيز  م�سترك 

ع�سكرية  قوات  نملك  ول  �سغير  بلد  نحن  كبيرة.  بجدية  بالدي 

خا�سة بنا. وبالفعل مرَّ اأكثر من ن�سف قرن منذ اأن اأر�سلنا في المرة 

الأخيرة قوات ت�سارك في نزاع م�سلح هو الحرب العالمية الثانية. ومع 

ذلك، تقوم يوميًّا ن�سرات الأخبار التلفزيونية وتقارير و�سائل الإعالم 

الكوك  جزر  �سكان  بيوت  داخل  الحرب  ويالت  باإظهار  الأخرى 

ودول الجزر ال�سغيرة الأخرى في المحيط الهادئ كما تطلعهم على 

المقاتلين  حياة  على  لي�ش  الحروب  هذه  ت�سكلها  التي  التهديدات 

ا على حياة الأبرياء الذين يجدون اأنف�سهم محا�سرين  فح�سب بل اأي�سً

داخل النزاعات. ورغم ما يبدو للكثيرين من اأننا بعيدون جغرافيًّا عن 

الحرب في المحيط الهادئ، فاإن عواقبها الماأ�ساوية هي واقع فعلي 

بالن�سبة اإلينا جميًعا. 

الآخرين  الأع�ساء  الكوك مع كل  تتحمل جزر  لذلك،  اإدراكنا  ومع 

في المجتمع الدولي م�سوؤولية تكمن في بناء احترام قوي لتفاقيات 

جنيف وغيرها من �سكوك القانون الدولي الإن�ساني. اإل اأن البلدان 

عن  البعيدة  الهادئ  المحيط  في  الأخرى  والبلدان  مثلنا  ال�سغيرة 

ل هذه الم�سوؤولية وهو  م�سارح الحروب تواجه تحديًا اآخر في تحمُّ

اإيجاد الدور المنا�سب في بناء احترام القانون الدولي الإن�ساني. 

 12 الـ  الأ�سهر  خالل  الأحمر  ال�سليب  مع  حكومتي  عملت  لقد 

قوات  لدينا  تكون  ل  قد  التحدي.  هذا  مواجهة  اأجل  من  الما�سية 

ع�سكرية ول ن�سارك في النزاعات الع�سكرية، ولكننا نفهم تماًما اأن 

على �سكان جزر الكوك اأن يبداأوا اأوًل بن�سر المعرفة بالقانون الدولي 

في  ال�سغير  دورنا  نوؤدي  اأن  اأردنا  اإذا  بالدنا  في  واحترامه  الإن�ساني 

الحفاظ على �سالمة �سحايا الحروب. 

علينا اأن نزرع بذور معرفة القانون الدولي الإن�ساني واإذا ما حر�سنا 

بالقانون  الإلمام  اإلى  ل  لتتحوَّ تنمو  البذور ف�سوف  العناية بهذه  على 

الأحمر  ال�سليب  مبادرة  ت�سجيل  ال�سدد  هذا  في  واأود  واحترامه. 

عن  والتعبير  العام  هذا  خالل  البذور  هذه  بزرع  الكوك  جزر  في 

تقديري لهذه المبادرة. وبف�سل الجهود الم�ستركة للجمعية الوطنية 

ولحكومتي، اأن�سئت لجنة وطنية معنية بالقانون الدولي الإن�ساني لن�سر 

معرفة القانون الدولي الإن�ساني واحترامه وقد بداأت فعاًل بالعمل. 

واأعتقد اأن ال�سعي اإلى ن�سر المعرفة والحترام �سي�سكل فر�سة للتعريف 

قد  منطقتنا وخارجها.  في  اأو�سع  نطاق  على  والمواقف  القيم  بهذه 

نكون بلًدا �سغيًرا ولكننا ن�ستطيع مع الأمم الأخرى المماثلة لنا اأن 

ن�ساهم من خالل هذه الأعمال في بناء الدعم العالمي للقانون الدولي 

الإن�ساني.

وا�سمحوا لي في هذا ال�سدد وبا�سم حكومتي اأن اأعرب عن امتناني 

اإلى اللجنة الدولية على م�ساعدتها القيِّمة في مجال القانون الدولي 

الإن�ساني. وتقدم حكومتي الدعم الكامل لل�سليب الأحمر في جزر 

الكوك وتتعاون معه في ن�سر الحترام الرا�سخ للقانون الدولي الإن�ساني 

في بالدنا. 

في  الحكومة  بالتزام  مبادرة  الأولى  للمرة  اتخذنا  ذلك،  اإلى  و�سعًيا 

اأجل  من  الكوك  جزر  في  الأحمر  ال�سليب  مع  م�ستركة  تعهدات 

العمل مًعا لتعزيز القانون الدولي الإن�ساني في قانون المواجهة الدولية 

للكوارث. 

اإلى  بالدي  تتطلع  الختام،  وفي  الرئي�سة،  �سيدتي  المالحظة  وبهذه 

لبناء  جميًعا  نتعاون  كي  الهادئ،  المحيط  في  اأ�سدقائها  مع  العمل 

ثقافة ي�سبح فيها احترام القانون الدولي الإن�ساني اأقوى داخل منطقتنا 

وخارجها كذلك. 
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ال�سيدة ليزبيت لينزاد،

رئي�سة الجل�سة العامة المخ�س�سة للقانون الدولي الإن�ساني

)االأ�ضل باالإنكليزية(

اأهمية  اأن  على  لتاأكيدكم  جزياًل  و�سكًرا  المعالي  �ساحب  �سكًرا 

اإلى  بالن�سبة  اأهميتها  اإلى حٍد كبير  الإن�ساني تتجاوز  الدولي  القانون 

القوات الع�سكرية. واأظن اأن هذه النقطة تهم جميع الموجودين في 

هذه القاعة. 

كندا 

)االأ�ضل باالإنكليزية(

�سكًرا �سيدتي الرئي�سة و�سكًرا جزياًل على اإ�سارتك في وقت �سابق اإلى 

الفقرة 4 من المادة 11 من النظام الأ�سا�سي لتجنُّب ت�سيي�ش النقا�ش 

في هذا الجتماع. 

الدولية للدفاع عن  التي تبذلها الدول واللجنة  اإننا نرحب بالجهود 

وتعزيزه.  الإن�ساني  الدولي  القانون  تنفيذ  وتو�سيع  تح�سين  �سرورة 

وتثبت التحديات المطروحة حاليًّا في مجال الحماية في بلدان مثل 

ال�سومال، وال�سودان، واليمن، و�سورية، وكوت ديفوار، واأفغان�ستان 

وجود حاجة اإلى اهتمام دولي دائم لتلبية حاجات الحماية الخا�سة 

بال�سكان المت�سررين من العنف في النزاعات الم�سلحة. 

اإننا نتوافق تماًما مع النتيجة التي تو�سلت اإليها درا�سة اللجنة الدولية 

الم�سلحة  النزاعات  ل�سحايا  القانونية  الحماية  تعزيز  ب�ساأن  الأخيرة 

�سلوك  لتنظيم  المالئم  الإطار  يزال  ل  الإن�ساني  الدولي  القانون  باأن 

الأطراف الم�ساركة في النزاعات الم�سلحة. 

الدولي  القانون  الموجودة في  الثغرات  اأن  الكندية  الحكومة  وترى 

الإن�ساني لي�ست قانونية ول معيارية ولكنها تكمن في تنفيذه. ومع 

اإقرارنا بالمخاوف التي عبر عنها الرئي�ش كلينبرغر، ل نزال نرى اأن 

بالفعل  اأن ي�سعف  �ساأنه  بذل الجهود لو�سع قانون دولي جديد من 

النظام القانوني الحالي. 

الذي  الأول  بالمجال  خا�ش  ب�سكل  مهتمون  اإننا  الرئي�سة،  ال�سيدة 

من  المحرومين  الأ�سخا�ش  حماية  ب�ساأن  الدولية  اللجنة  حددته 

في  �سيما  ل  الحتجاز  لق�سايا  بالًغا  اهتماًما  كندا  وتولي  حريتهم. 

النزاعات الم�سلحة غير الدولية وقد اأظهرت التزامها بتح�سين الحماية 

و�سمان المتثال للقانون الدولي الإن�ساني عبر عملها في اأفغان�ستان. 

وت�سترك كندا في القلق الذي اأُعرب عنه في اأحيان كثيرة بالن�سبة اإلى 

تزال  التي ل  الإن�ساني  الدولي  القانون  الخطيرة لنتهاكات  الأعداد 

ُيحا�َسب  اأن  ويجب  مقلق،  بمعدل  ت�ستمر  فالنتهاكات  ُترتكب. 

مرتكبوها على اأعمالهم. 

ال�سيدة الرئي�سة، اإننا نو�سي بالتركيز بقوة على و�سع مبادئ توجيهية 

التنفيذ  اآليات  اأو  الأدوات  من  ومجموعات  الممار�سات  لأف�سل 

الدولي  القانون  تنفيذ  لتح�سين  الدول  تقودها  مبادرات  خالل  من 

الإن�ساني. و�سوف ندعم اأي عمل يهدف اإلى تح�سين الطريقة التي 

تعالج فيها الدول ق�سايا الحتجاز في النزاعات الم�سلحة غير الدولية، 

واأف�سل  الملِزمة،  غير  الوثائق  اأو  الإعالنات  �سكل  ذلك  يتخذ  وقد 

القانون  مبادئ  تاأكيد  تعيد  التي  التوجيهية  والمبادئ  الممار�سات، 

الدولي الإن�ساني ذات ال�سلة.

نعتقد اأن جهودنا يجب اأن تكون موجهة نحو تعزيز اآليات المتثال 

القائمة ومنها المحكمة الجنائية الدولية. 

اإن كندا ملتزمة بالم�ساركة ب�سكل ن�سط في الحوارات الم�ستقبلية عن 

ن�سر القانون الدولي الإن�ساني وحمايته وتعزيزه بما في ذلك ما يتعلق 

دة في درا�سة اللجنة الدولية. وينبغي التذكير  بالمجالت الأربعة المحدَّ

في اأي عملية تجري في الم�ستقبل باأن �سياغة القانون الدولي الإن�ساني 

تبقى من اخت�سا�ش الدول. وناأمل في اأن تتوجه جهودنا نحو تعزيز 

تنفيذ القانون الدولي الإن�ساني. 

كولومبيا 

)االأ�ضل باالإ�ضبانية( 

حكومة  با�سم  اأوًل  اأود  �سادتي.  �سيداتي،  الرئي�سة،  �سيدتي  �سكًرا 

جمهورية كولومبيا اأن اأعرب عن امتناني للدعوة اإلى الم�ساركة في 

هذا الموؤتمر العظيم. 

الرئي�ش خوان مانويل �سانتو�ش،  كولومبيا ملتزمة بقوة، تحت قيادة 

والقانون  الإن�سان  حقوق  مجالي  في  التقدم  من  المزيد  بتحقيق 

اأمام  التزام  �سيء  اأوًل وقبل كل  اللتزام هو  الإن�ساني. وهذا  الدولي 

ا  ال�سعب الكولومبي وينبع من قناعاته ب�ساأن حكم القانون. ولكنه اأي�سً

التزام اأمام المجتمع الدولي، وعالمة احترام لقيم ال�سعوب ومبادئها 

وحقوقها غير القابلة للت�سرف. 

الدولي  والقانون  الإن�سان  حقوق  ن�سر  في  رائد  دور  لها  كولومبيا 

ال�سكوك  ت�سديق  خالل  من  فقط  لي�ش  عنها  والدفاع  الإن�ساني 

ا من خالل و�سع واإنفاذ القواعد  الدولية ذات ال�سلة وتنفيذها بل اأي�سً

وال�سكوك الوطنية التي تعك�ش هذه المعايير الدولية. 

منتدياتها  في  مكثفة  مناق�سات  بعد  كولومبيا،  اأ�سبحت  لقد 

الديمقراطية، تملك اإطاًرا قانونيًّا �ساماًل لم�ساعدة �سحايا النزاعات 

وا�سترداد  ال�سحايا  حقوق  قانون  هو  لذلك  مثال  واأبرز  الم�سلحة. 

 2011 يونيو  حزيران/   10 يوم  توقيعه  حفل  ح�سر  الذي  الأرا�سي 

الأمين العام لالأمم المتحدة بان كي مون. 
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يحدد هذا القانون برنامًجا وا�سع النطاق وطموًحا لالعتراف ال�سامل 

والإن�ساف والتعوي�ش ل�سحايا النزاع الم�سلح الكولومبي الداخلي. 

ا  اأي�سً والقانون هو جزء من �سيا�سة اأو�سع في العدالة النتقالية ويوفر 

الح�سول  النزاع  من  عانوا  الذين  الكولومبيين  من  ماليين  لأربعة 

عن  التعوي�ش  �سيء  كل  وقبل  الإن�سانية  والم�ساعدة  العتراف  على 

النتهاكات الج�سيمة لحقوق الإن�سان والمخالفات الخطيرة للقانون 

الدولي الإن�ساني. 

وقد تطلبت عملية العتراف وتقديم التعوي�سات ل�سحايا النزاع، اإلى 

بالدنا. ولهذا  في  موؤ�س�سية  تغييرات  اإجراء  اأخرى،  اأولويات  جانب 

تقوم الحكومة باإ�سالح موؤ�س�ساتها وفًقا لذلك. وكان اأحد التغييرات 

الرئي�سية هو اإن�ساء الق�سم الإداري المعني بالزدهار الجتماعي الذي 

�سي�سرف على الإدماج الجتماعي والم�سالحة في البالد. 

وفي الختام، اأود اأن اأحث كل الم�ساركين في هذا المنتدى على تهيئة 

م�ساحات يمكن اأن نقيم داخلها حوارات ونناق�ش الم�ستقبل. ويجب 

اأن نركز على مو�سوعين رئي�سيين اأولهما تعوي�ش �سحايا انتهاكات 

حقوق الإن�سان كما يجري حاليًّا في كولومبيا، والثاني وهو مرتبط 

بالمو�سوع الأول ول يقل عنه اأهمية، هو حماية النازحين الداخليين. 

لل�سليب  الدولية  بالحركة  كولومبيا  التزام  على  التاأكيد  اأخيًرا  واأود 

ر ب�سكل خا�ش عمل  الأحمر والهالل الأحمر ودعمها لها. ونحن نقدِّ

ال�سليب الأحمر الكولومبي الذي يجل�ش هنا اإلى جانبي وعمل بعثة 

اللجنة الدولية في كولومبيا التي تبذل جهًدا كبيًرا لحماية وم�ساعدة 

�سحايا النزاع الم�سلح الداخلي. و�سكًرا. 

ال�سيدة ليزبيت لينزاد،

رئي�سة الجل�سة العامة المخ�س�سة للقانون الدولي الإن�ساني

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

المتحدث القادم الآن هو باك�ستان. و�ستتكلم باك�ستان، كما حدث 

ا  قبل ذلك مع التحاد الأوروبي، بحكم حقها الفردي و�ستتكلم اأي�سً

التي  لباك�ستان  الآن  الكلمة  اأعطي  الإ�سالمي.  الموؤتمر  با�سم منظمة 

ا دورين اثنين.  توؤدي اأي�سً

منظمة الموؤتمر الإ�سالمي ممثَّلة بباك�ستان 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

�سكًرا �سيدتي الرئي�سة. �ساأتكلم اأوًل با�سم منظمة الموؤتمر الإ�سالمي. 

القانون  احترام  باأهمية  توؤمن  الإ�سالمي  الموؤتمر  منظمة  بلدان  اإن 

الجماعي  الف�سل  باأن  را�سخة  قناعة  على  ونحن  الإن�ساني.  الدولي 

م �سير النزاعات  للمجتمع الدولي في �سمان احترام القواعد التي تنظِّ

مهمة  ال�سلم  تحقيق  من  جعل  قد  الحرب  اآثار  من  وتحدُّ  الم�سلحة 

معاناة  تفاقم  اإلى  اأدى  الحروب  طبيعة  في  التغيُّر  اأن  ونعتقد  �سعبة. 

الكثيرين في مختلف اأنحاء العالم بما في ذلك في العالم الإ�سالمي. 

ويقلقنا كثيًرا تواتر وانت�سار انتهاكات حقوق ال�سحايا في كل اأنحاء 

ا اأن ناأخذ  العالم وخا�سًة في حالت الحتالل الأجنبي. ويجب اأي�سً

الع�سكرية  ال�سركات  ا�ستخدام  مثل  جديدة  تحديات  العتبار  في 

والأمنية الخا�سة، ف�ساًل عن الممار�سات والتكنولوجيات الم�ستخَدمة 

في ال�ستجواب. 

وتعرب بلدان منظمة الموؤتمر الإ�سالمي عن رغبة قوية في الم�ساركة 

الإن�ساني  الدولي  القانون  تاأكيد  اإعادة  اإلى  ترمي  بناءة  عملية  في 

ثقافة  لإزالة  ما�سة  ثمة حاجة  اأن  ا  اأي�سً ونعتقد  وتطويره.  وتو�سيحه 

القانون  تنفيذ  في  التمييزية  والمعاملة  المزدوجة  والمعايير  النتقاء 

الدولي الإن�ساني وذلك من خالل تعزيز �سيادة القانون وتنظيم �سلوك 

كل الدول. 

القرار ومتابعة تنفيذ مذكرة  بتنفيذ  بالتقرير الخا�ش  يتعلق  اأما في ما 

ت�سرين   28 في  الموقعين  الت�سغيلية  التدابير  ب�ساأن  والتفاق  التفاهم 

الثاني/ نوفمبر 2005 بين جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني وجمعية 

مذكرة  اأن  نوؤكد   (1 يلي:  ما  نعلن  اإ�سرائيل،  في  اأدوم  دافيد  ماجن 

ذ بالكامل خا�سًة ما يتعلق منها بالنطاق الجغرافي، 2)  التفاهم لم ُتنفَّ

اإ�سرائيل بالتزاماتها  نكرر �سرورة وفاء جمعية ماجن دافيد اأدوم في 

نحو ا�ستكمال اأحكام مذكرة التفاهم المتعلقة بالنطاق الجغرافي، 3) 

نوؤكد من جديد اأن مهمة المراقب الم�ستقل يجب اأن ت�ستمر اإلى اأن 

يتم تنفيذ مذكرة التفاهم تنفيًذا كاماًل، 4) نطلب من الموؤتمر اأن ُيبقي 

هذه الق�سية قيد النظر، 5) نطلب من اللجنة الدولية والتحاد الدولي 

متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم. 

ا منظمة الموؤتمر الإ�سالمي في القرار المتعلق بمو�سوع  ونظرت اأي�سً

الرعاية ال�سحية في خطر ونود الإ�سارة اإلى اأن هذا المو�سوع ل يتعلق 

باأ�سكال العنف الأخرى التي نظن اأن ل عالقة لها بالنزاعات الم�سلحة. 

ونرى، بالن�سبة اإلى خطة العمل الممتدة على اأربع �سنوات، اأن اجتماع 

العام  اإعالن  تنفيذ  لمتابعة  المتعاقدة هي �سرورية  ال�سامية  الأطراف 

 .2001

كما نرى اأن الهدف رقم 5 ل اأهمية له بالن�سبة اإلى عمل هذا الموؤتمر. 

واإننا نتابع الحوار ب�سكل م�ستمر ونود عر�ش موقفنا بالتف�سيل اأثناء 

عملية المداولت. 
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باك�ستان

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

�سيدتي الرئي�سة، اأود الآن قراءة كلمة باك�ستان. 

التنفيذ  اأمام  تحديات جديدة  اليوم  تطرح  المعقدة  الدولية  البيئة  اإن 

طبيعة  تغيُّر  اأدى  وقد  وتعزيزه.  الإن�ساني  الدولي  للقانون  الفعلي 

واإدخال  القوة،  ا�ستخدام  في  جديدة  طرق  اإلى  واللجوء  النزاعات، 

ك بالقانون الدولي  اإلى جعل التم�سُّ تكنولوجيات واأ�سلحة جديدة، 

الإن�ساني اأكثر �سعوبة. 

الوليات  قوات  به  قامت  الذي  ر  المبرَّ غير  الجوي  الهجوم  وياأتي 

ت�سرين   26 في  يومين  قبل  الأطل�سي  والحلف  الأمريكية  المتحدة 

الأرا�سي  داخل  باك�ستاني  حدودي  مركز  على  نوفمبر  الثاني/ 

الباك�ستانية ليوؤكد الحاجة الملحة اإلى �سمان التنفيذ الفعلي للقانون 

الدولي والقانون الدولي الإن�ساني ف�ساًل عن جعلهما متما�سيين مع 

الوقائع الم�ستجدة. 

الباك�ستانية  القوات  من  فرًدا   24 بمقتل  الهجوم  هذا  ت�سبب  وقد 

الع�سكرية، وكان قد لقي اأكثر من 35000 مدني باك�ستاني واأكثر من 

1000 باك�ستاني من اأفراد قوات الأمن حتفهم في ما ي�سمى "بالحرب 
عون اأنهم اأ�سدقاوؤنا  �سد الإرهاب" اإل اأن الإرهابيين على الأقل ل يدَّ

وحلفاوؤنا كما تفعله الوليات المتحدة الأمريكية والحلف الأطل�سي. 

والجانب الأهم من هذا العدوان اأن مرتكبيه يزعمون اأنهم يملكون 

فمثل  القانون.  فوق  باأنهم  والإيمان  ال�ستثنائية  والمزايا  الح�سانة 

هذه النتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإن�ساني هي التي 

ت�سكل اأخطر تهديد لل�سلوك الإن�ساني الح�ساري. كما اأن ا�ستعمال 

بدون طيار  الطائرات  ا�ستعمال  مثل  لالأ�سلحة  تكنولوجيات جديدة 

ا اأ�سئلة ملحة حول المالءمة الحالية للقانون الدولي الإن�ساني  يثير اأي�سً

وقانون حقوق الإن�سان. 

وُيزعم اأن الطائرات بدون طيار تكفل ا�ستهداف الإرهابيين المزعومين 

في عمليات القتل ولكنها تت�سبب في الواقع باأ�سرار جانبية �سخمة، 

نا�سطين في  اأعرب عدة  بالجملة. عالوة على ذلك،  الأبرياء  وبقتل 

مجال حقوق الإن�سان وعدد من الم�سوؤولين الر�سميين عن مخاوفهم 

من اأن يرقى ا�ستخدام مثل هذه الأ�سلحة اإلى القتل خارج نطاق الق�ساء. 

ويجب اأن توؤخذ وجهات النظر هذه بالجدية الالزمة. 

عي اأنها تدافع عن الديمقراطية  وقامت بع�ش القوى العظمى التي تدَّ

وحقوق الإن�سان مختبئة وراء واجهة مكافحة الإرهاب باللجوء اإلى 

ا�ستجواب متطورة ولكنها ل تعدو  ف تقنيات  بتعبير ملطَّ ما ت�سميه 

ت�سليم  عمليات  تطبيق  عن  النظر  وبغ�ش  تعذيب.  بمثابة  تكون  اأن 

في  الحال  هو  كما  احتجاز  مراكز  القوى  هذه  اأقامت  �سرعية،  غير 

الحظ  قليلي  لل�سجناء  فيها  يمكن  ل  واأبوغريب  وبغرام  غوانتانامو 

اللجوء اإلى الإجراءات القانونية الواجبة. وي�ستمر العاملون في مراكز 

اإلى  وحتى  الم�سلحة  القوات  اإلى  ينتمون  والذين  هذه  الحتجاز 

اإعدامات  اإلى  الواردة  التقارير  ح�سب  اللجوء  في  خا�سة  �سركات 

خارج النطاق الق�سائي... 

ال�سيدة ليزبيت لينزاد،

رئي�سة الجل�سة العامة المخ�س�سة للقانون الدولي الإن�ساني

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

الخا�سة   11 المادة  من   4 بالفقرة  رك  اأذكِّ اأن  لي  هل  اعذرني. 

اأنه  الجل�سة،  بداية  في  اأعلنته  ما  وهذا  فيها،  ي�سار  التي  بالإجراءات 

ينبغي األ ندخل هنا في مجادلت ذات طابع �سيا�سي اأو عرقي اأو ديني 

رك بذلك واأطلب منك متابعة كلمتك.  اأو اأيديولوجي، اأود فقط اأن اأذكِّ

باك�ستان )تابع(

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

�سيدتي الرئي�سة، اإنني اأ�سير اإلى اأحداث خطيرة واإلى انتهاكات فا�سحة 

للقانون الدولي لحقوق الإن�سان، والقانون الدولي الإن�ساني، والقانون 

الدولي. هذا هو مو�سوع نقا�سنا اليوم وبهذه الروحية اأ�سير اإلى هذه 

الأمثلة عن الطريقة التي يتم بها انتهاك القانون الدولي الإن�ساني. 

والآن اإن �سمحتم لي بالمتابعة. اإن ال�ستخدام المتزايد لمقاولين من 

ا  اأي�سً يت�سبب  الأمنيين  والموظفين  المرتزقة  لتاأمين  الخا�ش  القطاع 

باإ�سعاف القانون الدولي لحقوق الإن�سان والقانون الدولي الإن�ساني. 

وُتعتبر هذه البنادق الم�ستاأجرة فوق قوانين الدول التي تنت�سر فيها. 

عون حتى اأنهم يملكون  وبالفعل، وكما اأظهرته الأحداث الأخيرة يدَّ

الح�سانة الدبلوما�سية بعد قتلهم مواطنين بدم بارد في و�سح النهار، 

وحين يتم اإبعادهم خفية اإلى بلدانهم ل يواجهون اأي تهمة جنائية اأو 

ت�سدر �سدهم، في اأ�سواأ الحالت، عقوبة مخففة. 

ولكل هذه الأ�سباب، تظن باك�ستان اأن ثمة حاجة ملحة لجعل القانون 

ال�سحايا  اأكثر مالءمة واأكثر فاعلية لحماية حقوق  الإن�ساني  الدولي 

وبذلك �سمان تحقيق العدالة. ويكمن التحدي الحقيقي في تنظيم 

�سلوك كل الدول، القوية منها وال�سعيفة، وتح�سين الم�ساءلة في كل 

كيفية  عن  النظر  بغ�ش  مزدوجة  معايير  ول  نفاق  بدون  المجالت 

حدوث النتهاك ومكان حدوثه وال�سخ�ش الذي ارتكبه. 

�سيدتي الرئي�سة، �سيوزع الن�ش الكامل لكلمتي في القاعة. ولم يكن 

ا لها. و�سكًرا جزياًل.  ذلك اإل ملخ�سً
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تركيا 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

الذين  جميع  اأ�سكر  اأن  بدايًةً  لي  ا�سمحوا  الرئي�سة.  �سيدتي  �سكًرا 

�ساهموا في التنظيم الناجح لهذا الموؤتمر الهام. ال�سيدة الرئي�سة، في 

ل اإلى العولمة، يكت�سب مفهوم القانون الدولي  هذا العالم الذي يتحوَّ

الإن�ساني اأهمية متزايدة. ونحن على قناعة باأن الدول يجب اأن تلعب 

الدور الأول في تطوير القانون الدولي الإن�ساني وتعزيزه. وتما�سًيا مع 

التطورات العالمية، اأدرجت تركيا من جانبها القانون الدولي الإن�ساني 

في البرامج الأكاديمية وفي معاهد الجي�ش وال�سرطة كذلك. ون�ستمر 

في التعاون مع اللجنة الدولية بهذا ال�ساأن. 

وعلى �سوء التزايد الخطير للحاجة اإلى و�سول الم�ساعدات الإن�سانية 

اإلى ال�سحايا ب�سرعة وبدون عائق، اأ�سبحت تركيا مانًحا رائًدا. فنحن 

نوؤكد للمجتمع الدولي التزامنا بدور دائم في مجال القانون الدولي 

ن قدراتنا. وت�سكل  الإن�ساني بناًء على اإرادة �سيا�سية قوية وعلى تح�سُّ

�سورية وليبيا وال�سومال بع�ش الأمثلة القريبة لالختبار المعا�سر لمفهوم 

الح�سارة. 

توؤدي خدمة  التركي  الأحمر  الهالل  اأن جمعية  ا  اأي�سً الإ�سافة  واأود 

ممتازة. ومن الوا�سح اأن علينا جميًعا اأن نكرر �سكرنا اإلى جمعياتنا 

الوطنية. 

ا اأن اأكرر التزامنا بتطوير القانون الدولي الإن�ساني. اإل  كما اأود اأي�سً

من  للثامن  والثاني  الأول  بالبروتوكولين  تتعلق  نقطة  اإثارة  اأود  اأنني 

حزيران/ يونيو 1977 الإ�سافيين اإلى اتفاقيات جنيف ولم ت�سبح تركيا 

الم�سلحة  "الجهات  عبارة  ب�ساأن  لدينا مخاوف جدية  فيهما.  طرًفا 

ارتياحنا  عدم  عن  ال�سدد  هذا  في  ا  اأي�سً ونعرب  الدول".  غير  من 

لالقتراحات باإقامة حوار مع هذه الجماعات اأي "الجهات الم�سلحة 

من غير الدول". ونرى اأن مثل هذا التطور �سينتهي بالتاأكيد باإ�سفاء 

ال�سرعية على المنظمات الإرهابية.

اإننا ل نزال نعار�ش الجهود المبذولة لتعديل القانون الدولي الإن�ساني 

الإرهابية.  للجماعات  عة  م�سجِّ بيئة  تكوين  اإلى  يوؤدي  نحو  على 

�ش جهودنا الرامية اإلى تعزيز القانون الدولي  ومن �ساأن ذلك اأن يقوِّ

الإن�ساني.

ال�سحيح  ن�سابها  في  الأمور  و�سع  الختام  في  اأود  الرئي�سة،  ال�سيدة 

اإعطاء �سورة خاطئة للوقائع في ما  اإلى محاولة اأحد الوفود  بالن�سبة 

يتعلق بق�سية قبر�ش. ل اأجد فائدة في الرد على الو�سف الذي ُعر�ش 

مفاو�سات  هنالك  اإذ  المنا�سب،  المكان  لي�ش  هذا  اأن  فاأعتقد  هنا. 

جارية تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف ت�سوية ق�سية قبر�ش. ول 

تزال حكومتي ملتزمة بدعم الت�سوية التفاو�سية لق�سية قبر�ش. 

ال�سيدة ليزبيت لينزاد،

رئي�سة الجل�سة العامة المخ�س�سة للقانون الدولي الإن�ساني

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

�سكًرا جزياًل لتركيا. و�سكًرا للطريقة التي ا�ستخدمت فيها حقك في 

الرد. اأنتقل الآن اإلى التحاد الدولي الذي �سيتبعه وفد رو�سيا. 

 التحاد الدولي لجمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

الدولي.  التحاد  با�سم  بالتكلم  لي  لل�سماح  الرئي�سة  �سيدتي  �سكًرا 

الدولي  التحاد  اإن  �سادتي،  �سيداتي،  الأكارم،  المندوبين  ح�سرات 

الموؤتمر  هذا  انتباه  لفت  على  ويهنئها  الدولية  اللجنة  بتقرير  يرحب 

اإلى هذه الموا�سيع والق�سايا الإن�سانية الهامة. 

وكما �ست�سمعون في الكلمات الملقاة في نقا�ش اليوم، تحظى هذه 

الق�سايا باهتمام كبير من جانب الكثير من جمعياتنا الوطنية الأع�ساء. 

ولن يتكلم التحاد الدولي بالتف�سيل عن الق�سايا الأربع الم�سار اإليها 

للتذكير  الفر�سة  هذه  انتهاز  نود  اأننا  غير  الدولية،  اللجنة  تقرير  في 

بالدور التاريخي الذي لعبته اللجنة الدولية في قيادة الحوارات عن 

التطور المحتمل للقانون الدولي الإن�ساني. 

بلدان  في  الوطنية  الجمعيات  من  بدعم  الدولية  اللجنة  فبدون عمل 

من مختلف اأنحاء العالم، لم نكن لن�ستفيد اليوم من اتفاقيات جنيف 

الأخرى  الدولية  ال�سكوك  من  والعديد  الإ�سافيين  وبروتوكوليها 

حياة  في  هائلة  تغييرات  ُتحدث  التي  الإن�ساني  الدولي  القانون  في 

الأ�سخا�ش الذين يعانون من ويالت الحرب. وقد لعبت اللجنة الدولية 

اإلى جانب الجمعيات الوطنية دوًرا اأ�سا�سيًّا على مر ال�سنين في التحول 

اإلى هذا  ُينظر تقليديًّا  الحرب. وكان  نحو الإقرار الجماعي بقانون 

اأ�سا�ش تقاليد  مة على  القانون باعتباره مجموعة من القواعد الم�سمَّ

الفرو�سية وتي�سيًرا لراحة الأطراف، اأما الآن فيعتبر عموًما اأن الغر�ش 

في  يكمن  اأن  يجب  المجال  هذا  في  قواعد  لو�سع  والأهم  الوحيد 

القانون  اإطار  يكون  وحينما  ال�سرورية.  غير  المعاناة  من  التخفيف 

الدولي الإن�ساني، كما اأ�سير اإليه هنا، غير مالئم لهذه المهمة الأ�سا�سية، 

ك م�سوؤولية جماعية.  ي�سبح التحرُّ

تو�سيات  تقييم  اإلى  اليوم  هنا  المجتمعة  الدول  تعمد  اأن  في  وناأمل 

اللجنة الدولية اآخذة هذه الم�سوؤولية في العتبار. 
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تقارير

التحاد الرو�سي 

)االأ�ضل بالرو�ضية( 

عن  اأعبِّر  اأن  لي  هل  الأعزاء،  الزمالء  ح�سرات  الرئي�سة،  �سيدتي 

اأرحب  اإني  الجتماع؟  هذا  اإلى  لدعوتها  للمنظمة  الجزيل  �سكري 

ا بالأجواء ال�سائدة في القاعة هنا. لقد جمعنا الدول الأطراف في  اأي�سً

والجمعيات  الدولي،  والتحاد  الدولية،  واللجنة  جنيف،  اتفاقيات 

الق�سايا  جميع  على  �ساملة  نظرة  اإلقاء  لنا  يتيح  الذي  الأمر  الوطنية، 

الإن�سانية الملحة التي تواجهنا. اأما تبادل وجهات النظر ب�ساأن الوثائق 

الحركة  تعزيز وحدة  لنا  يتيح  ف�سوف  الموؤتمر  هذا  في  ُقدمت  التي 

اأ�سا�سية  م�ساهمة  وتقديم  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�سليب  الدولية 

في التخفيف من المعاناة الإن�سانية اأينما تحدث. 

منذ انتهاء الموؤتمر الثالثين، اأنجزت اللجنة الدولية عماًل هائاًل في ما 

يتعلق بم�ساعدة �سحايا النزاعات الم�سلحة في العراق، واأفغان�ستان، 

وال�سومال، وليبيا، واأو�سيتيا الجنوبية، و�سربيا، والعديد من المناطق 

الأخرى. 

ورو�سيا.  الدولية  اللجنة  بين  التعاون  في  كبيًرا  ا  نموًّ �سهدنا  وقد 

من  المزيد  واتخاذ  لأن�سطتنا  الجغرافي  النطاق  تو�سيع  وا�ستطعنا 

اأفراد من و�سائل الإعالم  ا  اأي�سً الة. و�سارك  القرارات الت�سغيلية والفعَّ

في هذا العمل التعزيزي للجنة الدولية والوزارة ال�سابة المعنية بحالت 

اأ�سا�ش  نعمل على  عاًما، ونحن   20 اإلى  ن�ساأتها  تعود  التي  الطوارئ 

مبادئ اتفاقيات جنيف منذ 20 عاًما اأو منذ اأكثر من 20 عاًما. 

و�ساركنا في اأكثر من 400 ن�ساط. وكنا نعمل في غالب الأحيان جنًبا 

اإلى جنب مع ممثلين من ال�سليب الأحمر واأقمنا وحدة كانت حيوية 

في الحالت كثيرة التعقيد. و�ساركت اللجنة الدولية ب�سكل فاعل في 

تعزيز القانون الدولي الإن�ساني وزادت من فاعليته وتطبيقه. ويرتدي 

هذا العمل اأهمية بالغة خا�سًة اليوم نظًرا اإلى ما برز موؤخًرا من تحديات 

وتهديدات جديدة. 

اأما في ما يتعلق بفاعلية ن�ساطنا في المجال القانوني، فعلينا التفكير 

الدرا�سة  وهذه  ال�سر.  ظواهر  من  وغيرها  الإرهاب  مكافحة  بعملية 

ل�سحايا  القانونية  الحماية  تعزيز  اإلى  الحاجة  حول  الدولية  للجنة 

وقد  بالغة،  اأهمية  ترتدي  الم�سلحة  والنزاعات  الطبيعية  الكوارث 

الدولية  اللجنة  مع  اتفاًقا  رو�سيا  في  الطوارئ  وزارة حالت  وقَّعت 

وبداأت بالعمل بهدف التو�سل اإلى تعاون اأوثق معها �سعًيا اإلى امتالك 

قاعدة اأف�سل لن�ساطنا في الم�ستقبل. 

وهنا اأعلن عن دعمي لالقتراح الذي قدمته �سوي�سرا اأي اقتراح ال�سيدة 

كالمي راي ب�ساأن عقد �سل�سلة من الندوات وربما موؤتمر دولي يتناول 

هذه الق�سايا بالغة الأهمية لكي نتبادل ب�سكل منتظم وجهات النظر 

في هذا المجال واأظن اأننا جاهزون لهذا الحوار البّناء. 

ويرى التحاد الرو�سي اأن اللجنة الدولية هي اإحدى الركائز الأ�سا�سية 

للحركة وهي اأداة هامة في تحقيق م�ستوى رفيع من القيم الإن�سانية. 

جيبوتي 

)االأ�ضل بالفرن�ضية( 

�سكًرا �سيدتي الرئي�سة. ترحب جيبوتي باإدراج هذا البند في جدول 

النزاعات  �سحايا  اإلى  هامة  اإ�سارة  بالتاأكيد  ذلك  وير�سل  الأعمال 

القواعد  مجموعة  في  بجدية  تنظر  المعنية  الأطراف  باأن  الم�سلحة 

المطروحة. علينا اأن نبحث عن العوائق التي يواجهها القانون الدولي 

الإن�ساني ونرى كيف ن�ستطيع تعزيز تنفيذه. واأرحب بالقتراح الذي 

الدولي  القانون  تعزيز  ب�ساأن  الإيداع  دولة  باعتبارها  �سوي�سرا  قدمته 

الإن�ساني واللتزام با�ستك�ساف وتحديد الجوانب الخا�سة المت�سلة 

بتنفيذ  المتعلقة  الكاملة  م�سوؤولياتها  جيبوتي  وتتحمل  بالآليات. 

القانون الدولي الإن�ساني وهي موؤيد متحم�ش لتفاقيات جنيف. وقد 

در�َست الن�ش بعناية كبيرة وتريد اأن تكون اإحدى الدول الم�ساهمة 

في المبادرة ال�سوي�سرية. 

وقد داأبت جيبوتي على احترام �سارم للقانون الدولي الإن�ساني كما 

يبرز ذلك في العالقات المتبادلة مع الهيئات الإن�سانية ومن بينها اللجنة 

الدولية. اإل اأن هذا لي�ش �سحيًحا بالن�سبة اإلى المناطق المجاورة لنا 

2008. ونتفق مع تحليل  الحرب مع جيبوتي منذ  التي دخلت في 

النزاعات  ت�سببها  التي  للمعاناة  الرئي�سي  الم�سدر  باأن  الدولية  اللجنة 

الم�سلحة هو عدم احترام القانون الدولي الإن�ساني ولي�ش �سعًفا في 

القانون نف�سه. ونظن اأنه ينبغي اأن تكون لدينا اآليات جديدة للتنفيذ 

اإذا اأردنا اأن يلعب القانون الدولي الإن�ساني دوره في مجال الحماية. 

لقد اأنكرت اإريتريا وجود �سجناء قب�ست عليهم، ولم تبلِّغ باأ�سمائهم 

لل�سالم  بعثة  ذلك  في  بما  الفاعلة  الجهات  مع مختلف  تتعاون  ولم 

اأر�سلتها الأمم المتحدة. واأعرب مجل�ش الأمن عن قلقه ال�سديد اإزاء 

هذا الو�سع الخطير واأمر اإريتريا في الفقرة 4 من القرار رقم 1907، 

بتقديم كل المعلومات المتعلقة بالأ�سرى الذين اختفوا خالل ال�سنوات 

الأربع من النزاع بحيث نتمكن من الطالع على ظروف احتجازهم. 

وترف�ش اإريتريا حتى الآن التعاون. 

ال�سيدة ليزبيت لينزاد،

رئي�سة الجل�سة العامة المخ�س�سة للقانون الدولي الإن�ساني

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

هل لي رجاًء اأن اأقترح اأن توؤخذ في العتبار الفقرة 4 من المادة 11 

الخا�سة بالإجراءات والمتعلقة بالمداخالت ذات الطابع ال�سيا�سي؟ 

هل يمكن من ف�سلك اإنهاء كلمتك؟ �سكًرا.
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جيبوتي )تابع( 

)االأ�ضل بالفرن�ضية(

اأع�ساء  انتباه  لفت  اأردت  الواجب  الحترام  مع كل  الرئي�سة  ال�سيدة 

ولم  الثالثة  جنيف  لتفاقية  فا�سح  انتهاك  اإلى  الكرام  الموؤتمر  هذا 

اأكن اأرغب في ت�سيي�ش النقا�ش. اإننا نريد انتهاز الفر�سة المتاحة في 

الجيبوتيين  ال�سجناء  بمعاملة  بحت  اإن�ساني  نداء  لتوجيه  اليوم  حوار 

للتعاون مع  اإننا جاهزون  اتفاقيات جنيف.  اإن�سانية بموجب  معاملة 

ا با�ستكمال النقا�ش ب�ساأن  كل الجهات الفاعلة المعنية ونرحب اأي�سً

الأحمر  الهالل  جمعية  بين  التفاهم  لمذكرة  الت�سغيلية  الجوانب 

الفل�سطيني وجمعية ماجن دافيد اأدوم في اإ�سرائيل. ونريد اأن يتم التنفيذ 

الكامل لتفاقيات جنيف بما في ذلك التفاقية الرابعة وما يتعلق منها 

بالأرا�سي المحتلة. 

ال�سليب الأحمر البريطاني 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

�سكًرا �سيدتي الرئي�سة. �سيح�سر ال�سليب الأحمر البريطاني مالحظاته 

في الرد على الأ�سئلة التوجيهية الثالثة الخا�سة بهذا المو�سوع الهام. 

في ما يتعلق بال�سوؤال الأول، نوافق على القرار الذي اتخذته اللجنة 

الدولية بالت�ساور مع الدول بالتركيز على مجالين ُتعطى لهما الأولوية. 

فوائد  اإلى  المحددين  المجالين  في  الُمحَرز  التقدم  ا  اأي�سً يوؤدي  وقد 

على الم�ستوى الإن�ساني في المجالين اللذين ل يبدو اأنهما يحظيان 

بالأولوية. 

في ما يتعلق بال�سوؤال الثاني، نعتقد اأن اإدخال موا�سيع اأخرى من �ساأنه 

المختارين  بالمو�سوعين  ي�سرُّ  نحو  على  الجهود  ي�سعف  اأن  فقط 

لإعطائهما الأولوية. 

وكما تعلمون، ن�سر رئي�ش الدعاء العام في ق�سية بهاء مو�سى تقريره 

عن وفاة مدني عراقي لقي حتفه وهو في عهدة الجنود البريطانيين في 

العراق عام 2003. وبينما ُيظهر هذا التحقيق اأن �سلطات المملكة 

الدولي  القانون  بموجب  للتزاماتها  فعليًّا  اهتماًما  تعير  المتحدة 

ا اأهمية المو�سوعين المختارين ليحظيا بالأولوية،  الإن�ساني، يبرز اأي�سً

اأي حماية الأ�سخا�ش المحرومين من حريتهم في النزاعات الم�سلحة 

الة ل�سمان المتثال للقانون الدولي الإن�ساني.  واأهمية الآليات الفعَّ

اأما في ما يتعلق بال�سوؤال الثالث، فيوافق ال�سليب الأحمر البريطاني 

على الموا�سيع التي حددتها اللجنة الدولية في درا�ستها. ومن الوا�سح 

اأن التركيز على المجالت التي يمكن الح�سول فيها على توافق في 

في  ذلك، وكما هو محدد  فاعلية. عالوة على  اأكثر  �سيكون  الآراء 

م�سروع القرار الحالي، ينبغي اأن يراعي هذا العمل العمليات الدولية 

الأخرى المتعلقة بموا�سيع مماثلة. وبهذا �سيكون من الحكمة عدم 

تجنًبا  ب�ساأنها  عمليات  اأ�ساًل  تجري  التي  المجالت  على  التركيز 

لالزدواجية في الجهود المبذولة. 

ببحث  الأمر  يتعقد  اأن  قبل  المتثال  اآلية  نركز على  اأن  بدايًةً  ويجب 

الآراء  توافق في  اإيجاد  ال�سعب  �سيكون من  التي  التعوي�سات  م�ساألة 

ب�ساأنها. 

الجهة  بدور  ت�سطلع  التي  الوطنية  الجمعيات  اأن  نرى  الختام،  وفي 

ا دور  الم�ساعدة وبدور في مجال القانون الدولي الإن�ساني لديها اأي�سً

توؤديه في الجهود الرامية اإلى تعزيز الحماية القانونية ل�سحايا النزاعات 

نا اأن يظهر ذلك في م�سروع القرار.  الم�سلحة. وي�سرُّ

اآيرلندا 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

�سكًرا �سيدتي الرئي�سة. اأود بدايًةً تهنئة جميع الذين �ساركوا في تنظيم 

هذا الموؤتمر. 

ت�سكر اآيرلندا اللجنة الدولية على تقريرها �سديد الو�سوح حول تعزيز 

الحماية القانونية ل�سحايا النزاعات الم�سلحة. وتتفق مع الكثير من 

قواعد  اأن  على  ونوافق  التقرير.  هذا  اإليها  التي خل�ش  ال�ستنتاجات 

لحماية  كافية  عام  ب�سكل  تبقى  القائمة  الإن�ساني  الدولي  القانون 

�سحايا النزاعات الم�سلحة. وحين لم تكن في الما�سي كافية، كما 

باأ�سرار ع�سوائية،  المدنيين  ت�سيب  التي  ال�سالح  اأنظمة  في حالت 

كنا من بين الذين �سجعوا على تطوير �سكوك جديدة تحظر اأو تنّظم 

ا�ستعمال هذه الأ�سلحة. 

وفي هذا ال�سدد ت�سرفت حكومة اآيرلندا با�ست�سافة ورئا�سة الموؤتمر 

الدبلوما�سي الذي اعتمد في دبلن عام 2008 اتفاقية الذخائر العنقودية. 

وتتفق اآيرلندا مع اللجنة الدولية باأن القواعد الحالية تتطلب في عدد من 

المجالت التو�سيح اأو التطوير. ومن الوا�سح في نظرنا اأن هذه هي 

حال ال�سمانات الإجرائية التي تنّظم التوترات في النزاعات الم�سلحة 

دة في التقرير باأنها  غير الدولية. ومن بين المجالت الأربعة المحدَّ

ربما تحتاج اإلى اإطار قانوني اأقوى اأو اإلى اإجراءات ومعايير جديدة، 

توافق اآيرلندا على اأن ين�سبَّ التركيز الرئي�سي في البداية على حماية 

النزاعات  حالت  في  وخا�سًة  حريتهم  من  المحرومين  الأ�سخا�ش 

الم�سلحة غير الدولية– مثل م�ساألة الكتظاظ وم�سائل اأخرى في هذا 

المجال- وعلى الآليات الأخرى التي تكفل المتثال للقانون الدولي 

الإن�ساني. 

ح�ساب  على  المجالين  هذين  على  التركيز  يكون  األ  يجب  ولكن 

من  يكون  قد  اأنه  اآيرلندا  مثاًل  فتقرُّ  معالجتها.  ينبغي  اأخرى  ثغرات 

ال�سروري تعزيز القوانين التي تحمي النازحين داخل بلدانهم وعلى 

�سبيل المثال اإمكانيات عودة النا�ش اإلى منازلهم في ظروف ُمر�سية. 
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النزاعات  اأمام حماية �سحايا  الحالي الأكبر  العائق  اأن  اأننا نرى  غير 

للدول  التابعة  الم�سلحة  للقوات  المتكرر  الإخفاق  هو  الم�سلحة 

وللجماعات من غير الدول في احترام القواعد القائمة. وقد يحدث 

غياب  اأو  القوانين،  معرفة  عدم  منها  عديدة  لأ�سباب  الإخفاق  هذا 

اأو  الت�سامح  الواقع  في  اأو  القانون  احترام  ب�سمان  ال�سيا�سية  الإرادة 

معاناة  من  الكثير  اأن  القول  عن  وغني  العقاب.  من  الإفالت  عقلية 

تم  لو  ليحدث  يكن  لم  المعا�سرة  الم�سلحة  النزاعات  في  الإن�سان 

اأن  القواعد يجب  الموجودة. وعندما ل ُتحترم هذه  القواعد  اتباع 

ُيفتح الباب للم�ساءلة. 

عن  بثبات  الدفاع  على  المتتابعة  الآيرلندية  الحكومات  داأبت  وقد 

ومالحقة  الإن�ساني  الدولي  القانون  انتهاكات  في  الفعلي  التحقيق 

ال�ستنتاج  مع  اآيرلندا  تتفق  ذلك،  اإلى  اإ�سافًة  الق�ساء.  اأمام  مرتكبيها 

الذي خل�ش اإليه تقرير اللجنة الدولية اأنه يجب اليوم النظر جديًّا في 

و�سع طرق م�ستقلة ومحايدة لمراقبة المتثال للقانون الدولي الإن�ساني 

اأثناء النزاعات و�سمان اإمكانية تجنُّب وقوع النتهاكات اأو اإيقافها. 

الدولي  القانون  اإطار  �سمن  دة  المحدَّ القائمة  الآليات  تتمكن  ولم 

لذلك،  ونتيجة  متعددة،  لأ�سباب  الهدف  هذا  تحقيق  من  الإن�ساني 

اأ�سا�ش كل حالة  حاولت هيئات اأخرى العمل في هذا التجاه على 

بعينها. 

وتتطلع اآيرلندا اإلى العمل مع اللجنة الدولية ومع جهات اأخرى لطرح 

اقتراحات ترمي اإلى تعزيز فاعلية القانون الدولي الإن�ساني في مهمته 

المركزية األ وهي الدفاع عن الذين ل حول لهم ول قوة في اأوقات 

الحرب. 

ال�سيدة ليزبيت لينزاد،

رئي�سة الجل�سة العامة المخ�س�سة للقانون الدولي الإن�ساني

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

اأوًل  عليهما.  اإطالعكم  اأود  م�ساألتان  الآن  هناك  جزياًل.  �سكًرا 

الرابعة  ال�ساعة الآن  القائمة.  اآيرلندا كانت المتحدث الأربعين على 

 84 اإلى  القائمة  وخم�ش واأربعون دقيقة وعدد المتحدثين ي�سل في 

ا�سًما. فالخبر الم�سرُّ هو اأن غالبية الوفود، اأو العديد من الوفود تريد 

الم�ساهمة في النقا�ش. واأظن اأن في ذلك قيمة كبيرة خا�سًة اأن الن�سف 

الثاني من قائمتي يت�سمن عدًدا كبيًرا من الجمعيات الوطنية التي تريد 

اأن تتكلم وهذا مو�سع ترحيب �سديد. ولكننا نواجه م�سكلة في الوقت 

مع هذا  التعامل  كيفية  في  ر  نفكِّ اأن  نريد  الجل�سة.  لهذه  المخ�س�ش 

اإلى  الو�سع ونحن ل نزال في ن�سف الطريق ومن المهم اأن ن�ستمع 

ف اإلى كل اآرائها عن هذا المو�سوع.  كل الوفود ونتعرَّ

هذه الم�ساألة الأولى وعلى الجال�سين وراء هذه المن�سة اأن يجدوا حالًّ 

لها. و�ساأطلعكم على المزيد مما يتعلق بق�سية الوقت. 

 اأن اأعلمكم باأنه بعد حوالي 15 دقيقة �ستبداأ 
َّ
الأمر الآخر هو اأن علي

حلقات العمل الأربع. بالطبع حلقات العمل هذه هي بالتاأكيد جديرة 

ا جدير بالهتمام.  بالهتمام لكن في الوقت نف�سه ما يقال هنا هو اأي�سً

فلن اأعطيكم اأية ن�سائح. اإذا اأردتم المغادرة، علًما اأن حلقات العمل 

الآن  اأوراقكم  لجمع  منا�سًبا  الوقت  يكون  قد  دقيقة،   15 بعد  تبداأ 

والتوجه اإلى اأماكن حلقات العمل. واأظن في الوقت نف�سه اأن البقاء 

ا.  ا مفيًدا جدًّ هنا قد يكون اأي�سً

ل ن�سيحة من جانبي، ولكن مجرد اأن تعلموا اأنه ربما عليكم ال�ستعداد 

الآن اإذا كنتم تريدون الم�ساركة في حلقات العمل. 

فلنتابع الآن وعلى قائمتي كو�ستاريكا ثم جنوب اأفريقيا. تف�سلوا. 

كو�ستاريكا 

)االأ�ضل باالإ�ضبانية( 

�سكًرا �سيدتي الرئي�سة.

ي�سرُّ بالدي اأن يكون الت�سديق على اتفاقيات جنيف عالميًّا. ويعك�ش 

ذلك التزام الدول الملفت والحقيقي بتحقيق المتثال للقانون الدولي 

الإن�ساني وتعزيزه. 

وفي �سياق الموؤتمر الحادي والثالثين ب�سعار "عالمنا. عملكم– من 

التزام  تنامي  اإلى  العالمي  الت�سديق  هذا  مثل  يرمز  الإن�سانية"  اأجل 

المجتمع الدولي بتعزيز القانون الدولي الإن�ساني. 

 1 منذ  تملك كو�ستاريكا جي�ًسا  تعد  لم  هنا،  الكثيرون  يعلمه  وكما 

فيه.  نزاع م�سلح �ساركت  اآخر  انتهى  الأول/ دي�سمبر عندما  كانون 

ومن  العامة  �سيا�ساتها  قلب  في  ال�سعب  دائًما  كو�ستاريكا  وو�سعت 

هنا دعمنا الخال�ش للقانون الدولي الإن�ساني. 

وبالرغم من اأن النزاعات الم�سلحة هي جزء من الما�سي في بالدنا، 

دة التي تنظم النزاعات الم�سلحة والموجودة  فاإننا نوؤيد الأحكام المحدَّ

في اتفاقيات لهاي. 

ه كو�ستاريكا في المفاو�سات الدولية متعددة الأطراف  وبالتالي ما يوجِّ

هو مجموعة من المبادئ المبنية على القانون الدولي الإن�ساني. 

ل توؤيد كو�ستاريكا القانون الدولي الإن�ساني للوفاء فح�سب بالتزامها 

من  المجموعة  بهذه  اللتزام  بتبني  جنيف  اتفاقيات  في  المحدد 

التزامها  من  ا  اأي�سً بتوجيه  التدريجي ولكن  تطورها  وتعزيز  القوانين 

المطلق بحماية حياة الإن�سان وكرامته. 
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ال للقانون  اإن تعزيز القانون الدولي الإن�ساني يعتمد على التنفيذ الفعَّ

الدولي الإن�ساني وعلى المتثال لالأنظمة القائمة. ويجب لذلك اأن 

تكون كل اأطراف النزاع معنية بهذا الأمر. 

ويجدر التذكير باأن العديد من اأحكام القانون الدولي الإن�ساني تعتبر 

الأطراف  اإخفاق  غ  ي�سوِّ تبرير  اأي  بالتالي  يوجد  ول  عرفية.  قواعد 

تطبيقها  تطوير  اأو  لها  المتثال  في  الم�سلح  النزاع  في  الم�ساركة 

تدريجيًّا. 

اإننا نثني على درا�سة اللجنة الدولية ونرحب باعتماد القرار الالحق لها. 

اإيجاد ال�سبل القادرة على  ولدى كو�ستاريكا قناعة باأن من الممكن 

الن�سمام  فها  ي�سرِّ ولهذا  الإن�ساني  الدولي  القانون  تطبيق  تعزيز 

الطرق  وتحديد  ا�ستك�ساف  عملية  بتي�سير  تعهدها  في  �سوي�سرا  اإلى 

ا تعهدات تتعلق  والأ�ساليب الملمو�سة للتو�سل اإلى ذلك. وقدمنا اأي�سً

بالت�سدي لجرائم الحرب والجرائم �سد الإن�سانية. 

واأود في الختام لفت النتباه اإلى قرار حكومة كو�ستاريكا بموا�سلة 

لتنفيذ  �سنوات  اأربع  الممتدة على  العمل  ب�ساأن خطة  التعاون  جهود 

مة في هذا الموؤتمر.  القانون الدولي الإن�ساني وب�ساأن التعهدات المقدَّ

جنوب اأفريقيا 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

�سكًرا �سيدتي الرئي�سة. اإنه ل�سرف لجنوب اأفريقيا اأن ت�سارك في هذا 

حل  اإيجاد  في  م�ساركتي  لعدم  ا  جدًّ م�سرور  بالفعل  واإني  النقا�ش. 

لم�سكلة الوقت المتاح لهذا الجتماع. 

به  الذي قامت  الهام  للعمل  اأعبر عن تقديرنا  اأن  بدايًةً  المنا�سب  من 

القانونية  الحماية  تعزيز  الإعالمي عن  التقرير  لتقديم  الدولية  اللجنة 

ا على اأن النقاط المثارة في  ل�سحايا النزاعات الم�سلحة. ونوافق اأي�سً

ا للنقا�سات الالحقة واأن من المهم �سمان  هذا التقرير هي هامة جدًّ

امتثال اأكبر لالإطار القانوني القائم من اأجل تح�سين حماية الأ�سخا�ش 

اإجراء  ا  جدًّ ال�سروري  ومن  الم�سلحة.  النزاعات  من  المت�سررين 

المناق�سات ال�ساملة بروح من ال�سراكة والحترام المتبادل من اأجل 

اإطار  اليوم �سمن  التي ل نزال نواجهها  التحديات  معالجة مختلف 

القانون الدولي الإن�ساني.

 

قامت جنوب اأفريقيا منذ عودتها اإلى المجتمع الدولي بتوقيع وت�سديق 

اتفاقيات  ت�سديق  وخا�سًة  الإن�ساني  الدولي  القانون  �سكوك  غالبية 

جنيف وبروتوكوليها الإ�سافيين الأول والثاني. ونحن نرى بالتالي 

اأن القانون الدولي الإن�ساني ل يزال اليوم واأكثر من اأي وقت م�سى 

مالئًما في النزاعات الم�سلحة الدولية منها وغير الدولية، وينبغي اأن 

ي�ستمر في منح الحماية لكل �سحايا النزاعات الم�سلحة. 

اإن اعتقادنا را�سخ بالدور الخا�ش الذي ينبغي اأن تلعبه اللجنة الدولية 

في تح�سين فهم القانون الدولي الإن�ساني ون�سره دعًما للدور الأ�سا�سي 

للدول في تطوير القانون الدولي الإن�ساني. وعلى هذا الأ�سا�ش اأفتخر 

ا�ست�سافة  في  الدولية  اللجنة  مع  �ساركت  اأفريقيا  جنوب  اإن  بالقول 

الدولي  القانون  مبادئ  لن�سر  اأفريقيا  جنوب  في  اإقليميًّا  موؤتمًرا   11
الإن�ساني.

و�سعًيا اإلى �سمان تح�سين تنفيذ وفهم القانون الدولي الإن�ساني، من 

ا تح�سين وتعزيز قدرات البلدان عندما يقت�سي الأمر  ال�سروري اأي�سً

ذلك. ويعرب وفدنا عن �سكره اإلى اللجنة الدولية لتقديمها هذا الدعم 

ا�ست�سافة  في  الم�ساركة  في  ذلك  يظهر  كما  ا  اأي�سً ولمنطقتنا  لبلدي 

الجتماعات الإقليمية التي ذكرتها اآنًفا. 

ا جنوب اأفريقيا موؤيدة في هذا المجال لإجراء المزيد  و�ستكون اأي�سً

من الأبحاث والم�ساورات والنقا�سات من اأجل تقييم اأن�سب الطرق 

ل�سمان بقاء القانون الدولي الإن�ساني عمليًّا ومالئًما في توفير الحماية 

القانونية لجميع الأ�سخا�ش المحرومين من حريتهم في عالقة بنزاع 

لحماية  خا�سة  عناية  اإيالء  ب�سمان  خا�ش  اهتمام  ولدينا  م�سلح. 

احتياجات الن�ساء والأطفال والم�سنِّين والأ�سخا�ش ذوي الإعاقة. 

وفي الختام، يوؤمن وفد بالدي باأن الروحية الأ�سا�سية لتفاقيات جنيف 

بالحفاظ على حياة الإن�سان وكرامته حتى و�سط النزاعات الم�سلحة 

ل تزال ترتدي نف�ش الأهمية كما كانت عليه قبل 60 عاًما. هذا العالم 

هو عالمنا ونحتاج اإلى التحرك مًعا لتحقيق نتائج اأف�سل. 

الجزائر 

)االأ�ضل بالعربية( 

نود التقدم بال�سكر اإلى اللجنة الدولية لإعدادها هذا الن�ش عن تعزيز 

الحماية القانونية ل�سحايا النزاعات الم�سلحة وعر�سه هنا. اإننا نوؤيد 

الإعالن الذي قدمه المتحدث با�سم منظمة الموؤتمر الإ�سالمي. 

ت�سكل حماية ال�سكان المدنيين الذين يعانون من الحتالل الأجنبي 

من  هذا جزء  الواجبة.  العناية  نوليه  اأن  وعلينا  الأهمية  غاية  في  اأمًرا 

الأ�سا�ش الالزم لتعزيز القانون الدولي الإن�ساني. علينا احترام القانون 

الدولي القائم وتطبيقه والقانون الدولي الإن�ساني هو اأف�سل القوانين 

الدولية. 

الدولي  القانون  تو�سيع نطاق  اأن  نعتقد  القانون،  بتنفيذ  يتعلق  ما  في 

الإن�ساني اإلى حالت مثل مكافحة الإرهاب هو من الخت�سا�سات 

مدنيين  من  ال�سحايا–  بحماية  المت�سلة  الم�ساكل  وتن�ساأ  الوطنية. 

القانون  النزاع  في  الم�ساركة  الأطراف  تتجاهل  وم�سلحين– عندما 

احترامه  للقانون و�سمان  الكامل  التنفيذ  الإن�ساني، ويكون  الدولي 

اأف�سل ال�سبل لمعالجة هذه الم�ساكل. ولهذا علينا م�ساعفة جهودنا 
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القانون  احترام  لمراقبة  وتحويلها  القائمة  الآليات  تفعيل  اأجل  من 

الدولي الإن�ساني. 

وينبغي اأن ُتطبَّق هذه الآليات على اأ�سا�ش عدم التحيز، والمو�سوعية، 

والحترام التام لميثاق الأمم المتحدة، و�سيادة الدول، وعدم التدخل 

الدولي  بالقانون  بقوة  ملتزمة  الجزائر  اإن  الداخلية.  ال�سوؤون  في 

الدولي  بالقانون  المعنية  اللجنة   2008 عام  اأن�ساأت  وقد  الإن�ساني 

ن هذه اللجنة من ممثلين عن  الإن�ساني التي يراأ�سها وزير العدل. وتتكوَّ

الوزارات المعنية، وعن القوات الم�سلحة، والهالل الأحمر الجزائري 

واللجنة المعنية بتعزيز حقوق الإن�سان. وهي تهدف اإلى تنفيذ القانون 

الدولي الإن�ساني في الجزائر من خالل تكييف القوانين الوطنية وفًقا 

للقانون الدولي الإن�ساني. 

يقدم الهالل الأحمر الجزائري م�ساهمة كبيرة في التعريف بالقانون 

الأرا�سي  على  فروعه  جميع  خالل  من  ون�سره  الإن�ساني  الدولي 

ا الجزائرعلى تعاونها الوثيق مع اللجنة الدولية  الوطنية. وتحافظ اأي�سً

من خالل تقديم المعلومات اإلى الدبلوما�سيين ال�سباب، والمحامين 

و�سباط الجي�ش. واأود الإ�سادة هنا ب�سكل خا�ش بالمتطوعين وجميع 

الذين يوؤدون مهامهم في حياد تام. 

البرتغال 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

جرت  التي  الأحداث  مراًرا  اأظهرت  لقد  الرئي�سة.  �سيدتي  �سكًرا 

النقا�ش  من  المزيد  اإلى  الحاجة  العالم  من  مختلفة  اأنحاء  في  موؤخًرا 

انعقاد  ومنذ  الإن�ساني.  الدولي  القانون  تعزيز  واأ�ساليب  حول طرق 

الموؤتمر الدولي ال�سابق، �سارك اأكثر من 60 بلًدا في نزاعات م�سلحة. 

ال�سحايا  العظمى من  الغالبية  اأن  المقلق  التجاه  فاقم من هذا  ومما 

ال�سكان  بين  بل  الم�سلحة  القوات  �سفوف  في  تقع  لم  المعروفين 

المدنيين  �سد  العنف  اأ�سكال  كل  بقوة  البرتغال  وتدين  المدنيين. 

الفاعلة  الإن�سانية  الجهات  بين  التعاون في ما  المزيد من  اأن  وتعتقد 

وغيرها من الجهات المعنية ل يزال يرتدي اأهمية ق�سوى �سواء اأكان 

ذلك في �سياق العمليات اأو بالن�سبة اإلى و�سع اآليات قانونية و�سيا�سية 

وحماية  الم�سلحة  بالنزاعات  المهددين  الأ�سخا�ش  اأرواح  لحماية 

�سحتهم وكرامتهم. 

اإننا ن�سجل بقلق بالغ وجود عجز في حماية الأ�سخا�ش المحرومين 

من حريتهم. وينبغي اأن يحظى المحتجزون ب�سروط احتجاز منا�سبة 

اأخرى كذلك.  العمر والجن�ش والإعاقة وعوامل  تاأخذ في العتبار 

الدولية  اللجنة  تقرير  لعتراف  ارتياحها  عن  التعبير  البرتغال  وتود 

دعمها  عن  بدايًةً  والإعالن  والأطفال،  للن�ساء  الخا�سة  بالحاجات 

لخطة العمل الممتدة على اأربع �سنوات لتنفيذ القانون الدولي الإن�ساني 

نا ب�سكل خا�ش اأن نجد من بين  والمطلوب اعتمادها لحًقا. وي�سرُّ

اأهدافها تح�سين الحماية الممنوحة لهاتين الفئتين. 

الإن�ساني  الدولي  للقانون  المتثال  مراقبة  ترتدي  الرئي�سة،  ال�سيدة 

من  الق�سم  هذا  �سالمة  على  للحفاظ  و�سيلة  باعتبارها  بالغة  اأهمية 

المتحاربين.  ال�سغط على  لممار�سة  ا و�سيلة  اأي�سً القانون وباعتبارها 

واإدراًكا منا لحدود اآليات المراقبة والمتثال، نقف على اأهبة ال�ستعداد 

ل�ستك�ساف �سبل جعلها اأكثر فاعلية. ونوؤيد في هذا ال�سياق مناق�سة 

لتق�سي  الدولية  اللجنة  عمل  تح�سين  اإلى  الرامية  والأ�ساليب  الطرق 

الحقائق في الم�سائل الإن�سانية وحث الدول على رفع التقارير اإليها 

في حالت النزاعات الم�سلحة. 

وا�سمحي لي �سيدتي الرئي�سة اأن اأ�سير في هذا ال�سدد اإلى ن�ساط رئا�سة 

البرتغال الحالية لمجل�ش الأمن. ففي اأوائل �سهر ت�سرين الثاني/ نوفمبر 

�سعينا اإلى عقد ندوة عن اآليات الم�ساءلة وتق�سي الحقائق بالن�سبة اإلى 

زت  انتهاكات القانون الدولي الإن�ساني وقانون حقوق الإن�سان ركَّ

على الم�سوؤولية الجنائية الفردية واآليات تق�سي الحقائق والتعوي�سات. 

ا موؤخًرا نقا�ش مفتوح حول حماية المدنيين. واأتاح كال  وجرى اأي�سً

الحدثين التبادل المثمر والحي لوجهات النظر المتعلقة بتعزيز حماية 

المدنيين بما في ذلك من خالل القانون الدولي الإن�ساني. ونود التقدم 

هذه  في  والمفيدة  الدائمة  لم�ساهمتها  الدولية  اللجنة  اإلى  بال�سكر 

المناق�سات. واأ�ستطيع اأن اأوؤكد لكم اأن البرتغال �ستوا�سل بذل ق�سارى 

جهدها لإبقاء هذه الق�سايا في اأولويات جدول اأعمال مجل�ش الأمن 

اأن ت�سارك في ذلك الجهات  على  تبقى من فترة وليتنا–  خالل ما 

الإن�سانية والجهات الفاعلة المعنية بحقوق الإن�سان. 

ال�سيدة الرئي�سة، اأود اختتام كلمتي بالتذكير باأن التقاع�ش عن العمل 

ا اأن ن�سعى اإلى تعزيز القانون  لي�ش خياًرا مطروًحا. ومن ال�سروري حقًّ

الدولي الإن�ساني القائم. 

جمعية الهالل الأحمر في كازاخ�ستان

)االأ�ضل بالرو�ضية(

ال�سيدة الرئي�سة. بعد درا�سة م�سروع القانون اأود اأوًل الإعالن با�سم 

ن�سهد  لم  اأننا  الحظ  من ح�سن  القرارات.  لكل  تاأييدنا  عن  جمعيتنا 

لكننا  الآن.  ول  الما�سي  في  ل  م�سلح  نزاع  اأي  كازاخ�ستان  في 

نتعاطف مع كل البلدان الأخرى التي تعاني من مثل هذه النزاعات. 

لع ب�سكل منتظم على عمليات اللجنة الدولية واأن�سطة الجمعيات  ونطَّ

ون�ساند  البلدان  تلك  لمواطني  م�ساعرنا  اأحر  عن  ونعرب  الوطنية. 

ر عملهم ون�ساط موظفي اللجنة الدولية  اأن�سطة المتطوعين الذين نقدِّ

للغاية في مهمتهم للحفاظ على حياة  الذين يواجهون ظروًفا �سعبة 

النا�ش وكرامتهم. 

في  بالدنا.  في  الإن�ساني  الدولي  القانون  تنفيذ  اإلى  الإ�سارة  واأود 

الدولية  اللجنة  مع  بالتعاون  بداأنا  وطنية،  بموقفنا كجمعية  يتعلق  ما 

وا�ستطعنا، بف�سل هذا التعاون، ت�سكيل �سبكتنا الخا�سة لن�سر معلومات 

كل  في  مقرنا  في  ونتعاون  الإن�سان.  لحقوق  الدولي  القانون  عن 
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الطوارئ  وزارة  مع  عالقاتنا  ا  اأي�سً ونن�سق  الهامة  والأن�سطة  الق�سايا 

ووزارة التربية. 

التعاون في حالت  يمكننا  الطوارئ، ل  وبف�سل عالقتنا مع وزارة 

ا عندما تندلع نزاعات م�سلحة.  الكوارث الطبيعية فح�سب واإنما اأي�سً

كما ا�ستطعنا زيادة اإمكانيات ن�سر القانون الدولي الإن�ساني من خالل 

بون ب�سكل منتظم دورات للم�سوؤولين  �سبكتنا الإقليمية. وينظم المدرِّ

عن الخدمات العامة. 

الموظفون  ويتابع  الع�سكرية.  الوحدات  مع  ر�سميًّا  نتعاون  كما 

والمتطوعون ندوات عن القانون الدولي لحقوق الإن�سان والقانون 

الدولي الإن�ساني. 

خطتنا  فيها  نقدم  ندوة  بتنظيم   2012 العام  بداية  في  نقوم  و�سوف 

الموؤتمر ول  لنتائج هذا  �ستكون موافقة  التي  الجديدة  ال�ستراتيجية 

�سيما لخطة العمل الممتدة على اأربع �سنوات والخا�سة بتنفيذ القانون 

الدولي الإن�ساني. 

الدولي  التحاد  اإلى  بال�سكر  اأتقدم  اأن  الوطنية  جمعيتنا  با�سم  واأود 

والحركة بكاملها. واأظن اأن كل هذه المواد �ستكون ذات اأهمية كبيرة 

ا لنا عند اإعدادنا لوثائقنا الخا�سة.  للجمعية الوطنية و�ستكون مفيدة جدًّ

م�ساعدة  في  الأمام  اإلى  خطوة  �سي�سكل  الموؤتمر  هذا  اأن  اأعتقد 

الجمعيات الوطنية على التو�سل اإلى فهم اأف�سل للق�سايا واإلى تحديد 

اأهدافنا وفًقا لتحديات القرن الحادي والع�سرين. وهذا الموؤتمر هو 

اأ�ساًل خطوة اأخرى في اتجاه تطبيق مبادئنا الأ�سا�سية كما يقدم �سورة 

ممتازة لمبداأ ال�ستقالل. 

�سلوفينيا 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

هذه  اختيار  تم  لقد  وال�سادة،  ال�سيدات  ح�سرات  الرئي�سة،  ال�سيدة 

الموا�سيع بعناية وهي تطرح تحديات كبيرة لكل الجمعيات الوطنية 

وكل الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف. ونحن ندرك الأهمية البالغة 

على  وتعزيزه  الإن�ساني  الدولي  للقانون  ال  الفعَّ التنفيذ  يرتديها  التي 

ال�سعيد الوطني بالن�سبة اإلى تحقيق الحماية القانونية الفاعلة ل�سحايا 

النزاعات الم�سلحة. 

الة للقانون الدولي الإن�ساني عموًما،  اإن عملية الن�سر الم�ستمرة والفعَّ

اأمر حيوي  ا،  الإ�سافيين خ�سو�سً ولتفاقيات جنيف وبروتوكوليها 

ال�سدد  هذا  في  واأود  الم�سلحة.  النزاعات  �سحايا  حماية  ل�سمان 

الت�سديد على اأن القانون الدولي الإن�ساني هو اإحدى اأقوى الأدوات 

الأ�سخا�ش  كل  وكرامة  حماية  ل�سمان  الدولي  للمجتمع  المتاحة 

المت�سررين من النزاعات الم�سلحة. 

لنظام دولي مبني على  للترويج  بو�سعنا  ما  نوا�سل بذل كل  و�سوف 

�سيادة القانون ل تكون فيه اأي دولة ول اأي فرد فوق القانون، ول يقع 

اأي �سخ�ش خارج نطاق حمايته خا�سًة في حالت النزاع الم�سلح. 

والحكومة  الدولية  اللجنة  تبذلها  التي  الجهود  �سلوفينيا  ر  وتقدِّ

ال�سوي�سرية لتنظيم م�ساورات فردية مع الدول الأطراف في اتفاقيات 

جنيف ب�ساأن �سرورة تعزيز القانون الدولي الإن�ساني. وقد اأظهرت 

ا درا�سة اللجنة الدولية الأخيرة اأن �سمان حماية اأف�سل ل�سحايا  اأي�سً

المعيارية من  ال�سعف  نقاط  بع�ش  يعني معالجة  الم�سلحة  النزاعات 

خالل تعزيز القانون. 

الأطراف،  الدول  بع�ش  ا�ست�سارة  بعد  الدولية،  اللجنة  وقد خل�ست 

الدولي  القانون  تعزيز  ب�ساأن  لحق  حوار  اأي  تركيز  �سرورة  اإلى 

الإن�ساني على مجالين محددين هما حماية الأ�سخا�ش المحرومين 

من حريتهم واآليات مراقبة المتثال للقانون الدولي الإن�ساني. وي�سكل 

هذا ال�ستنتاج قاعدة قوية لمناق�سات لحقة تقودها اللجنة الدولية. 

ولهذا �ساركت �سلوفينيا في رعاية التعهد الذي قدمته �سوي�سرا والمتعلق 

بتعزيز تطبيق القانون الدولي الإن�ساني. 

جورجيا 

)الأ�سل بالإنكليزية( 

ال�سيدة الرئي�سة، �سيداتي، �سادتي. ي�سرفني التكلم اليوم اأمام هذا الحفل 

الكريم. اإن التغييرات ال�سريعة التي ن�سهدها اليوم في البيئة المحيطة 

بنا وفي التطور الم�ستمر للتكنولوجيات ت�سع حواجز جديدة ت�سكل 

الحكومات  تواجهها  تحديات  التقليدية  الحواجز  اإلى  بالإ�سافة 

والمجتمعات في �سعيها اإلى �سمان التنفيذ المالئم وال�سامل للقانون 

الدولي الإن�ساني. 

عام  الثالثين  الدولي  الموؤتمر  منذ  جورجيا،  حكومة  واجهت  وقد 

ت�سبب  الذي  الم�سلح  النزاع  بينها  ومن  متنوعة  تحديات   ،2007
ُيعتبر مئات  يزال  بينما ل  البالد  اإلى داخل  الأ�سخا�ش  اآلف  بنزوح 

الأ�سخا�ش في عداد المفقودين. وقد اتخذت الحكومة، على �سوء 

تنفيذ  وتح�سين  التحديات  هذه  لمعالجة  ملمو�سة  اإجراءات  ذلك، 

القانون الدولي الإن�ساني. 

ل�سمان  المنا�سبة  الإجراءات  كل  باتخاذ  بتعهد  جورجيا  وتقدمت 

التنفيذ الفعلي للقانون الدولي الإن�ساني وهي وفية لهذا التعهد. 

ويكمن اأحد العنا�سر الأ�سا�سية لتعزيز تنفيذ القانون الدولي الإن�ساني 

في تح�سين التعاون في ما بين الحكومات واللجنة الدولية والجمعيات 

الوطنية. ونود في هذا ال�سدد التاأكيد على الدور الثمين الذي توؤديه 

اللجنة الدولية في م�ساعدة �سحايا النزاعات الم�سلحة في جورجيا في 
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المناطق التي ل ت�ستطيع فيها الحكومة ممار�سة �سيطرة فعلية والو�سول 

اإلى ال�سكان المحتاجين اإلى الم�ساعدة. 

وقامت الحكومة الجورجية بالتعاون الوثيق مع اللجنة الدولية في عدد 

من الق�سايا من اأجل �سمان تنفيذ القانون الدولي الإن�ساني. ونجحنا 

م�سير  عن  الك�سف  مثل  الح�سا�سة  الم�سائل  من  عدد  معالجة  في 

اإقامة حوار �سريح  تتيح  التي  القائمة  المفقودين. فالآلية  الأ�سخا�ش 

ب�ساأن م�سير الأ�سخا�ش المفقودين وتبعث الأمل لدى عائالتهم في 

اإمكانية التعرف على هوياتهم، ت�سكل بالفعل مثاًل جيًدا لتطبيق ناجح 

للقانون الدولي الإن�ساني. ونتعهد بموا�سلة العمل في هذا التجاه. 

عالوة على ذلك، ل تزال مواجهة التحديات الإن�سانية المتعلقة بمئات 

اآلف النازحين ب�سبب النزاع الم�سلح ق�سية �سائكة في جورجيا كما 

من  الآلف  مئات  ويبقى  الأخرى.  الدول  من  عدد  في  الحال  هو 

الأ�سلية  اإقامتهم  اأماكن  اإلى  العودة  اإمكانية  من  محرومين  النازحين 

والتو�سل اإلى حل دائم وكريم لم�سكلة النزوح. ونحن مقتنعون باأن 

المجال  يتيح  الداخليين  بالنازحين  الخا�ش  الدولي  القانوني  الإطار 

للتح�سين والتعزيز. ولهذا، نرى من ال�سروري اللتزام بموا�سلة العمل 

في هذا التجاه من اأجل �سمان الحماية والدعم للنازحين اإلى الداخل 

مبدئيًّا وفي الواقع العملي كذلك. 

اأوروغواي 

)االأ�ضل باالإ�ضبانية( 

والبرازيل،  الأرجنتين،  عن  نيابًة  اأتكلم  اأن  فني  ي�سرِّ �سيدتي.  �سكًرا 

لبلدان  الم�ستركة  ال�سوق  في  والأع�ساء  واأوروغواي،  وباراغواي، 

المخروط الجنوبي ميركو�سور، وجمهورية فنزويال البوليفارية وهي 

دولة من�سمة لل�سوق، ثم بوليفيا، و�سيلي، واإكوادور، وبيرو كذلك. 

القانون  ن�سر  الدولية في  اللجنة  اأننا ندعم عمل  اأعلن  اأن  بدايًةً  واأود 

يبذلها  التي  الحثيثة  الجهود  ا  اأي�سً ر  ونقدِّ وتنفيذه.  الإن�ساني  الدولي 

متطوعو ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر في مختلف اأنحاء العالم. 

اإنهم يقومون بعمل �ساق لتقديم الإ�سعافات الأولية ل�سحايا الكوارث 

الطبيعية. ونحن نعلم تماًما اأن المدنيين هم اأول من يعاني من النزاعات 

عدم  عن  الناتجة  الكبيرة  الب�سرية  المعاناة  ونرى  الم�سلح.  والعنف 

احترام الأطراف الم�ساركة في النزاعات للتزاماتها بموجب القانون 

الدولي الإن�ساني. اأما الوقائع المعرو�سة في التقارير عن النتهاكات 

ويجب  وفورية.  الة  فعَّ ا�ستجابة  فتتطلب  الأ�سا�سية  للحقوق  المقلقة 

النزاعات  هذه  تطرحها  التي  للتحديات  نت�سدى  اأن  �سيء  كل  قبل 

الم�سلحة المعا�سرة. 

النزاعات  ل�سحايا  القانونية  الحماية  تعزيز  بالدرا�سة عن  نرحب  اإننا 

الم�سلحة التي عر�ستها اللجنة الدولية. ويهدف هذا التقرير اإلى تحديد 

الم�ساكل الإن�سانية الرئي�سية التي نواجهها. كما نرحب بالم�ساورات 

التي جرت مع الدول حول هذا المو�سوع. 

نتفق مع اللجنة الدولية باأن ثمة حاجة لتعزيز القانون في المجالت 

الأربعة التي حددها التقرير ولكننا ل ن�ستطيع التعامل مع الأربعة في 

الأعمال  بتركيز  التو�سية  ونوؤيد  اأولويات.  نحدد  اأن  علينا  مًعا.  اآٍن 

الم�ستقبلية على المجالين اللذين يحظيان باأكبر دعم من جانب الدول 

الم�ساركة في الم�ساورات الثنائية اأي حماية الأ�سخا�ش المحرومين 

من حريتهم اأثناء النزاعات الم�سلحة، والآليات الدولية لمراقبة المتثال 

للقانون الدولي الإن�ساني. 

اإننا  وتود بلدان مركو�سور تكرار دعمها للقانون الدولي الإن�ساني. 

الإن�ساني،  الدولي  القانون  احترام  تح�سين  بالتاأكيد  علينا  باأن  ن�سعر 

خا�سًة حين ل تحترم اأطراف النزاع هذا القانون. وعلينا اأن نبحث 

في كيفية اإنفاذ ما لدينا اأ�ساًل اأو نرى ما هي الأمور الأخرى التي يجب 

ا اأن نفعلها.  اأي�سً

وفي ما يتعلق بال�سكان الموجودين في مناطق ت�سهد نزاعات م�سلحة، 

ن حماية قانونية اأف�سل لمن هم محرومون من حريتهم  علينا اأن نوؤمِّ

في مثل هذه الحالت. ونحتاج اإلى توجيهات قانونية وا�سحة تُحول 

من  التاأكد  اإلى  نحتاج  كما  تع�سفية.  توقيف  عمليات  ح�سول  دون 

ناأمل  واإننا  الحتجاز.  من  النوع  هذا  لمثل  واجبة  اإجراءات  ثمة  اأن 

في اأن يقرر بالفعل هذا الموؤتمر اإجراء م�ساورات معمقة في ما بين 

التي تجري  المناق�سات  اأن  ن�سعر  الموا�سيع. ول  الدول حول هذه 

كل اأربع �سنوات في هذا المنتدى �ست�ساعدنا على معالجة التحديات 

التي يطرحها تطبيق القانون الدولي الإن�ساني. ولهذا نرى اأن النقا�ش 

الجاري هنا يجب اأن يتوا�سل في اجتماعات اأخرى بحيث نتمكن 

من الت�سدي للم�ساكل الإن�سانية التي نحددها. 

ال�سيدة الرئي�سة، اأود انتهاز هذه الفر�سة للت�سريح مجدًدا باأن مركو�سور 

والدول الم�ساركة تدعم عمل اللجنة الدولية الرامي اإلى �سمان احترام 

القانون الدولي الإن�ساني واأننا �سن�ستمر في م�ساندة الت�سوية ال�سلمية 

للخالفات والنزاعات الم�سلحة. 

اإ�سبانيا 

)االأ�ضل باالإ�ضبانية( 

م�سوؤولية  جميًعا  نتحمل  اأننا  اإ�سبانيا  تعتقد  الرئي�سة.  �سيدتي  �سكًرا 

له ولكن تتحملها  الدولي الإن�ساني و�سمان المتثال  القانون  تعزيز 

ب�سكل خا�ش الدول والجهات الفاعلة من غير الدول التي ت�سارك في 

اإ�سبانيا بدرا�سة اللجنة  النزاعات الم�سلحة المعا�سرة. ولهذا ترحب 

الدولية عن تعزيز الحماية القانونية ل�سحايا النزاعات الم�سلحة وقد 

�ساهمت ب�سكل ن�سط في عملية الم�ساورات حول التقرير اإعداًدا لهذا 

الموؤتمر الدولي. 

وكما اأو�سحناه اأثناء مناق�ساتنا مع اللجنة الدولية، نوافق تماًما على قيمة 

واأهمية المجالت الأربعة التي اأبرزها التقرير. فهي مرتبطة مبا�سرًة 
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النزاعات  بالنزاعات الم�سلحة الحالية مع تركيز خا�ش على ظاهرة 

الم�سلحة غير الدولية وبروز الجهات الفاعلة من غير الدول. 

ال�سنوات  في  ال  فعَّ اإنجاز عمل  باأن  العام  الإجماع  مع  نتفق  اأننا  اإل 

الأ�سخا�ش  حماية  على  الأولى  الدرجة  في  التركيز  يتطلب  القادمة 

المحرومين من حريتهم في عالقة بنزاعات م�سلحة غير دولية وعلى 

تح�سين اآليات مراقبة المتثال للقانون الدولي الإن�ساني. 

ال�سيدة الرئي�سة، اأوًل توؤمن اإ�سبانيا بالأهمية البالغة لمعالجة مو�سوع 

م�سلحة  بنزاعات  عالقة  في  حريتهم  من  المحرومين  الأ�سخا�ش 

وراحتهم  حياتهم  با�ستمرار  تتعر�ش  الذين  الأ�سخا�ش  دولية–  غير 

وحقوقهم لمخاطر جدية. ويرى وفد بالدي اأن هناك ُبعدين اثنين لهذا 

النقا�ش: الأ�سخا�ش المحرومون من حريتهم نتيجة لأعمال جهات 

فاعلة من غير الدول؛ والأ�سخا�ش المحرومون من حريتهم في �سياق 

ق عليها  عمليات حفظ ال�سالم وغيرها من العمليات الع�سكرية الم�سدَّ

دوليًّا اأو في عالقة بهذه العمليات. 

المتثال  مراقبة  اآليات  لمو�سوع  خا�سة  اأهمية  اإ�سبانيا  تعير  وثانًيا 

ن�سعر  اأننا  المح�سر  في  ل  ُي�سجَّ اأن  ونود  الإن�ساني.  الدولي  للقانون 

بالقلق اإزاء ا�ستمرار غياب ن�ساط اللجنة الدولية لتق�سي الحقائق في 

الم�سائل الإن�سانية لأ�سباب هي بال �سك خارج �سيطرة اللجنة نف�سها. 

ا وفد بالدي بالقلق اإزاء غياب اآليات ر�سمية اأخرى تراقب  وي�سعر اأي�سً

القانون  بموجب  بالتزاماتها  تفي  الدول  كانت  اإذا  ما  ال  فعَّ ب�سكل 

الدولي الإن�ساني. وبدون مثل هذه الآليات ل يمكن اأن ن�ستنتج باأن 

القانون الدولي الإن�ساني ا�ستنفد كل اإمكانياته ل�سمان �سيادة القانون. 

اإننا ن�ساطر اللجنة الدولية قناعتها الرا�سخة باأن من ال�سروري مناق�سة 

اآليات التنفيذ. ولهذا يوؤيد وفد بالدي مبادرة �سوي�سرا لت�سهيل عملية 

ت�ساورية في هذا ال�سدد. 

عر�سته  الذي  القتراح  دعم  بتعهد  بالدي  وفد  يتقدم  النهاية،  وفي 

�سوي�سرا. �سكًرا �سيدتي الرئي�سة. واأود في الختام تكرار التزام اإ�سبانيا 

العميق بالمتثال للقانون الدولي الإن�ساني وتنفيذه تنفيًذا كاماًل. 

ال�سليب الأحمر الت�سادي 

)االأ�ضل بالفرن�ضية(

�سكًرا �سيدتي الرئي�سة. من ال�سعب اأن نبقى �سامتين عندما ن�سمع اأن 

اأول فرع �سوي�سري من الرابطة الن�سائية الدولية لل�سلم والحرية اأُ�س�ش 

ا اأن علينا اأن  عام 1915 هنا في جنيف في مدينة كالفين. ون�سعر اأي�سً

�ساركوا في  بلدان مختلفة  لمتطوعين من ع�سرة  �سماعنا  بعد  نتكلم 

ا  العر�ش الذي راأيناه هذا ال�سباح، وقد وجدنا هذا العر�ش جمياًل جدًّ

فاإنه بالطبع اأكثر اإغراًء من �سوت ال�سالح. 

ثم ا�ستمعنا اإلى ما يفعله المتطوعون الأفغان ال�سباب ونحن نعلم ما 

ا  اأي�سً وا�ستمعنا  لالأفراد.  الم�سادة  الألغام  ب�سبب  يعانونه من مخاطر 

نحن  نعمل  اأن  فعلينا  البوروندية.  الوطنية  الجمعية  عن  اأخبار  اإلى 

تمنح  قوانين  وجود  ن�سمن  لكي  حكوماتنا  مع  الوطنية  الجمعيات 

الحماية للمتطوعين والعاملين في المجال الإن�ساني. 

ال�سيدة الرئي�سة، لقد ا�ستمعنا اإلى ال�سيدة مي�سلين كالمي راي رئي�سة 

الدولي  القانون  احترام  كفالة  اإلى  دعتنا  التي  ال�سوي�سري  التحاد 

اإلى  بالن�سبة  الحترام  اأهمية هذا  �ست�سدد على  اإنها  وقالت  الإن�ساني 

دولنا من اأجل مقاومة الأخطار التي تهدد ال�سالم وكل القيم الإيجابية، 

ال�سليب  و�سيعمل  النزاعات.  اأوقات  في  الإن�سان وكرامته  اأي حياة 

بو�سعنا  ما  كل  و�سنبذل  الت�سادية  الحكومة  مع  الت�سادي  الأحمر 

لتح�سين و�سمان احترام القانون الدولي الإن�ساني. ونحن بذلنا بالفعل 

كل الجهود الممكنة ل�سمان و�سول مندوبي اللجنة الدولية اإلى مناطق 

كثيرة من الأرا�سي الت�سادية. 

بكل  والعتراف  الإن�سانية  الكرامة  احترام  لن�سر  دائًما  عملنا  وقد 

من  اأنا�ش  وقف  لقد  الظروف.  اأحلك  في  وذلك  الإن�سان  حقوق 

جنيف، من �سوي�سرا وخا�سًة الن�ساء في طليعة هذه المعركة للدفاع 

ا ن�سعى جاهدين ل�سمان  عن الكرامة وعن حقوق الإن�سان. ونحن اأي�سً

تنفيذ القانون الدولي الإن�ساني ونوؤيد في هذا ال�سدد التفاق الموقَّع 

بين جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني وجمعية ماجن دافيد  اأدوم في 

ا و�سوف ي�ساهم في  اإ�سرائيل. لقد كان هذا التفاق خطوة هامة حقًّ

ا  تمكين الفل�سطينيين والإ�سرائيليين من العي�ش مًعا ب�سالم. وهنا اأي�سً

نجد �سورة اأخرى لكيف يمكن ل�سعبين اأن يعي�سا مًعا ب�سالم. 

بالده  وثيق مع حكومة  بتعاون  يعمل  الت�سادي  الأحمر  ال�سليب  اإن 

ونتاأكد من اأن القانون الدولي الإن�ساني يحظى بالحترام كما تحظى 

ا �سارتا ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر بالحترام. وحين يتعلق  اأي�سً

الإن�ساني  الدولي  القانون  تطبيق  ي�سبح  الم�سلحة  بالنزاعات  الأمر 

اأ�سا�سيًّا. غير اأن علينا اأن ُنظهر عناية كبيرة للتاأكد من وجود الآليات 

الالزمة لتطبيقه. 

واأود في النهاية اأن اأ�سير اإلى اأن ال�سليب الأحمر الت�سادي يتعاون مع 

اللجنة الدولية للتعريف بالقانون الدولي الإن�ساني. وندعو البرلمانيين 

واأع�ساء الحكومات وممثلي المجتمعات المدنية اإلى الم�ساركة في 

حلقات العمل المعنية بهذا المو�سوع. ولدينا �سعور باأن تنفيذ القانون 

الدولي الإن�ساني من �ساأنه الم�ساهمة في اإحالل عالم اأف�سل. 

ال�سيدة ليزبيت لينزاد،

رئي�سة الجل�سة العامة المخ�س�سة للقانون الدولي الإن�ساني

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

الر�سولي.  الكر�سي  يتبعه  اإيران  وفد  هو  القادم  المتحدث  �سكًرا. 

اإيران لي�ست في القاعة؟ ل نرى اأحًدا يتحرك، اإًذا نتابع مع الكر�سي 



195

12345

12234

تقارير

القاعة  في  لي�ست  اإيران  اأن  الآن  تاأكدت  الكلمة.  لديكم  الر�سولي. 

حاليًّا، فلنتابع مع الكر�سي الر�سولي. القائمة طويلة وهي الآن مغلقة. 

تف�سل. 

الكر�سي الر�سولي 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

ال�سيدة الرئي�سة، اليوم يمكن اأن تحدث الأزمات ب�سكل غير متوقع 

ا  ردًّ ويتطلب  م�ستعَجاًل  الإن�ساني  العمل  في�سبح  الإطالق،  على 

ملمو�ًسا. وينبغي اإعادة اإحياء ال�سمير العام كما في �سرط "مارتنز" في 

اتفاقية لهاي )الثانية( لعام 1899. الحياة تتقدم وت�سبق الت�سريعات، 

فيه  ينتظر  الذي  الوقت  في  المفيد  هو  العام  ال�سمير  يكون  وبهذا 

المجتمع الدولي اأن تلحق الإجراءات القانونية بما يجري في الحياة. 

و�سع  نف�سها–  الجهود  بذل  في  ن�ستمر  اأن  الأثناء  هذه  في  ويجب 

القواعد التي تُحول دون وقوع المعاناة وتنقذ الأرواح– التي ميزت 

ن�سوء القانون الدولي الإن�ساني منذ البداية. 

هنالك لحظات ي�سطر فيها النا�ش وت�سطر الأمم اإلى المطالبة بالحق 

في حماية الوجود والكرامة والحرية. ويجعلنا ال�سمير العام الم�سترك 

ي�سبح  ما  غالًبا  الحماية هذا  تحقيق هدف  اأن  ندرك  الإن�سانية  لكل 

لالأ�سف منا�سبة ل�ستخدام اأ�ساليب مهينة بعيدة عن الإنجازات القانونية 

الة في حل النزاعات والخالفات.  للقانون الدولي وغير فعَّ

اإن تبّني الحوار والمفاو�سات بما في ذلك عبر تدخل طرف ثالث 

غير متحيز اأو هيئة دولية لديها ال�سلطات الكافية هو الآن خيار لم يعد 

من الجائز تاأجيله. فالحوار الم�سوؤول من �ساأنه توفير �سمانة لالأطراف 

المتواجهة باحترام تطلعاتها الم�سروعة والتو�سل اإلى �سالم دائم. 

مواجهة  على  قدرته  في  الإن�ساني  الدولي  القانون  اختبار  ويكمن 

من  غيرها  اأو  الطبيعية  الكوارث  ت�سببها  التي  الطوارئ  حالت 

ال�سطرابات. كما تظل الحاجة اإلى و�سع معايير وتوجيهات عمل 

مبنية على اأ�سا�ش اأخالقي متين، اأمًرا اأ�سا�سيًّا كذلك. 

ل يملك الكر�سي الر�سولي حلوًل تقنية للم�ساكل التي تطرحها حالت 

الطوارئ الحالية، اإل اأنه ملَزم بواجب لفت النتباه في هذا الموؤتمر 

ل فر�ش اإجراءات  اإلى اأنه ل يوجد اأي مبداأ اأو اأي تقليد اأو اأي ادعاء يخوِّ

قمعية اأو معاملة ل اإن�سانية على اأي �سعب من ال�سعوب. وهذا ُيظهر 

العام  ال�سمير  وبا�سم  الدولي  القانون  من  المبادئ  تلك  �سيادة  با�سم 

المطلوب، اأنه ل يزال يوجد اأ�سا�ش متين للقانون الدولي الإن�ساني. 

ر في هذا ال�سياق اأن مجرد تطبيق القانون غير كاٍف.  وعلينا اأن نتذكَّ

وفي البحث عن الحلول، توفر الكني�سة الكاثوليكية م�ساهمة ملمو�سة 

الإن�سانية  الكرامة  م�سدر  اأن  ُتعلِّم  فهي  والعمل.  التوعية  خالل  من 

الروحية  الفرد  وحدة  في  يكمن  اإنكارها  يمكن  ل  التي  والحقوق 

والج�سدية. ويمكن اإعداد المواطنين، من خالل توعية ال�سمير، على 

ن�سر قيم الإن�سانية هذه، والتاأكيد باأن القانون الدولي الإن�ساني يتجاوز 

المعايير القانونية وُيطبَّق تحديًدا في الحالت التي يجري فيها النتهاك 

والنفي لكرامة الأ�سخا�ش. 

تقدم المنظمات الكاثوليكية في كل اأنحاء العالم الم�ساعدة الإن�سانية 

ج للقانون الإن�ساني في هذه الروحية كما يبينه تقرير الكر�سي  وتروِّ

الر�سولي اإلى اللجنة الدولية عام 2011. 

تقديمها  الر�سولي  الكر�سي  وفد  يريد  التي  الأفكار  بع�ش  هي  هذه 

الدولية  والموؤ�س�سات  الحكومات  ت�سجيع  اأجل  من  الموؤتمر  لهذا 

واتخاذ خطوات محددة  القائم،  الجمود  ك�سر  في  الم�ساعدة  على 

الوا�سع  الت�سامن  من  �سكل  واإحداث  للنزاعات،  للت�سدي  وفورية 

مع كل �سحايا الكوارث والنزاعات وبذلك تلبية التطلع اإلى تحقيق 

وحدة الب�سرية. 

اإيطاليا 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

الرا�سخ  اللتزام  على  هنا  التاأكيد  بدايًة  اأود  الرئي�سة.  �سيدتي  �سكًرا 

ب�سفتنا  نا،  وي�سرُّ ون�سره.  الإن�ساني  الدولي  القانون  بتعزيز  لإيطاليا 

دولة ع�سًوا في التحاد الأوروبي، اأن ن�ساهم في عدد من التعهدات 

الإن�ساني،  الدولي  بالقانون  تتعلق  تعهدات  بينها  ومن  الم�ستركة، 

اعتراًفا منا بالأهمية الكبيرة لتطبيق هذه المبادئ واإنفاذها على ال�سعيد 

الوطني. وتلك المهام هي من م�سوؤوليات الدول في هذا المجال. 

هذا  في  متميز  مركز  با�ست�سافة  تت�سرف  اإيطاليا  اأن  اأ�سجل  اأن  واأود 

المجال وهو المعهد الدولي للقانون الإن�ساني في �سان ريمو الذي 

م موؤخًرا طاولة م�ستديرة عن المو�سوع الذي نناق�سه اليوم بم�ساركة  نظَّ

كريمة من الرئي�ش كلينبرغر. 

ال�سيدة الرئي�سة، ل �سك اأن حماية المدنيين اأثناء النزاعات الم�سلحة 

اإلى بلدي. يقع ماليين المدنيين في  هي ق�سية بالغة الأهمية بالن�سبة 

العالم �سحايا العنف والحروب، ويتعر�سون ب�سببها للنزوح الق�سري 

واأخذ الرهائن والغت�ساب والتعذيب والإعدام خارج نطاق القانون 

فيها  ت�سارك  التي  الكال�سيكية  الحروب  اأ�سبحت  وقد  والمجازر. 

من  متزايًدا  عدًدا  ن�سهد  اليوم،  عالمنا  ففي  نادرة.  اأكثر  اأو  دولتان 

النزاعات الم�سلحة غير الدولية التي ت�سطدم فيها قوات م�سلحة نظامية 

مع جماعات م�سلحة من غير الدول. 

التي  القواعد  احترام  بتقوي�ش  الجديدة  ال�سيناريوهات  هذه  وتهدد 

تحكم �سير العمليات العدائية، ويمكن اأن توؤدي اإلى انتهاكات ج�سيمة 

للقانون الدولي الإن�ساني وقانون حقوق الإن�سان وقانون الالجئين. 

الم�سلحة وبين  الجماعات  بين مختلف  الفا�سلة  الخطوط  تعد  ولم 

التمييز  مبداأ  ا  اأي�سً يخ�سع  بينما  اأبًدا،  وا�سحة  والمقاتلين  المدنيين 

الأمر  لتحديات كبيرة،  الع�سكرية  المدنية والأهداف  الأهداف  بين 
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الذي يت�سبب بنتائج خطيرة على ال�سكان المدنيين. وغالًبا ما يتعر�ش 

وا�ستعمالهم  الرهائن  ولأخذ  دة  متعمَّ لهجمات  المدنيون  ال�سكان 

كدروع ب�سرية. 

العمل  بخطة  الخا�ش  القرار  م�سروع  توؤيد  اإيطاليا  الرئي�سة،  ال�سيدة 

الممتدة على اأربع �سنوات لتنفيذ القانون الدولي الإن�ساني، وم�سروع 

القرار المتعلق بتعزيز الحماية القانونية ل�سحايا النزاعات الم�سلحة. 

ا على جدول اأعمال مجل�ش الأمن  وحماية المدنيين ق�سية مدرجة اأي�سً

منذ العام 1999، حين ُن�سر اأول تقرير لالأمين العام. وقد اعُتمدت منذ 

ذلك الحين عدة قرارات تتناول تحديًدا مو�سوع حماية المدنيين. 

ا في الوقت ذاته، اأن القرارات المتعلقة بالن�ساء والأطفال  ونجد اأي�سً

وحماية العاملين في المجال الإن�ساني، وتجنب النزاعات، وال�ستغالل 

ا عنا�سر تتعلق بحماية المدنيين اأثناء النزاعات.  الجن�سي، ت�سمل اأي�سً

واإننا نحث على المتثال الكامل لهذه المجموعة الهامة من القواعد 

المتفق عليها. ويجب األ نن�سى اأن الدول تتحمل الم�سوؤولية الأولى 

المدنيين  حماية  ي�سمن  الذي  القانوني  الإطار  ومراقبة  تطبيق  عن 

النزاعات. وتنعك�ش هذه  واأمنهم وكرامتهم و�سالمتهم في حالت 

المبادئ ب�سكل كامل في الأنظمة الوطنية الإيطالية المتعلقة بعمليات 

اإدارة الأزمات. 

الإيطالية  الم�سلحة  بالقوات  �سلوك خا�سة  قواعد  توزيع مدونة  وتم 

القوات  من  فرد  كل  وعلى  المعنيين،  الأ�سخا�ش  كل  على  العاملة 

ثالث  وتتناول  الأزمات:  اإدارة  عمليات  في  الم�ساركة  الع�سكرية 

قواعد من بين القواعد الع�سر الأ�سا�سية، مو�سوع حماية المدنيين في 

النزاعات الم�سلحة. 

اإيماننا الرا�سخ باأن الحفاظ على حياة  اإعادة تاأكيد  واأود في الختام، 

الإن�سان وكرامته في حالت النزاعات الم�سلحة يجب اأن يظل يحظى 

باأولوية كبيرة في ع�سرنا هذا واأن علينا اأن ننخرط جماعيًّا في الدفاع 

القوي عن مثل هذه القيم الأ�سا�سية. 

هنغاريا 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

الدولية  اللجنة  جهود  عالًيا  هنغاريا  ن  تثمِّ الرئي�سة.  �سيدتي  �سكًرا 

الم�سلحة  النزاعات  �سحايا  م�ساعدة  اإلى  الرامية  الدولي  والتحاد 

عن  النظر  بغ�ش  الإن�سان  �سنع  من  والكوارث  الطبيعية  والكوارث 

الجن�سية والجن�ش والنتماء العرقي والمعتقدات الدينية اأو ال�سيا�سية. 

تنفذها  التي  لالأن�سطة  دعمها  بتقديم  ا  تامًّ التزاًما  ملتزمة  وحكومتنا 

بامتياز  تحظى  اأنها  هنغاريا  وت�سعر  الحركة.  مكونات  مختلف 

با�ست�سافتها مكتب التحاد الدولي لمنطقة اأوروبا في بوداب�ست منذ 

العام 2008. 

ال�سيدة الرئي�سة، تولي حكومة هنغاريا اهتماًما كبيًرا لحترام القانون 

الدولي الإن�ساني وقانون حقوق الإن�سان وقانون الالجئين التي ُتعتبر 

مكملة لبع�سها البع�ش في �سياق تنفيذها. واأود الت�سجيل باأن هنغاريا 

الدولي  القانون  مجال  في  الرئي�سية  المعاهدات  كل  في  طرف  هي 

التعهد  مع  تما�سًيا  اأنه  ال�سدد،  هذا  في  اأبلغكم  ودعوني  الإن�ساني. 

الذي تقدمنا به، �سدقت هنغاريا على البروتوكول الختياري لتفاقية 

حقوق الطفل المتعلق بم�ساركة الأطفال في النزاعات الم�سلحة. 

الإن�ساني، نوافق على  الدولي  القانون  بتنفيذ �سكوك  يتعلق  وفي ما 

وجهة النظر القائلة باأن المبادئ والقواعد القائمة هي مالئمة وهامة. 

الإن�ساني،  الدولي  للقانون  خطيرة  انتهاكات  ن�سهد  ذلك،  ومع 

وهجمات موجهة �سد المدنيين و�سد العاملين الإن�سانيين الدوليين. 

اإلى اإجراءات  وت�ستدعي بقوة مثل هذه الأعمال الم�ستهجنة اللجوء 

من�سقة تهدف اإلى �سد الثغرة ما بين القواعد القائمة وتقلُّ�ش احترامها. 

في  القواعد  هذه  تحترم  اأن  النزاعات  اأطراف  كل  على  اأن  ونوؤمن 

حالت النزاعات الم�سلحة الدولية منها وغير الدولية. 

اللجنة  باخت�سا�ش  الأو�سع  القبول  ت�سجيع  ال�سياق  هذا  في  ونود 

 90 المادة  الإن�سانية بموجب  الم�سائل  الحقائق في  لتق�سي  الدولية 

من البروتوكول الأول للثامن من حزيران/ يونيو 1977 الإ�سافي اإلى 

اتفاقيات جنيف. 

كما اأود تاأكيد التزامنا الرا�سخ بنظام روما الأ�سا�سي والمحكمة الجنائية 

الدولية. وتاأمل هنغاريا في اأن تكون المحكمة الجنائية الدولية اأداة 

ردع قوية �سد الجرائم الدولية مثل الجرائم �سد الإن�سانية وجرائم 

الحرب. 

ال�سيدة الرئي�سة، نحن نتفق تماًما مع الراأي القائل باأن ن�سر المبادئ 

ال للقانون  الإن�سانية على نطاق وا�سع هو الو�سيلة الرئي�سية لتنفيذ فعَّ

الدولي الإن�ساني. ونعتقد اأن هذه المهمة تبقى اإحدى الم�سوؤوليات 

الرئي�سية  الم�سوؤوليات  اإحدى  اأن  نرى  كما  للحكومات.  الرئي�سية 

لحكومة هنغاريا في هذا ال�سدد هي تعزيز اللجنة ال�ست�سارية الوطنية 

الهنغارية المعنية بتنفيذ القانون الدولي الإن�ساني التي تعمل بالتعاون 

الوثيق مع ال�سليب الأحمر الهنغاري. 

م�سر 

)االأ�ضل بالعربية( 

ال�سيدة الرئي�سة، �سيداتي �سادتي، بينما اأتحدث اإليكم ينكبُّ ال�سعب 

الم�سري على بناء ديمقراطيته. نعلم اأن هذا الطريق لن يكون �سهاًل 

ولكننا نثق بقدرة ال�سعب الم�سري على التغلُّب على ال�سعوبات. 

كان  الذي  الثالثين  الدولي  الموؤتمر  انعقاد  منذ  اأعوام  اأربعة  م�ست 

المبادئ  �ستكون  حيث  اأف�سل  عالًما  �سنبني  اأننا  في  بالأمل  مفعًما 
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الأ�سا�سية للحركة هي ال�سائدة، وها نحن نعقد هذا الموؤتمر ويحدونا 

مرة اأخرى هذا الأمل. 

فقد  الإن�ساني.  الدولي  القانون  باحترام  يتعلق  ما  في  تراجًعا  �سهدنا 

ك حتى اأكثر من قبل  �ساءت بالفعل الأو�ساع وهذا ما يجعلنا نتم�سَّ

احترامه.  تكفل  التي  الو�سائل  وباإيجاد  الإن�ساني  الدولي  بالقانون 

غياب  ب�سبب  د  المعقَّ الو�سع  هذا  مختلفة  حكومات  وواجهت 

وغياب  الإن�ساني  الدولي  القانون  اأحكام  احترام  بمراقبة  كفيلة  اآلية 

العقوبات في حال ح�سول انتهاكات. 

ننا ذلك من تجنب  وحتى لو ا�ستطعنا فر�ش عقوبات اأخالقية لن يمكِّ

النتهاكات. لهذا نرى تطوًرا اإيجابيًّا في اقتراح الحكومة ال�سوي�سرية 

عبر تعهدها اإلى الموؤتمر بتح�سين احترام القانون الدولي الإن�ساني. 

ا في اأن تِرد خالل هذا الموؤتمر اأفكار في هذا التجاه.  وناأمل حقًّ

نعتقد اأن البروتوكول الثاني للثامن من حزيران/ يونيو 1977 الإ�سافي 

ننا من تح�سين الحترام الواجب لل�سكان  اإلى اتفاقيات جنيف �سيمكِّ

 2005 العام  في  قدمنا  قد  وكنا  الم�سلحة.  النزاعات  في  المدنيين 

اإلى  الحاجة  العتبار  في  اآخذين  الإن�سان  حقوق  لجنة  اإلى  مبادرة 

اإن�ساء مجل�ش  بعد  الم�سلحة. ونقوم  النزاعات  اأثناء  المدنيين  حماية 

اإقامة  اإلى  المبادرة  وتهدف  المبادرة.  هذه  بمتابعة  الإن�سان  حقوق 

عالقة متكاملة بين القانون الدولي الإن�ساني والقانون الدولي لحقوق 

حقوق  احترام  في  لالإخفاق  اإمكانية  اأي  تبقى  ل  بحيث  الإن�سان 

ا دون ارتكاب  الإن�سان وحماية المدنيين اأثناء النزاعات وللحيلولة اأي�سً

جرائم حرب. ونالحظ اأن جرائم الحرب تت�ساءل عندما نعتمد معايير 

جديدة. علينا اأن نجد الحلول ل�سمان تحميل الذين ينتهكون حقوق 

الإن�سان م�سوؤولية اأعمالهم. 

ل م�سوؤولياتنا ونطلب  على جميعنا من دول وجمعيات وطنية اأن نتحمَّ

من اللجنة الدولية متابعة العمل الذي بداأته بحيث نتمكن من مواجهة 

اأن تتبع الدول مبادئ القانون  اأمامنا. ويجب  التحديات المطروحة 

الدولي الإن�ساني. 

جمعية الهالل الأحمر الأذربيجاني

)االأ�ضل بالرو�ضية( 

ال�سيدة الرئي�سة، اأ�سدقائي الأعزاء. اأمامي كلمتان، الأولى كتبتها في 

باكو وهي ذات طابع �سيا�سي، والثانية كتبتها قبل �ساعتين. ومع اأخذي 

كلمة رئي�سة التحاد ال�سوي�سري في العتبار، ووفًقا لطبيعة الموؤتمر، 

 اأن اأتخلى عن الكلمة الأولى واأقدم ت�سريًحا ي�ستند اإلى مبادئ 
َّ
علي

الت�سامح والحكمة ال�سيا�سية. 

ال�سيدة الرئي�سة، �سيداتي، �سادتي. من الوا�سح لنا جميًعا اأن في عالمنا 

النزاعات  تت�سبب  "عولمة"،  اأكثر  اأ�سبح  كلما  ب�سرعة  يتغير  الذي 

للنا�ش  بمعاناة  الداخلية  ال�سراعات  اأو حالت  الدول  بين  الم�سلحة 

وقد  الإن�ساني.  الدولي  القانون  تنفيذ  اإلى عدم  رئي�سي  ب�سكل  تعود 

متنوعة  ر�سمية  وثائق  ووقَّعت  اللتزامات  بع�ش  الدول  غالبية  تبنت 

لكنها عجزت عن تنفيذها ب�سكل كامل، ويمكننا الآن روؤية بع�ش اآثار 

تجاهل معايير القانون الدولي الإن�ساني في مناطق النزاعات الم�سلحة. 

ونتيجة لذلك، اأظن اأن من المهم للجمعيات الوطنية، اأن تتولى مع 

القانون الدولي الإن�ساني ب�سكل منتظم. من المهم  حكوماتها ن�سر 

اأن ن�سمن اأن المقاتلين وال�سكان المدنيين يعرفون هذه القوانين باأكبر 

قدر ممكن، وعلينا اإدراج ت�سريعات تن�ش على عقوبات للمجرمين. 

يوجد في بالدي اأكبر عدد من الالجئين والنازحين اإلى الداخل في 

اأوروبا نتيجة نزاع دولي يعرفه الجميع. هنالك قرابة مليون �سخ�ش 

بعيدون عن منازلهم. وهذا يعني اأن مليون �سخ�ش من بين مجموع 9 

ماليين في اأذربيجان هم لجئون اأو نازحون. ولهذا ننا�سد الأطراف 

القانون  مبادئ  اتباع  مجرد  يكفي  ل  اأنه  القول  واأود  المتحاربة– 

الدولي الإن�ساني، بل علينا اأن ن�سمن اأن الجانبين ي�سعيان اإلى تعزيز 

القانون الدولي الإن�ساني. فعلى الرجل الذي يحمل ال�سالح اأن يطفئ 

�سعوره بالحقد ورغبته في النتقام واأن يعترف بقيمة حياة الإن�سان 

كلما كان الو�سع �سعًبا واأن يتذكر اأن الحد الأدنى من القانون الدولي 

الإن�ساني م�ستثَمر في الب�سر. 

اإليها مهمة  اأُوكلت  اأذكر الدور الخا�ش للجنة الدولية التي  اأن  واأود 

ال�سطالع ب�سل�سلة من الأن�سطة. ويمكن اأن يكون اأحد هذه الأن�سطة 

الرد فوًرا على انتهاكات القانون الدولي الإن�ساني بلفت النتباه اإليها 

عبر و�سائل الإعالم. اأظن اأن من �ساأن ذلك اأن ُيوقف، اإلى حٍد معين، 

الأعمال غير القانونية التي تنفذها الأطراف المت�سارعة. 

ال�سيدة ليزبيت لينزاد،

رئي�سة الجل�سة العامة المخ�س�سة للقانون الدولي الإن�ساني

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

�سكًرا. واأظن اأننا جميًعا �سعداء بكلمتكم هذه. 

ال�سين 

)الأ�سل بالإنكليزية( 

�سكًرا �سيدتي الرئي�سة. ا�سمحي لي بدايًة اأن اأهنئك با�سم الوفد ال�سيني 

على انتخابك للرئا�سة. واأظن اأن الموؤتمر �سيحقق نجاًحا كبيًرا تحت 

رئا�ستك المميزة. 

الوا�سح في هذا الجو  المعالي. كان من  اأ�سحاب  الرئي�سة.  ال�سيدة 

القانون  تجاهل  الإقليمية  الم�سلحة  والنزاعات  ال�سطرابات  من 

القانون  اآخر. ويواجه  اإلى  به من حين  الإن�ساني وال�ستهتار  الدولي 

الم�سلحة  النزاعات  بينها  ومن  مختلفة  تحديات  الإن�ساني  الدولي 

النزاعات مثل قوات حفظ  التقليدية، ودخول لعبين جدد في  غير 
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وو�سائل  واأ�ساليب  الخا�سة،  والأمنية  الع�سكرية  وال�سركات  ال�سالم 

حرب جديدة وكل هذه العنا�سر ُتزيد من الحاجة اإلى احترام القانون 

الدولي الإن�ساني ومن اأهمية تعزيزه. 

ال�سيدة الرئي�سة، نحن نرى اأن الأ�سباب الكامنة وراء هذه التحديات 

الإرادة  �سعف  اأخرى،  اأمور  بين  من  ومنها،  الأوجه  متعددة  هي 

والمعارف  الوعي  وغياب  الكافية،  القدرات  وغياب  ال�سيا�سية، 

الدولي  بالقانون  للتقيُّد  المعنية  والأطراف  الدول  لدى  المالئمة 

الإن�ساني وتنفيذه. ولهذا ينبغي اأن ن�سعى اإلى تعزيز الإرادة ال�سيا�سية، 

والت�سديد على بناء قدرات الدول والأطراف المعنية، وبذل الجهود 

اأجل مواجهة  الإن�ساني من  الدولي  القانون  قواعد  لتح�سين  الالزمة 

التحديات الجديدة. 

ال�سيدة الرئي�سة، لحظنا اأن تقرير اللجنة الدولية بعنوان: تعزيز الحماية 

القانونية ل�سحايا النزاعات الم�سلحة يبرز اأربعة موا�سيع ويقترح اإعطاء 

حماية  وهما  النقا�ش  من  بمزيد  ليحظيا  اثنين  لمو�سوعين  الأولوية 

الأ�سخا�ش المحرومين من حريتهم والآلية الدولية لمراقبة المتثال 

للقانون الدولي الإن�ساني. 

د للنزاعات الحالية، يمكن اأن تختلف اآثارها  ونظًرا اإلى الطابع المعقَّ

على ال�سحايا وتختلف حاجات هوؤلء ال�سحايا من حالة اإلى اأخرى. 

بعد  م�ستقباًل  لدرا�ستها  دة  المحدَّ الأولويات  ر  تقرَّ اأن  نقترح  ولهذا 

التما�ش وجهات نظر المجتمع الدولي على نطاق وا�سع و�سامل كي 

نفهم ب�سكل �سامل حاجات ال�سحايا في مناطق النزاع. 

ويعتقد الوفد ال�سيني اأن من الأهمية بمكان اأن ن�سمن ح�سول كل 

�سحايا النزاعات الم�سلحة على الم�ساعدة الإن�سانية العادلة في الوقت 

والتحاد  الدولية  اللجنة  اإلى  الموكلة  المهمة  ندعم  اإننا  المنا�سب. 

الدولي بتنفيذ العمليات وفًقا لمبداأي ال�ستقالل والحياد وندعو كل 

تقديم  لت�سهيل  بو�سعها  ما  كل  بذل  اإلى  المعنية  الدول  وكل  القوى 

الإغاثة الإن�سانية بموجب الإطار الحالي للقانون الدولي الإن�ساني. 

ال�سيدة الرئي�سة، اإن ال�سين ت�سدد على �سرورة الحل ال�سلمي للنزاعات 

وتولي اهتماًما كبيًرا لدور القانون الدولي الإن�ساني في الحفاظ على 

الكرامة الإن�سانية. نحن ن�سارك في التفاقيات الإن�سانية الهامة ونفي 

بالتزاماتنا، ون�سع القوانين الوطنية- ومن بينها القانون المتعلق بالدفاع 

الأحمر،  بال�سليب  الخا�ش  والقانون  الجنائي،  والقانون  الوطني، 

ا بن�سر القانون الدولي الإن�ساني من  والقوانين الع�سكرية- وقمنا اأي�سً

خالل تح�سين المعرفة والوعي باأهمية القانون الدولي الإن�ساني لدى 

كل قطاعات المجتمع. 

ال�سيدة الرئي�سة، �سوف ت�ستمر الحكومة ال�سينية بالترويج مع المجتمع 

الدولي لحترام القانون الدولي الإن�ساني وتعزيزه. 

ال�سليب الأحمر الهولندي 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

من  يتكلم  الهولندي  الأحمر  ال�سليب  هنا  الرئي�سة،  �سيدتي  �سكًرا 

قناعة  لديه  الهولندي  الأحمر  ال�سليب  اإن  المظلمة.  الخلفية  الزوايا 

را�سخة بالأهمية الأ�سا�سية للقانون الدولي الإن�ساني في حماية �سحايا 

ا اأن يكون مو�سوع  النزاعات الم�سلحة. ونعتقد اأن من المنا�سب جدًّ

تعزيز الإطار القانوني لهذه الحماية في النزاعات المعا�سرة المعقدة 

على جدول اأعمالنا اليوم. 

لقد اأ�سارت درا�سة اللجنة الدولية حول 36 مو�سوًعا اإلى اإمكانية تطوير 

اأكبر للقانون الدولي الإن�ساني. و�سوف ن�سل اإلى النقطة الحا�سمة في 

الأيام المقبلة لدى نقا�ش مو�سوع تعزيز حماية الأ�سخا�ش المحرومين 

من حريتهم واآليات مراقبة المتثال للقانون الدولي الإن�ساني. هذه هي 

المهمة الحقيقية للموؤتمر الدولي والتي تثبت اأهميته. 

في ما يتعلق بالحرمان من الحرية في عالقة بالنزاعات الم�سلحة، يتفق 

بوجوب  الدولية  اللجنة  ا�ستنتاجات  مع  الهولندي  الأحمر  ال�سليب 

الحتجاز  لالحتجاز وظروف  القانونية  للقاعدة  المالئمة  المعالجة 

وال�سمانات الإجرائية من اأجل توفير الإجابة المنا�سبة للمخاطر التي 

النزاعات  �سياق  في  حريتهم  من  المحرومون  الأ�سخا�ش  يواجهها 

الم�سلحة المعا�سرة. 

وينبغي األ نن�سى اأن هوؤلء هم في حالة �سعف �سديد ويحتاجون اإلى 

لالأ�سخا�ش  خا�ش  اهتمام  اإيالء  ينبغي  اأنه  ونعتقد  م�ساعفة.  حماية 

المحرومين من حريتهم في النزاعات الم�سلحة غير الدولية لأن الإطار 

القانوني الحالي غير كاٍف. 

لهذه  خا�ش  اهتمام  �ش  يكرَّ اأن  المهم  من  نجد  ذلك،  على  عالوة 

التي تنفذها القوات متعددة  الق�سايا على �سوء العمليات الع�سكرية 

الجن�سيات �سواء في النزاعات الم�سلحة الدولية اأو غير الدولية. وبما 

اأن ا�ستنتاجات درا�سة اللجنة الدولية لم تتناول ذلك تحديًدا، في�ستاأهل 

هذا المو�سوع المزيد من الدرا�سة. 

كان مو�سوع تح�سين المتثال للقانون الدولي الإن�ساني على جدول 

ا. غير اأن الممار�سة  اأعمال هذا الموؤتمر منذ تاأ�سي�سه وكان ذلك محقًّ

ب�سبب  اأو  ال�سيا�سية،  الإرادة  ب�سبب غياب  ُتظهر غالًبا واقًعا مختلًفا 

الحترام غير الكافي للقانون الدولي الإن�ساني اأو قلة معرفة القانون 

الدولي الإن�ساني. اإ�سافًة اإلى ذلك، ل يمكن اأن نبالغ في التاأكيد على 

مدى اأهمية المتثال بالن�سبة اإلى القيم التي ي�ستند اإليها القانون الدولي 

الإن�ساني وفي مقدمتها احترام الكرامة الإن�سانية وحمايتها. 

اللجنة  اإليها  تو�سلت  التي  ال�ستنتاجات  نوؤيد  اإننا  الرئي�سة،  ال�سيدة 

الوثيق مع  بالت�ساور  ت�ستمر،  اأن  الأخيرة  ن�سجع هذه  الدولية ولكننا 

مثل  الدرا�سة  في  دة  المحدَّ الأخرى  بالموا�سيع  تذكيرنا  في  الدول، 
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الدولي  القانون  انتهاكات  �سحايا  وتعوي�ش  الطبيعية  البيئة  حماية 

الإن�ساني. 

الأبحاث  من  المزيد  موا�سلة  اإلى  الدولية  اللجنة  القرار  ويدعو 

التقدم  الدول ويقترح طريقة  بالتعاون مع  والم�ساورات والنقا�سات 

اإجراءاتها وفي  في  نافذة  المهمة  اأن تكون هذه  الأمام. ويجب  اإلى 

اإعطاء تفوي�ش  توؤيد  الوطنية  اإن جمعيتي  الرئي�سة،  ال�سيدة  محتواها. 

قوي من اأجل تح�سين فر�ش التقدم فعاًل في هذه الق�سايا اإلى اأق�سى 

حد ممكن. 

ا بالقرار، خا�سًة في  وفي الختام، ترحب جمعيتي الوطنية ترحيًبا حارًّ

وقت تزداد فيه النزاعات الم�سلحة غير الدولية عدًدا وتعقيًدا وبالتالي 

تزداد الحاجة اإلى تح�سين حماية �سحايا تلك النزاعات. 

ال�سليب الأحمر الروماني 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

ر عمل اللجنة الدولية  �سكًرا �سيدتي الرئي�سة لإعطائي الكلمة. اإننا نقدِّ

القانون  لتنفيذ  �سنوات  اأربع  على  الممتدة  العمل  خطة  �سياغة  في 

الدولي الإن�ساني، ونحن عازمون على العمل مع ال�سلطات الرومانية 

على ال�سعيد الوطني من اأجل تحقيق اأهدافها. 

لما كانت رومانيا دولة ت�ساهم بقواتها الم�سلحة في عمليات حفظ 

ال�سالم في النزاعات الم�سلحة وحالت العنف الأخرى في العالم، 

الدولي  القانون  لن�سر  الأولوية  الروماني  الأحمر  ال�سليب  يعطي 

الدولي  للقانون  انتهاكات  ح�سول  دون  تُحول  كاأداة  الإن�ساني 

الإن�ساني. 

واأقمنا لذلك تعاوًنا جيًدا مع جامعة الدفاع في رومانيا، وعدة جامعات 

ال�سرطة.  اأكاديمية  مع  الأخيرة  الفترة  وفي  وخا�سة،  عامة  اأخرى 

وت�سكل دورات ن�سر القانون التي نجريها مع هذه الموؤ�س�سات قاعدة 

الدولي  القانون  موا�سيع  حول  العامة  ال�سلطات  مع  لحق  لحوار 

الإن�ساني ولها دور تعليمي هام لدى القوات الم�سلحة. 

ال�سيدة الرئي�سة، اإذا اأردنا تجنب انتهاك القانون الدولي الإن�ساني، علينا 

توعية ال�سكان على اأو�سع نطاق ممكن. وتهدف الخطة ال�ستراتيجية 

لل�سليب الأحمر الروماني لل�سنوات الأربع القادمة اإلى تعزيز دورنا 

كجهات فاعلة توفر تعليم القانون الدولي الإن�ساني والقيم الإن�سانية 

لل�سباب. وننوي تطوير مختلف الم�ساريع التي و�سعناها مع اللجنة 

الدولية ومع الجمعيتين الوطنيتين البلجيكية والبريطانية والرامية اإلى 

التوعية بالعواقب ال�سلبية للنزاعات الم�سلحة وب�سرورة التخفيف من 

المعاناة التي ت�سببها. 

وقد اأثمرت موؤخًرا جهودنا اإذ اأدرجت وزارة التربية الرومانية القانون 

الدولي الإن�ساني كمو�سوع من الموا�سيع الختيارية لبرامج التعليم 

الثانوي. وهذه خطوة اأولى نحو العتراف باأهمية ن�سر معرفة القانون 

توفير  في  الجهود  تلك  دعم  على  عازمون  ونحن  الإن�ساني  الدولي 

القرار،  الم�ستقبل �سناع  في  �سي�سبحون  الذين  لل�سباب  التعليم  هذا 

وم�ست�سارين قانونيين، واأفراد القوات الم�سلحة، اأو مجرد مواطنين 

يتميزون بح�سن الطالع. 

واأخيًرا، يلتزم ال�سليب الأحمر الروماني بتمتين العالقة مع ال�سلطات 

العامة والجمعيات الوطنية الأخرى في مجال تنفيذ القانون الدولي 

الإن�ساني، ودعم هذا التنفيذ من خالل م�ساريع ن�سر القانون الدولي 

الإن�ساني المعنية بتوعية ال�سباب بق�سايا القانون الدولي الإن�ساني. 

ال�سيدة ليزبيت لينزاد،

رئي�سة الجل�سة العامة المخ�س�سة للقانون الدولي الإن�ساني

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

اأن هذه  اإلى  الأعمال  ي�سير الآن جدول  �سكًرا جزياًل لم�ساهمتكم. 

الجل�سة تنتهي في ال�ساعة ال�ساد�سة والحدث المهم التالي هو الحفل 

الذي دعتنا اإليه الحكومة ال�سوي�سرية، واآمل اأن يكون لديكم ما يكفي 

والن�سف  ال�ساد�سة  ال�ساعة  حتى  هنا  للبقاء  والهتمام  الن�ساط  من 

و�سنتابع مع بع�ش الكلمات المرتقبة. ثم وفي نهاية الجل�سة اأي في 

ال�ساد�سة والن�سف �ساأعلمكم بما �سنفعله بالن�سبة اإلى الوفود المتبقية. 

بلجيكا هي الآن في الرقم 60 من القائمة وت�سل القائمة اإلى 84. لن 

ن�ستطيع ال�ستماع اإلى الجميع خالل ن�سف ال�ساعة المتبقية ول اأظن 

اأن من الحكمة المرور بها �سريًعا، ناهيك عن اإمكانية تحقيق ذلك 

اأ�ساًل. واأظن اأن من المهم ال�ستماع اإلى الجميع و�ساأعلن في نهاية 

الجل�سة ماذا �سنقرر بالن�سبة اإلى الوفود المتبقية التي ترغب في التكلم. 

بلجيكا 

)االأ�ضل بالفرن�ضية( 

�سكًرا �سيدتي الرئي�سة. ما دام نواب الرئي�ش يوؤيدون اإعالن التحاد 

الأوروبي، تاأمل بلجيكا في اأن يتيح الموؤتمر فر�سة لتناول مو�سوع 

الم�سلحة  النزاعات  ل�سحايا  القانونية  الحماية  تعزيز  اإلى  الحاجة 

والكوارث، وتجنُّب هذه الحالت، والتخفيف من اآثارها. 

وُتظهر درا�سة اللجنة الدولية عن القانون الدولي الإن�ساني اأنه ينبغي 

اأن ُتدر�ش ب�سكل اأعمق الموا�سيع الثالثة التالية.

المو�سوع الأول: وهو الغياب المقلق لإطار وا�سح يعرِّف ظروف 

هذا  مثل  اأن  نعتقد  الدولية.  غير  الم�سلحة  النزاعات  اأثناء  الحتجاز 

من  ويجعل  للمحتجزين  اإجرائية  �سمانات  يوفر  اأن  يمكن  الإطار 

الممكن تاأمين حماية خا�سة لمن هم اأكثر �سعًفا. 



200

الم�ؤتمر الدولي الحادي والثالثين لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

لم  مو�سوع  عليها– وهو  والحفاظ  البيئة  الثاني: حماية  المو�سوع 

اأن  من  بالرغم  الكافي  الهتمام  الإن�ساني  الدولي  القانون  له  �ش  يكرِّ

التدهور البيئي له عواقب وخيمة على الرفاه وحتى على بقاء قطاعات 

كاملة من ال�سكان على قيد الحياة. 

يثيرها  التي  والتوترات  ال�سكان  نزوح  والأخير:  الثالث  المو�سوع 

للرجال  المتزايد  وال�ست�سعاف  الم�سلحة  النزاعات  ت�سببه  عندما 

والن�ساء الذين ي�سطرون اإلى الفرار من منازلهم واأرا�سيهم. 

توافق بلجيكا على الأولويات التي تقترحها اللجنة الدولية. وترتدي 

تبقى  وبينما  خا�سة.  اأهمية  المتثال  لمراقبة  الدولية  الآليات  م�ساألة 

فاإن عجز  للتح�سين،  قابلة  الإن�ساني  الدولي  القانون  قواعد  بالتاأكيد 

الأطراف المتحاربة على اإنفاذها هو ال�سبب الرئي�سي لمعاناة الذين 

ل يقاتلون. ولهذا تن�سم بلجيكا اإلى �سوي�سرا في التعهد ببذل المزيد 

من الجهود لتحديد اإجراءات خا�سة ترمي اإلى تح�سين تنفيذ القانون 

الدولي الإن�ساني. 

ونحن نرى اأن هذا العمل �سي�ساعد في تحديد اأف�سل الو�سائل، على 

ال�سعيد الوطني كذلك، لمعالجة النقاط المقلقة التي اأبرزتها درا�سة 

اللجنة الدولية. فقد يتبين مثاًل اأن من الحكمة التفكير في طرق الحث 

على معرفة اأف�سل بقواعد القانون الدولي الإن�ساني من اأجل التاأكد من 

اأن العقاب ي�سكل فعاًل عاماًل رادًعا. 

ا منح اللجنة الدولية لتق�سي الحقائق في  اأي�سً وقد يكون من المفيد 

ا من خالل ال�سماح لمجل�ش الأمن  الم�سائل الإن�سانية دوًرا فاعاًل حقًّ

بدعوتها اإلى التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإن�ساني اأو تي�سير 

اعتماد الإجراءات المنا�سبة لإيقافها. ويمكن لإعادة تنظيم دور اللجنة 

على  الدول  من  اأكبر  عدًدا  ع  ي�سجِّ اأن  اإيجابية  اأكثر  بدور  تقوم  كي 

العتراف باخت�سا�سها. 

اآليات الوقاية والمراقبة باإجراءات  ومن ال�سروري كذلك اأن تترافق 

اآليات  وت�سكل  الإن�ساني.  الدولي  القانون  ينتهكون  الذين  لمعاقبة 

المعاقبة على ال�سعيدين الوطني والدولي خطوة هامة نحو العتراف 

بمعاناة ال�سحايا وت�ساهم في عملية التعوي�ش. 

وفي الختام، تدعم بلجيكا بقوة م�سروع القرار المتعلق بتعزيز الحماية 

بتوافق  اعتماده  ناأمل  والذي  الم�سلحة  النزاعات  ل�سحايا  القانونية 

توفير  �ساأنه  للن�ش من  اأي تعديل  اإيجابية في  الآراء. و�سننظر ب�سورة 

حماية اأف�سل لل�سحايا. �سكًرا �سيدتي الرئي�سة. 

ال�سليب الأحمر اللبناني 

)االأ�ضل بالعربية( 

�سكًرا �سيدتي الرئي�سة. اآمل اأن يتم اعتماد هذا البند الهام والأ�سا�سي من 

جدول اأعمال الموؤتمر. وا�سمحوا لي بطرح الأفكار التالية.

نولي  الم�سلحة،  النزاعات  ل�سحايا  القانونية  بالحماية  يتعلق  ما  في 

ا لهذا المو�سوع اإذ ناأخذ في العتبار النتهاكات العديدة  اهتماًما خا�سًّ

للقانون الدولي الإن�ساني والإخفاق في احترام هذه المجموعة من 

ا في اأن ُتعاَلج هذه الم�سكلة الإن�سانية. ناأمل في  القوانين. وناأمل حقًّ

يجب  التي  الخطوات  اإلى  بو�سوح  الإ�سارة  من  القانون  ن  يتمكَّ اأن 

زمنية  فترة  �سمن  الأخرى  المتعاقدة  والأطراف  الدول  تتخذها  اأن 

محدودة. 

اعتماد  يجب  الم�سلحة،  النزاعات  �سحايا  حاجات  تلبية  اأردنا  اإذا 

قوانين محلية عملية وتنفيذها فعاًل بدون العتماد فقط على الدول 

لتنفيذها. 

اأما في ما يتعلق باأفراد الطواقم الطبية، فنعلم اأن هوؤلء يعملون تحت 

�سارة الإغاثة الدولية. ون�ستطيع اأن نقول الكثير عن هذا المو�سوع 

لكن يكفينا الإ�سارة باخت�سار اإلى اأننا نعرف اأن اللجنة الدولية لديها 

خبرة طويلة في هذا المجال. لدينا الت�سريعات الالزمة، ويكفي فقط 

ذ حقيقًة  ذ تنفيًذا �سحيًحا. علينا التاأكد من اأنها ُتنفَّ اأن نتاأكد من اأنها ُتنفَّ

وُتطبَّق تطبيًقا عمليًّا. ولكن ذلك ل يكفي، فمن الأهمية بمكان اأن 

ر لعدم احترامه.  نقول، وهذا ما نفتقر اإليه، اأن ل مبرِّ

ولكل هذه الأ�سباب ولأ�سباب اأخرى كثيرة، نعتقد اأن التقرير الذي 

عر�سته اللجنة الدولية ممتاز ونود التقدم بال�سكر اإلى اللجنة الدولية 

ا  لذلك. اإنه تقرير بالغ الأهمية واأكثر من �سروري، تقرير جريء جدًّ

وناأمل في اأن نحقق هدفه. وحتى لو كان الطريق اأمامنا �ساقًّا وطوياًل 

اأن يت�سمن  اأننا كنا ناأمل  علينا موا�سلة الحوار بال هوادة بالرغم من 

ُيرغم  واأن  ت�سجيع،  لغة  مجرد  من  بدًل  ملِزمة  لغة  القرار  م�سروع 

الجهات المعنية على التحرك بدًل من مطالبتها ببذل الجهود. فالعديد 

من الدول ت�ستعمل هذه العبارات من اأجل عدم تطبيق القانون الدولي 

الإن�ساني. 

�سيدتي الرئي�سة، اأظن اأننا و�سعنا اإ�سبعنا على الجرح الموؤلم، ولكن 

عة من اأجل التو�سل اإلى  ناأمل في اأن ي�سل هذا الموؤتمر اإلى نتائج م�سجِّ

الحترام ال�سحيح والكامل للقانون الدولي الإن�ساني. 
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ال�سليب الأحمر البولندي 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

�سكًرا �سيدتي الرئي�سة. با�سم ال�سليب الأحمر البولندي اأود الإعالن 

عالمنا.  الموؤتمر:  هذا  �سعار  وراء  تقف  التي  بالفل�سفة  التزامنا  عن 

الوطنية  الجمعيات  بين  التعاون  اإن  الإن�سانية.  اأجل  من  عملكم- 

والحكومات اأ�سا�سي للنجاح في اأداء مهمة ال�سليب الأحمر. ويتيح 

هذا الموؤتمر فر�سة فريدة لتعزيز اأ�س�ش هذا التعاون وفتح اآفاق جديدة 

للعمل الم�سترك ل�سالح المجتمعات الم�ست�سعفة. 

ال�سليب  وفدي  وجود  في  الظاهر  النوايا  ح�سن  عن  النظر  وبغ�ش 

الأحمر البولندي والحكومة البولندية، ينبغي الت�سديد على اأننا نحتاج 

ر عالًيا في هذا ال�سدد  ا اإلى اإطار قانوني لالأن�سطة الم�ستركة. ونقدِّ اأي�سً

بالقانون  الخا�سة  الموا�سيع  الموؤتمر–  هذا  موا�سيع  ب�ساأن  التعاون 

الدولي الإن�ساني وقانون الكوارث. ونعرب عن ارتياحنا للتعاون مع 

الدولي  بالقانون  التوعية  الدفاع في مجال  وزارة الخارجية ووزارة 

الإن�ساني لدى الجنود والطالب والموظفين والمتطوعين في ال�سليب 

ل�سحايا  القانونية  الحماية  تعزيز  مو�سوع  وفي  البولندي،  الأحمر 

النزاعات الم�سلحة. 

مراقبة  تعزيز  اإلى  الرامية  الم�ستركة  العملية  في  الم�ساركة  ناأمل  كما 

الأ�سلحة.  بتجارة  خا�سة  معاهدة  بموجب  الأ�سلحة  نقل  عمليات 

والأكثر من ذلك، اأن اأهمية وجود اأنظمة قانونية �سليمة لي�ش فقط في 

اإدارة الكوارث  ا في مجال  اأي�سً مجال القانون الدولي الإن�ساني بل 

العام  في  بولندا  اجتاحت  التي  الهائلة  الفي�سانات  اأثناء  جليًّا  اأ�سبح 

الإدارات  مع  الوثيق  بالتعاون  لنا  التابع  الإنقاذ  فريق  وقام  الما�سي. 

ا.  العامة على كل الم�ستويات، وكانت نتيجة هذا التعاون اإيجابية جدًّ

غير اأنها اأظهرت الحاجة اإلى وجود قاعدة قانونية لإدخال وحدات 

ال�سليب الأحمر البولندي في النظام الوطني لإدارة الكوارث. وهذا ما 

مة في هذا الموؤتمر دعًما كاماًل. يجعلنا ندعم م�ساريع القرارات الُمقدَّ

على  المنا�سب  بال�سكل  الرد  على  قادرين  نكون  لن  باأننا  نوؤمن  اإننا 

على  العتماد  خالل  من  اإل  المعا�سر  للعالم  الإن�سانية  التحديات 

الدور الم�ساعد للجمعية الوطنية المحدد بدقة في مجال التعاون مع 

الحكومة. 

اليونان 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

�سكًرا �سيدتي الرئي�سة. تود اليونان اأن تتقدم بال�سكر اإلى اللجنة الدولية 

لدرا�ستها  الرئي�سية  ال�ستنتاجات  يعر�ش  والذي  قدمته  الذي  للتقرير 

اأن  نعتقد  الم�سلحة.  النزاعات  ل�سحايا  القانونية  الحماية  تعزيز  عن 

هذا  حول  لحقة  لمناق�سات  غنية  ومادة  ثمينة  اأداة  هو  التقرير  هذا 

ا ونوافق على نتائجه الرئي�سية باأن القانون الدولي  المو�سوع الهام جدًّ

الإن�ساني ل يزال يقدم اإطاًرا مالئًما لتنظيم �سلوك الأطراف الم�ساركة 

في النزاعات الم�سلحة واأن ما نحتاج اإليه فعاًل هو امتثال اأكبر للقواعد 

القائمة ولي�ش �سياغة قواعد جديدة. 

الم�سلحة  النزاعات  ل�سحايا  القانونية  الحماية  تعزيز  اأن  نرى  نحن 

هدف رائع ندعمه بالتاأكيد، ويتطلب تحقيقه اأن تبذل كل الأطراف 

الو�سائل  ا  اأي�سً ترتدي  ذاته،  الوقت  وفي  م�ستمرة.  جهوًدا  المعنية 

اأهمية كبيرة  العظيم  الم�ستخدمة لتحقيق هذا الهدف  والممار�سات 

وتتطلب عناية خا�سة. 

اأفكار  على  يحتوي  التقرير  اأن  اإلى  الإ�سارة  ال�سياق  هذا  في  ونود 

جديرة بالهتمام، ل �سيما في الق�سمين المتعلقين بحماية الأ�سخا�ش 

المحرومين من حريتهم وبالآليات الدولية لمراقبة المتثال للقانون 

ا اإلى اأن بع�ش هذه الأفكار  الدولي الإن�ساني. اإل اأنه ينبغي الإ�سارة اأي�سً

ا.  والقتراحات الجديرة بالهتمام قد تكون طموحة جدًّ

اأن  نفهم  من حريتهم،  المحرومين  الأ�سخا�ش  بحماية  يتعلق  ما  في 

اأحكام  و�سع  اأو  القائمة  الأحكام  تكملة  على  هو  الرئي�سي  التركيز 

جديدة تتعلق بالنزاعات الم�سلحة غير الدولية، ربما من خالل تو�سيع 

الأحكام ذات ال�سلة المتعلقة بالنزاعات الم�سلحة الدولية اأو ال�ستلهام 

منها حين تكون مثل هذه الأحكام موجودة. ونعترف طبًعا باأهمية 

هذا المو�سوع ولكن علينا في نف�ش الوقت اأن ن�سدد على ما تتميز 

به النزاعات الم�سلحة غير الدولية بحكم طبيعتها من �سمات خا�سة 

يجب مراعاتها عندما ُينظر في و�سع قواعد جديدة. وبالتالي يجب 

اأن تتقدم مثل هذه العملية بخطوات مدرو�سة وحذرة وتتيح الوقت 

الكافي لبحث كل الجوانب ذات ال�سلة. 

اأما في ما يتعلق بمو�سوع الآليات الدولية، فاإن اهتمامنا الرئي�سي هو 

تجنُّب اأي ازدواجية محتملة مع اآليات القانون الدولي الإن�ساني اأو 

اآليات القانون الجنائي الدولي القائمة– خا�سًة اإذا كان �سيوؤدي ذلك 

اأننا جاهزون  اإل  الفاعلية.  اأق�سى درجة من  اإ�سعافها- وتحقيق  اإلى 

ل�ستك�ساف اأفكار جديدة مثل الفكرة التي عبرت عنها �سوي�سرا في 

وقت �سابق. 

اأن اأختم بتكرار دعم بالدي لم�سروع القرار المتعلق  وا�سمحوا لي 

بالمو�سوع المطروح اأمامنا والذي يتيح المزيد من النقا�ش والإعداد 

التاأكيد في الوقت ذاته على الأهمية  لهذه الم�ساألة بالغة الأهمية مع 

الق�سوى لالإطار القانوني القائم اأ�ساًل. 

ال�سليب الأحمر النم�ساوي

 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

اأ�سدقاء  المعالي،  اأ�سحاب  الرئي�سة،  ال�سيدة  الرئي�سة.  �سيدتي  �سكًرا 

تقليديًّا  نجد  الموؤتمر،  هذا  موا�سيع  اأهم  بين  من  الأعزاء،  الحركة 

ا�ست�سعاًفا  الأكثر  بحماية  المتعلقة  الإن�ساني  الدولي  القانون  ق�سايا 
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والمحزن  الم�سلحة.  النزاعات  حالت  في  الفظائع  اأ�سواأ  وتجنُّب 

اأنه بالرغم من اأن القانون الدولي الإن�ساني ب�سكله المعا�سر هو نافذ 

المفعول منذ ع�سرات ال�سنين، ل نزال نواجه كل يوم انتهاكات لهذا 

القانون  التي ت�سورها وا�سعو  المراقبة والإنفاذ  اآليات  بينما  القانون 

الة.  الدولي الإن�ساني تبقى اإلى حٍد كبير غير م�ستعَملة اأو غالًبا غير فعَّ

وي�ستمر  الهجمات.  وطاأة  من  يعانون  الذين  المدنيين  عدد  ويزداد 

تجنيد الأطفال وتحويلهم اإلى جنود اأطفال. ول تزال �سارتا ال�سليب 

الأحمر والهالل الأحمر تتعر�سان اأحياًنا ل�سوء ال�ستخدام. ول يزال 

اأ�سرى الحرب يخ�سعون للتعذيب بينما ل يزال ُي�ستهدف ال�سحفيون 

عمًدا اأثناء النزاعات الم�سلحة وي�سطر عدد ل ُيح�سى من النا�ش اإلى 

مغادرة منازلهم وترك موارد رزقهم وعائالتهم، ولي�ش كل ذلك اإل 

ا من في�ش.  غي�سً

هذا  تغيير  �سرورة  على  جميًعا  نوافق  اأننا  اأظن  الرئي�سة،  ال�سيدة 

اأود  النم�ساوي،  الأحمر  ال�سليب  وبا�سم  جذريًّا.  تغييًرا  المو�سوع 

حث الجميع على بذل كل ما بو�سعهم ل�سمان اأن يتلقى كل الأ�سخا�ش 

ي�ستحقونه من  ما  الم�سلحة  النزاعات  من  المت�سررين  الم�ست�سعفين 

القانون  يلقى  واأن  الإن�ساني  الدولي  القانون  بموجب  دعم وحماية 

الدولي الإن�ساني ما ي�ستحقه من الحترام الواجب.

ل�سمان  الم�سترك  الجهد  المزيد من  بذل  منكم  اأطلب  اأن  اأود  وهنا 

احترام القانون الدولي الإن�ساني وتطبيقه دون تمييز وعلى نطاق دولي 

وا�سع، �سواء اأكان ذلك من خالل تح�سين تطبيق الطرق المقررة اأو 

من خالل و�سع طرق جديدة يرجى اأن تكون اأكثر فاعلية من الطرق 

ر جميًعا اأن هذا النقا�ش لي�ش مجرد نقا�ش  القديمة. واأرجو اأن نتذكَّ

اأ�سخا�ش حقيقيين،  نظري حول م�سائل قانونية بل نحن نتكلم عن 

من  كثيرة  اأماكن  في  الآن  تحدث  فعلية  معاناة  وعن  واقعية،  وحياة 

هذا العالم. 

ا كل الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف على �سمان األ  واأحث اأي�سً

تبقى اأبًدا انتهاكات القانون الدولي الإن�ساني بدون عواقب قانونية. 

ا  ال�سيدة الرئي�سة، يجب اأن نقوم بالمزيد والمزيد من العمل ونّتبع اأي�سً

اأهداف ا�ستراتيجيتنا حتى العام 2020 باإنقاذ الأرواح وتغيير الأفكار. 

وي�سمل ذلك ب�سكل خا�ش اإقامة �سراكة جيدة مع حكوماتنا. ويمكن 

ال�سنوات  خالل  تحقق  ما  لكل  ا�ستمراًرا  باعتباره  الموؤتمر،  لهذا 

ال�سنوات  في  ي�سبح  اأن  اأو  ا  هامًّ حدًثا  يكون  اأن  الما�سية،  العديدة 

واإنجازاتنا  طموحاتنا  بين  الفا�سلة  للم�سافة  محرًجا  تذكيًرا  القادمة 

الفعلية بالن�سبة اإلى التنفيذ.

الدانمرك 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

�سكًرا �سيدتي الرئي�سة. نقطة النطالق التي تعتمدها حكومة الدانمرك 

اأي وقت  اأهمية عن  القانون الدولي الإن�ساني ل تقل  اأن قواعد  هي 

م�سى. غير اأن الدانمرك لي�ش مقتنًعا باأن التحدي الرئي�سي اأمام القانون 

الأكثر  المهمة  اأن  اأو  القواعد  في  نق�ش  هو  اليوم  الإن�ساني  الدولي 

اإلحاًحا هي و�سع قواعد جديدة. فحتى لو ا�ستطعنا اإدخال تعديالت 

كما  الرئي�سي  التحدي  �سيبقى  المتغيرة،  الحالت  لمواجهة  قانونية 

�سمعناه اليوم مراًرا وتكراًرا هو تطبيق القواعد بنية �سادقة. 

هذا  في  مقدمة  تعهدات  عدة  في  الكندية  الحكومة  ت�سترك  �سوف 

مع  ا  اأي�سً وت�سترك  الإن�ساني،  الدولي  القانون  بن�سر  تتعلق  الموؤتمر 

الذين يتواجدون في مناطق نزاعات م�سلحة وت�ساهم بذلك في زيادة 

مهم  اأمر  وهذا  النزاعات.  مناطق  في  القواعد  تطبيق  باأهمية  الوعي 

النظام  ل�سمان  مهم  هو  كما  �سواء،  حٍدٍ  على  والمدنيين  للمقاتلين 

القانوني الدولي. 

وتولي الحكومة الدانمركية، على غرار اللجنة الدولية، اأهمية كبيرة 

بينهم  ومن  الم�سلحة  النزاعات  ل�سحايا  القانونية  الحماية  لتعزيز 

الأ�سخا�ش المحرومون من حريتهم. وتعرب الحكومة الدانمركية عن 

ارتياحها الكبير ب�سكل عام للتعاون مع اللجنة الدولية ونحن جاهزون 

للعمل مع اللجنة الدولية ونتطلع اإلى موا�سلة العمل معها حول متابعة 

قرار هذا الموؤتمر المتعلق بالقانون الدولي الإن�ساني. 

ال�سيدة الرئي�سة، ل ترى حكومتي اأي مناف�سة اأو تعار�ش بين درا�سة 

اللجنة الدولية وم�سروع القرار من جهة، وعملية كوبنهاغن المعنية 

بمعاملة المحتجزين والهادفة اإلى تلبية الحاجة اإلى و�سع توجيهات 

المت�سلة  والقانونية  العملية  للم�سائل  وم�ستديمة  الجوانب  متعددة 

بالتعامل مع المحتجزين في العمليات الع�سكرية الدولية. 

و�سوف اأنتهز هذه الفر�سة لتكرار اأن عملية كوبنهاغن ل تعني تقوي�ش 

القائمة ولكنها تتعلق ب�سمان الو�سوح بالن�سبة  القانونية  اللتزامات 

اإلى القواعد القائمة، والو�سوح بالن�سبة اإلى الأ�سخا�ش المحتجزين 

وبالن�سبة اإلى الجنود الذين يحتجزون هوؤلء الأ�سخا�ش. والحكومة 

ا  اأي�سً ملتزمة  ولكنها  كوبنهاغن  عملية  بمتابعة  ملتزمة  الدانمركية 

بتو�سيعها. و�سوف ن�ستمر في العمل بتعاون وثيق مع اللجنة الدولية 

ومع غيرها من ال�سركاء المعنيين من اأجل و�سول عملية كوبنهاغن 

اإلى تحقيق اأهدافها. 

الإن�ساني  الدولي  القانون  النقا�ش حول  اأن  اأظن  الرئي�سة، ل  ال�سيدة 

يكتمل بدون اإبراز الدور الم�ساعد الفريد الذي ت�سطلع به الجمعيات 

الم�سنية  اأهمية كبيرة للجهود  الدانمركية  الحكومة  الوطنية. وتولي 

التي تبذلها الجمعيات الوطنية وتعترف بدورها الأ�سا�سي في تنفيذ 

بعدة  نتقدم  اأن  نا  ي�سرُّ ولهذا  ن�سره.  وفي  الإن�ساني  الدولي  القانون 

الدانمركي  الأحمر  ال�سليب  مع  الموؤتمر  في هذا  م�ستركة  تعهدات 

ومع دول ال�سمال الأوروبي الأخرى ومع الجمعيات الوطنية الأخرى 

ا لأننا نقدم تعهدات تتعلق  في ال�سمال الأوروبي. ول نجد ذلك مهمًّ

بم�سائل بالغة الأهمية فح�سب واإنما لأن تقديم تعهدات مع ال�سليب 

التي  الممتازة  للعالقات  مميًزا  رمًزا  ا  اأي�سً يمثل  الدانمركي  الأحمر 

تربطنا بهذه الجمعية وتاأكيًدا للتزام حكومتي بموا�سلة هذا التعاون. 
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تقارير

الأردن 

)االأ�ضل بالعربية( 

�سكًرا �سيدتي. اأود التقدم بال�سكر اإلى اللجنة الدولية والتحاد الدولي 

الموؤتمر.  لهذا  التح�سيرية  الأعمال  في  �ساركوا  الذين  جميع  واإلى 

اأجل �سمان الح�سول  البنَّاء مع كل الأطراف من  بالعمل  اإننا نتعهد 

على نتائج عملية. وكما تعلمون قام الأردن باأعمال مبتكرة من اأجل 

�سمان حماية �سحايا النزاعات الم�سلحة وكل الذين يعي�سون تحت 

والم�ساعدات.  الخدمات  من  الكثير  الأردن  وقدمت  الحتالل. 

و�سارك جي�سنا في عمليات حفظ ال�سالم وفي الإغاثة الطبية وخدمات 

ال�سحة، وقدمت هبات لتنفيذ تلك الأن�سطة. 

والآن ترى حكومتنا اأن كل العمل الذي ا�سطلع به الهالل الأحمر 

الأردني له دللة كبيرة وننوي بالفعل اإدراج مو�سوع الهالل الأحمر 

اأجل  من  العمل  على  الجميع  ت�سجيع  ونريد  المدر�سية.  البرامج  في 

الآخرين. 

اإننا مجتمعون هنا للنظر في عدد من الم�سائل من بينها تعزيز القانون 

م في اأعقاب الكوارث  الدولي الإن�ساني والم�ساعدة التي يجب اأن تقدَّ

اإعادة  ونود  الأطراف.  تراعيها كل  اأن  يجب  اآليات  عبر  ذلك  وكل 

التاأكيد على اأهمية اأن تعمل كل الأطراف مًعا بهدف �سمان احترام 

القانون الدولي الإن�ساني. 

اإننا ن�سدد على اأهمية تنفيذ اتفاقيات جنيف و�سمان الحترام الكامل 

احترام  �سمان  وعلينا  الإ�سافية،  وبروتوكولتها  التفاقيات  لهذه 

القانون الدولي الإن�ساني وتوفير الحماية القانونية ل�سحايا النزاعات 

الأطراف  كل  ت�سمن  اأن  ويجب  الأجنبي.  والحتالل  الم�سلحة 

الم�ساركة في نزاع م�سلح وكل البلدان التي تخ�سع لالحتالل الأجنبي 

احترام القانون الدولي الإن�ساني.

ينعقد هذا الموؤتمر في وقت حا�سم للعالم العربي. لقد �ساهدنا معاناة 

كبيرة وعدًدا كبيًرا من ال�سحايا، وهنالك حاجة اإلى الغذاء والرعاية 

اللجنة  توؤديه  الذي  الهام  الدور  ذلك  كل  وُيبِرز  والأدوية.  ال�سحية 

الدولية، كما ُيظهر اأهمية اأن تتمتع الجمعيات الوطنية بالدعم الكامل 

من اأجل الوفاء بم�سوؤولياتها ال�سخمة. 

وفي الختام، ا�سمحي لي �سيدتي بالقول اإننا نريد اأوًل التقدم بال�سكر 

اإلى المراقب الم�ستقل الذي قدم تقريره عن التفاق الموقَّع بين جمعية 

اإ�سرائيل.  اأدوم في  دافيد  الفل�سطيني وجمعية ماجن  الأحمر  الهالل 

ونرغب فعاًل في روؤية ال�ستمرار في تنفيذ التفاق، كما اأريد التقدم 

بال�سكر اإلى جميع الحا�سرين هنا. 

ليبيا 

)االأ�ضل بالعربية( 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم. �سيدتي الرئي�سة، �سيداتي، �سادتي. اإنه ل�سرف 

اأن تتاح لنا هذه الفر�سة للترحيب بهذا الموؤتمر  عظيم لبالدي ليبيا 

لقد  الأحمر.  والهالل  الأحمر  لل�سليب  والثالثين  الحادي  الدولي 

بداية  على  اهلل  ون�سكر  الثورة.  اأعقاب  في  ع�سيبة  فترة  ليبيا  عرفت 

حقبة جديدة في تاريخ ليبيا وناأمل في اأن تكون هذه الحقبة مدعومة 

بمبادئ حركتنا العظيمة. لقد دفعنا ثمًنا باهًظا بالأرواح التي ُفقدت 

لها ال�سعب الليبي.  والت�سحيات التي تحمَّ

اأود با�سم ال�سعب الليبي اأن اأ�سكر جميع الذين قدموا لنا الدعم، فقد 

ح�سلنا على الم�ساعدة من عدد كبير من البلدان والمنظمات الإن�سانية 

وتلقينا الدعم المادي والمعنوي �سواء مبا�سرًة اأو ب�سكل غير مبا�سر. 

�سكًرا للجميع. 

�سيدتي، اإن ليبيا الحرة تفخر بالعمل الذي قام به اأفراد الهالل الأحمر 

فقد  الأطراف.  مترامي  بلد  وداخل  للغاية  �سعبة  ظروف  في  الليبي 

واأريد  الأحمر،  والهالل  الأحمر  ال�سليب  لمبادئ  وفًقا  ت�سرفوا 

التعبير عن دعمنا للعمل الإن�ساني الذي ا�سطلعت به كل الجمعيات 

م�ساعدة  كجهة  �ستوؤديه  الذي  الدور  على  التركيز  ونود  الوطنية. 

للحكومة الليبية. 

واأود اأخيًرا تذكيركم باأن ليبيا تدخل حقبة جديدة ناأمل في اأن تكون 

بلدان  كل  مع  نعمل  �سوف  وال�سفافية.  والم�ساواة  العدل  من  حقبة 

الدولي  القانون  و�سيادة  والرفاهية  ال�سالم  �سمان  اأجل  من  العالم 

الإن�ساني، وتوفير الم�ساعدة الإن�سانية اأينما كان ذلك �سروريًّا. 

ال�سيدة ليزبيت لينزاد،

رئي�سة الجل�سة العامة المخ�س�سة للقانون الدولي الإن�ساني

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

ا  �سعداء جدًّ القاعة  هذه  في  الكثيرين  اأن  متاأكدة  واأنا  �سكًرا جزياًل. 

بوجودكم معنا اليوم. المتحدث القادم هو جمعية ال�سليب الأحمر في 

كوت ديفوار تتبعها جمعية ال�سليب الأحمر في ترينيداد وتوباغو التي 

�ستتكلم با�سم عدد من الجمعيات الوطنية من منطقة بحر الكاريبي. 

اأعطي الكلمة لجمعية ال�سليب الأحمر في كوت ديفوار. 

جمعية ال�سليب الأحمر في كوت ديفوار

)االأ�ضل بالفرن�ضية( 

ن القانون  �سكًرا �سيدتي الرئي�سة. عندما تعمُّ الفو�سى والرعب، يوؤمِّ

الدولي الإن�ساني ف�ساًء اإن�سانيًّا لالأ�سخا�ش الذين ينبغي حمايتهم. ومن 
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الموؤ�سف األ تكون الحماية الممنوحة كافية نظًرا اإلى ما ُيرتكب من 

انتهاكات للقانون الدولي الإن�ساني. ومع ذلك، يبقى القانون الدولي 

الإن�ساني الإطار القانوني في اإدارة العمليات العدائية. ولهذا نرى في 

ل  الحركة،  اإلى  بالن�سبة  حيويًّا  اأمًرا  الإن�ساني  الدولي  القانون  تعزيز 

�سيما من خالل الترويج لهذا القانون ون�سره لدى كل المجتمعات 

ولدى المقاتلين والمجتمع المدني على حٍدٍ �سواء. نقول ذلك لأن 

للمعاناة  الرئي�سي  ال�سبب  الإن�ساني هو  الدولي  القانون  احترام  عدم 

الناجمة عن النزاعات الم�سلحة. 

كوت ديفوار تخرج للتو من اأزمة دامت حوالي ع�سر �سنوات ولهذا 

نعلم جميعنا جيًدا ما هو الدور الذي يجب اأن يلعبه القانون الدولي 

من  عدًدا  وجهنا  لقد  وكرامته.  الإن�سان  حياة  حماية  في  الإن�ساني 

وحاولنا  بالحترام  الإن�ساني  الدولي  القانون  يحظى  لكي  النداءات 

دعوة الأطراف الم�ساركة في النزاعات اإلى اللتزام بمبادئ القانون 

الدولي الإن�ساني من اأجل حماية ال�سكان المدنيين. ومن المحزن اأن 

ب�سبب  الالزم  الوقت  ال�سحايا في  اإلى  الو�سول  ننا من  لم يمكِّ ذلك 

الإجراءات التي كان يتخذها المقاتلون. 

يود ال�سليب الأحمر في كوت ديفوار اأن يكرر هنا، با�سم الذين كان 

الغد،  اأف�سل ل�سحايا  اأجل �سمان حماية  اإنقاذهم ومن  الممكن  من 

لتح�سين م�سير �سحايا  اتخاذها  ينبغي  التي  الإجراءات  بكل  التزامه 

الدولية  اللجنة  تبذلها  التي  الجهود  ندعم  اإننا  الم�سلحة.  النزاعات 

ونرحب بالتقرير الذي ُعر�ش هذا ال�سباح. 

النطاق  العالم، ونعمل على  ر على نطاق  نفكِّ �سويًّا،  ر  نفكِّ اأن  ينبغي 

المحلي. نود التحرك با�سم كل الإن�سانية وال�سليب الأحمر في كوت 

ديفوار م�ستعد وراغب دائًما في العمل لتحقيق هذا الهدف. 

جمعية ال�سليب الأحمر في ترينيداد وتوباغو

)االأ�ضل باالإنكليزية(

�سكًرا �سيدتي الرئي�سة. نجت منطقة بحر الكاريبي في معظمها من 

اأهوال النزاعات الم�سلحة واآثارها المدمرة. غير اأنه كان علينا مواجهة 

اآثار الكوارث الطبيعية وا�ستمرار تداعيات القت�ساد العالمي والأزمة 

المالية. واأّثر ذلك �سلًبا على برامجنا التنموية. 

وما نعرفه جيًدا من واقعنا الأليم اأننا ن�سهد زيادة كبيرة في الأعمال 

اأن ت�سعى  الدول  العنف الأخرى. وبالتالي على  الإجرامية واأ�سكال 

اإلى اإيقاف هذه الموجة. لهذا ينبغي اأن تلعب جمعياتنا الوطنية دوًرا 

الم�سلحة وقوات  القوات  بما في ذلك  المعنيين  انتباه كل  في لفت 

الأمن اإلى واجباتهم وم�سوؤولياتهم بموجب القانون الدولي الإن�ساني 

وقانون حقوق الإن�سان. ون�ستطيع بالتالي الإعالن باأن هذا المجال 

ي�سكل اأولوية لنا. 

الموؤ�س�سية للجنة الدولية  التوجه المحدد في ال�ستراتيجية  ر  اإننا نقدِّ

للفترة ما بين 2011 و 2014، والقتراح التالي المقتب�ش "بالتركيز 

على حالت العنف الم�سلح المنظم في التجمعات الح�سرية، وقمع 

الدولة، والعنف بين الجماعات المحلية"... ول جدال في �سرورة 

اتباع نهج �سامل من �ساأنه الم�ساهمة في تعزيز نطاق تطبيق القانون 

الدولي الإن�ساني، وهنا نلتم�ش مرة اأخرى الم�ساعدة الم�سكورة للجنة 

الدولية من اأجل توفير الدعم الذي نحن باأم�ّشّ الحاجة اإليه. 

اإنه لأمر جميل اأن ن�سبح طرًفا في قائمة طويلة من ال�سكوك القانونية 

في مجالي القانون الدولي الإن�ساني وقانون حقوق الإن�سان، غير اأن 

اأن  التي لديها برامج قانونية محلية يمكن  اأن نقنع حكوماتنا  المهم 

تعك�ش وعوًدا معينة اأو ت�ستتبع التزامات مختلفة بموجب معاهدات 

وواجبات د�ستورية اأخرى، ب�سرورة الن�سمام اإلى معاهدات القانون 

ون�سر  المنا�سرة  برامج  لذلك  نوا�سل  و�سوف  الإن�ساني.  الدولي 

القانون من اأجل �سمان امتالك متطوعينا لكل ما هو �سروري لأدائهم 

تلك المهمات. 

قرية وندرك جميًعا واقع  بالفعل  العالم هو  اأن  العولمة  اأظهرت  لقد 

باعتبارها  الكاريبي  بحر  لمنطقة  ويمكن  لالأ�سخا�ش.  الحر  التنقل 

منطقة يق�سدها ال�سياح اأن ت�سبح ملجاأً اآمًنا للمتهمين بانتهاك القانون 

مجال  في  المنا�سبة  الت�سريعات  غياب  �ساأن  ومن  الإن�ساني.  الدولي 

الدولي  القانون  تعزيز  التزامنا وعزمنا على  ُي�سعف  اأن  التنفيذ  اآليات 

اإلى  ن�سعى جاهدين  الرغم من ذلك،  له. وعلى  الإن�ساني والمتثال 

اأن ن�سبح طرًفا في معاهدات القانون الدولي الإن�ساني وو�سع الإطار 

القانوني الالزم لتنفيذها. 

ا اأن من ال�سروري اأن نتفح�ش عن كثب الم�سائل المتعلقة  ونعتقد اأي�سً

بحماية البيئة الطبيعية ونعلن دعمنا للنهج الذي عر�سته اللجنة الدولية. 

والنقطة الأخيرة، �سيدتي الرئي�سة، هي الأهمية التي يرتديها للجميع 

ال�سغيرة  لالأ�سلحة  ال�سرعية  غير  النقل  عمليات  اآثار  في  البحث 

الكلفة  يوم  كل  ر  نتذكَّ الكاريبي  البحر  منطقة  في  نحن  والذخيرة. 

الب�سرية المرافقة ل�ستخدام مثل هذه الأ�سلحة. ولهذا ندعم ون�سجع 

على  المنتديات  مختلف  في  الم�ساركة  والهيئات  الدولية  اللجنة 

موا�سلة حمالت التوعية التي تقوم بها. 

في  دورنا  �سنوؤدي  ولكننا  ت�سغلنا  التي  النقاط  بع�ش  اإل  هذه  لي�ست 

دفع �سلطات دولنا على اأن تكون �سريًكا لنا في تفكير واحد وقناعة 

م�ستركة للعمل على تعزيز القانون الدولي الإن�ساني. اإننا مدينون بذلك 

لعالمنا ول�سعوبنا. 
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ال�سليب الأحمر في بنين 

)االأ�ضل بالفرن�ضية( 

�سكًرا �سيدتي الرئي�سة. القانون الدولي الإن�ساني هو مالئم ول يزال 

بالتاأكيد مالئًما في كل حوارات ال�سليب الأحمر. كان هنري دونان 

ا في معركة �سولفرينو عندما خرج ب�سرخته الجامعة: كلنا اإخوة.  محقًّ

وُيظهر ذلك حياد حركتنا ورف�سها التدخل في الخالفات ال�سيا�سية. 

ولم يتغيَّر ذلك على مرِّ ال�سنين. 

العمل  اأهمية  اإلى  النتباه  لفت  خالل  من  موؤتمرنا،  ُيظهر  واليوم 

ك بقناعاتنا والم�سي ُقدًما. لم يت�ساءل  الإن�ساني، عزمه الثابت بالتم�سُّ

ول  المجاعات،  ول  الإن�سان،  حقوق  وانتهاكات  الحروب  عدد 

حالت التمييز. ولم يكن يوًما التزامنا ببناء عالم اأف�سل اأكثر �سرورة 

مما هو عليه اليوم. ولهذا اأعطى ال�سليب الأحمر في بنين الأولوية في 

برامجه لحماية الن�ساء والأطفال والالجئين والنازحين اإلى الداخل، 

والحماية من اأعمال العنف، والو�سائل الم�ستركة بين القطاعات الرامية 

اإلى تدعيم القانون الدولي الإن�ساني وتعزيزه. 

ع اللجنة الدولية في مبادرتها ونعتزم العمل جنًبا اإلى جنب مع   اإننا ن�سجِّ

اللجنة الدولية �سمن حدود قدراتنا من اأجل �سمان احترام القانون 

الدولي الإن�ساني بكل اأ�سكاله. 

ال�سيدة ليزبيت لينزاد،

رئي�سة الجل�سة العامة المخ�س�سة للقانون الدولي الإن�ساني

)االأ�ضل باالإنكليزية(

�سكًرا. واأ�سكركم جميًعا على مثابرتكم و�سبركم وبقائكم هنا معنا. 

اأود الإدلء ببع�ش المالحظات قبل تعليق هذا النقا�ش. جدير بالذكر اأن 

ال�سليب الأحمر في بنين كان الرقم 70 على قائمتي. واأظن اأنه ل يزال 

هناك 14 اإلى 15 متحدًثا. وما نفكر فيه الآن هو اإعادة فتح النقا�ش في 

الجل�سة العامة الخا�سة بالقانون الدولي الإن�ساني �سباح يوم الأربعاء، 

وذلك بين البند 6 من جدول الأعمال وهو "انتخاب اأع�ساء اللجنة 

الدائمة"، والبند 7 اأي "الق�سايا المتعلقة بمتابعة الموؤتمرات ال�سابقة". 

وبهذا �سيكون موعد متابعة نقا�سنا �سباح الأربعاء. 

لديَّ على القائمة الأ�سماء التالية: تون�ش، وجمعية ال�سليب الأحمر 

الغاني، وال�سليب الأحمر الهندورا�سي، وال�سليب الأحمر الناميبي، 

والجمهورية الت�سيكية، وال�سليب الأحمر في توغو، وجمعية ال�سليب 

الأحمر  وال�سليب  و�سيلي،  ومدغ�سقر،  ومنغوليا،  البنمي،  الأحمر 

الرواندي، والهالل الأحمر العربي ال�سوري، و�سيراليون مع جمعية 

ال�سليب الأحمر ال�سيراليوني، وجمعية الهالل الأحمر العراقي تتبعها 

اللجنة الدولية التي �ستكون المتحدث الأخير. 

هذه اأ�سماء الوفود الموجودة على قائمتي والتي �سُتعطى لها الكلمة 

يوم الأربعاء. وكما ذكرته �سابًقا تبقى القائمة مغلقة. و�سوف يتكلم 

اأحد زمالئي مع وفد غينيا الذي رفع علمه. 

بع�ش  قام  الختامية.  المالحظات  ببع�ش  الأربعاء  يوم  اأدلي  �سوف 

الأ�سخا�ش على المن�سة بمتابعة الموا�سيع الرئي�سية التي تكلمتم عنها 

جميًعا ولكننا نحتاج بالطبع اإلى ال�ستماع اإلى الوفود المتبقية من اأجل 

تقديم لمحة عامة اأو�سع وهذا ما �سنفعله �سباح الأربعاء. و�سوف اأجد 

في هذه الأثناء بع�ش الوقت للتكلم اإلى لجنة ال�سياغة واإفادتها على 

الأقل بما قيل حتى الآن. 

وبذلك اأعلن تعليق نقا�ش الجل�سة العامة المخ�س�سة للقانون الدولي 

الإن�ساني واأعطي الكلمة لل�سيد فرانك مورهاوير ليطلعكم على المزيد 

من المعلومات المتعلقة بتنظيم الموؤتمر. 

ال�سيد فرانك مورهاوير، الأمين العام الم�ساعد للموؤتمر 

)الأ�سل بالإنكليزية( 

�سكًرا جزياًل �سيدتي الرئي�سة. باخت�سار �سديد واأعد اأنني لن اأتجاوز 

ا م�سودة القائمة  دة. اأوًل �سوف تجدون قريًبا جدًّ الثالث دقائق المحدَّ

باأ�سماء المندوبين في ال�سندوق الخا�ش بكل وفد. وكما ذكرته هذه 

م�سودة ولذا نرجو كل الوفود التحقق من الأ�سماء والألقاب والترتيب 

�سمن الوفد واإطالع مكتب الت�سجيل على اأي تغييرات لزمة. 

واأ�سكركم لذلك جزيل ال�سكر.

ثانًيا، اأود فقط تذكيركم باأننا لن نعود �سباح الغد اإلى الجل�سة العامة. 

ولديكم  مبا�سرًة،  اللجان  باجتماعات  �سباًحا  التا�سعة  في  و�سنبداأ 

القاعة  اأمامكم مع تحديد  ال�سباح  ع عليكم هذا  ُوزِّ الذي  البرنامج 

التي �ستجتمع فيها كل لجنة من اللجان. وتتكرر كل لجنة مرة واحدة 

ن الوفود ال�سغيرة كذلك من ح�سور كل اللجان.  بحيث تتمكَّ

ال�سيدة ليزبيت لينزاد،

رئي�سة الجل�سة العامة المخ�س�سة للقانون الدولي الإن�ساني

)االأ�ضل باالإنكليزية(

اأننا بذلنا جهًدا كبيًرا  ُترفع هذه الجل�سة واأظن  �سكًرا جزياًل. بذلك 

ون�ستحق بالتاأكيد ق�سًطا من الراحة الآن.
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الأربعاء 30 ت�صرين الثاني/ ن�فمبر 2011 

انتخاب اأع�صاء اللجنة الدائمة   1.7.4

ال�سيدة نيكي راتل، رئي�سة الموؤتمر

)االأ�ضل باالإنكليزية(

اأننا �سنبداأ بتنفيذ  �سباح الخير �سيداتي �سادتي، ومرحًبا بكم. اأعتقد 

برنامجنا لهذا اليوم واأ�سكركم على ما اأنجزتم من عمل الأم�ش داخل 

اللجان ون�ستعد الآن ليوم عمل اآخر �سيتطلب منا جهًدا كبيًرا. 

�سنبداأ  كالتالي:  اليوم  برنامج  �سيكون  انتباهكم.  ح�سن  لكم  اأ�سكر 

اأوًل بانتخاب اأع�ساء اللجنة الدائمة لل�سنوات الأربع القادمة، ونتابع 

ثانًيا با�ستئناف النقا�ش العام حول القانون الدولي الإن�ساني كما اأُعلن  

ما  في  بالنظر  ثالًثا  و�سنقوم  تقريًبا،  �ساعة  لمدة  وذلك  الثنين  م�ساء 

الثالثين عام  انعقاد الموؤتمر الدولي  اأنجزناه من نتائج منذ  اأو  فعلناه 

2007 ون�ستمع اأخيًرا اإلى تقرير المراقب الم�ستقل المكلَّف بمتابعة 
تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني 

وجمعية ماجن دافيد اأدوم في اإ�سرائيل.

اآن ماري هوبير-  ال�سيدة  اأدعو  اأن  ني  ولنبداأ بعملية النتخاب. ي�سرُّ

هوتز، رئي�سة ال�سليب الأحمر ال�سوي�سري اإلى تولي الرئا�سة في قيادة 

التقدم  هوتز  هوبير-  ماري  اآن  ال�سيدة  من  اأرجو  النتخاب.  عملية 

اإلى المن�سة. �سكًرا. 

ال�سيدة اآن ماري هوبير-هوتز نائبة رئي�سة الموؤتمر، النتخابات 

)االأ�ضل بالفرن�ضية(

�سكًرا �سيدتي الرئي�سة. ح�سرات المندوبين الكرام، اأقدم لكم ترحيبي 

الحار في هذه الجل�سة العامة. اإنه ل�سرف لي اأن اأتولى رئا�سة انتخاب 

اأع�ساء اللجنة الدائمة واأ�سكركم على الثقة التي عبَّرتم عنها بانتخابي 

التي  المغلفات  العام  الأمين  ت�سلمت من  لقد  الموؤتمر.  لرئي�سة  نائبة 

وت�سلمتم  الدائمة.  اللجنة  لع�سوية  المر�سحين  اأ�سماء  على  تحتوي 

اأنتم الوثائق الالزمة لنتخاب اأع�ساء اللجنة الدائمة ون�ستطيع بالتالي 

البدء بالعملية. 

النتخاب  يبداأ  الداخلي،  النظام  في   20 المادة  من   6 للفقرة  وفًقا 

اأوراق  جمع  يتولون  لالأ�سوات  مح�سين  لثالثة  الر�سمي  بالتعيين 

الأغلبية  لتحديد  بالأ�سماء  المناداة  تتم  ثم  الأ�سوات.  القتراع وعدَّ 

ح�سل  فاإذا  النتخابات.  من  الأولى  الدورة  في  المطلوبة  المطلقة 

الأولى،  الدورة  في  المطلقة  الأغلبية  اأكثر على  اأو  خم�سة مر�سحين 

ُيعَلن انتخاب المر�سحين الخم�سة الذين ح�سلوا على اأكبر عدد من 

المراكز،  كل  ُتمالأ  لم  اإذا  اأما  الدائمة.  اللجنة  في  اأع�ساء  الأ�سوات 

ُتجرى دورة ثانية وُيعَلن انتخاب المر�سحين الذين ح�سلوا على اأكبر 

عدد من الأ�سوات. 

بعد  بالقتراع  نبداأ  �سوف  اليوم.  ظهر  بعد  الثانية  الدورة  وُتجرى 

المناداة بالأ�سماء: تم توزيع الوفود للدورة الأولى من النتخاب على 

�ست مجموعات وعليها القتراع ح�سب الترتيب الأبجدي لأ�سمائها 

وفًقا لكتابتها بالفرن�سية. وُينادى على كل مجموعة لالقتراع من خالل 

العر�ش على �سا�سة قاعة الجتماعات العامة. وبالتالي، حين ينادى 

على وفدكم، يتوجه رئي�سها اأو المندوب الذي يعيِّنه لالإنابة عنه اإلى 

ت بالقتراع ال�سري.  القاعة 20 في الطابق الثالث حيث ُي�سوَّ

توجيهكم  يتولون  متطوعون  يمينكم  اإلى  الأبواب  عند  و�سينتظركم 

نحو القاعة 20. وت�سهياًل لعملية القتراع، ُيرجى من المقترعين حمل 

�ش رئي�ش الوفد  بطاقة تعريفهم بحيث تكون بارزة للعيان. واإذا ما فوَّ

ا من الوفد ينوب عنه، يجب اأن يقدم هذا الأخير لدى تقدمه  �سخ�سً

ًعا عليها  لالقتراع، بطاقة التعريف بهويته وورقة التوكيل معباأة وموقَّ

وفًقا لالأ�سول. واأود لفت انتباهكم اإلى نقطة هامة: ل يجوز للمندوب 

القتراع با�سم ع�سو من وفد اآخر حتى لو كانت الجمعية الوطنية هي 

التي تعطي التوكيل لوفد دولته والعك�ش بالعك�ش. تجدون ا�ستمارات 

7.4 

الجل�صة العامة الثانية
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التوكيل في الملف الذي ُو�سع يوم الثالثاء في خزانات الوفود ولن 

تتاح طرق اأخرى للت�سويت. 

القتراع  بعملية  الخا�سة  التعليمات  الملف  هذا  في  ا  اأي�سً وتوجد 

انتخاب  تعلمون،  كما  علينا،  الذاتية.  و�سيرهم  المر�سحين  واأ�سماء 

خم�سة اأع�ساء في اللجنة الدائمة وبالتالي ت�ستطيعون اختيار خم�سة 

اأ�سماء فقط. ول يمكن اإعطاء كل مر�سح اإل �سوًتا واحًدا. وتعتبر كل 

بطاقة توجد عليها اأ�سماء اأكثر من خم�سة مر�سحين لغية وباطلة. 

في  متوازن  جغرافي  توزيع  احترام  اأهمية  اإلى  انتباهكم  لفت  اأود 

اختياركم واإني متاأكدة باأنكم �ستراعون ذلك. اإًذا يمكن اأن يقترع كل 

وفد لخم�سة مر�سحين فقط. ن�ستطيع الآن البدء باإجراءات الت�سويت. 

�ساأقراأ في البداية اأ�سماء المر�سحين ال�سبعة لع�سوية اللجنة الدائمة وفًقا 

للتوزيع على مختلف المناطق. لدينا وفًقا للترتيب الأبجدي: الدكتور 

محمد الحديد من الهالل الأحمر الأردني، وال�سيد ما�سيمو بارا من 

ال�سليب الأحمر الإيطالي، وال�سيد �ستيف كار من ال�سليب الأحمر 

ترينيداد  في  الأحمر  ال�سليب  من  �ساتور  ديليا  وال�سيدة  الأمريكي، 

والوزير  المالي،  الأحمر  ال�سليب  من  ديارا  اأداما  وال�سيد  وتوباغو، 

ال�سيد بير �ستنباك من ال�سليب الأحمر الفنلندي، وال�سيد غريغ فيكيري 

من ال�سليب الأحمر الأ�سترالي.

اأع�ساء  الرئي�سة ثالثة مح�سين لالأ�سوات من بين المندوبين  وعينت 

الموؤتمر يتولون جمع كل اأوراق القتراع وعدَّ الأ�سوات هم: ال�سيد 

مفتاح  وال�سيد  �سي�سيل،  في  الأحمر  ال�سليب  من  �سيتي  كري�ستولد 

من  بال�سغارد  يوهان  وال�سيد  الليبي،  الأحمر  الهالل  من  الطويلب 

وفد ال�سويد. و�سي�ساعدهم في مهمتهم ال�سيد اإيف- جان ديميريل، 

وال�سيد كري�ستوف لنورد. ونبا�سر الآن نداء الأ�سماء ونبداأ بالجمعيات 

الوطنية تعقبها الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف ثم اللجنة الدولية 

لل�سليب الأحمر والتحاد الدولي لجمعيات ال�سليب الأحمر والهالل 

الأحمر. 

مورهاور  فرانك  ال�سيد  العام  الأمين  لم�ساعدي  الآن  الكلمة  اأعطي 

بيبر  برو�ش  وال�سيد  الأ�سماء،  مناداة  من  الأول  الق�سم  �سيتولى  الذي 

الذي �سيتولى الق�سم الثاني. 

ال�سيد فرانك مورهاور، م�ساعد اأمين عام الموؤتمر

)االأ�ضل باالإنكليزية والفرن�ضية(

اأقوم  اأن  ني  ي�سرُّ الدولي.  الموؤتمر  رئي�سة  نائبة  لل�سيدة  جزياًل  �سكًرا 

الجمعيات  باأ�سماء  الآن  �ساأبداأ  الوطنية.  الجمعيات  اأ�سماء  بمناداة 

حين  واأرجوكم  الأحمر،  باللون  اللوحات  على  المكتوبة  الوطنية 

يجل�سون  الذين  وخا�سًة  لوحتكم  عالًيا  ترفعوا  اأن  ا�سمكم  ُيذكر 

وجودكم.  من  التحقق  من  فعاًل  نتمكن  بحيث  العليا  ال�سفوف  في 

و�سي�سجل ح�سوركم اأ�سخا�ش يقفون ورائي. 

تجري  اأن  يجب  الداخلي،  النظام  ولأحكام  المتبع  للتقليد  ووفًقا 

بالفرن�سية.  كتابتها  في  لالأ�سماء  الأبجدي  الترتيب  ح�سب  المناداة 

وهناك دائًما �سعوبة في لفظ الأ�سماء بالفرن�سية بالن�سبة اإلى �سخ�ش لغته 

الأم هي الألمانية وتعلَّم بعد ذلك الإنكليزية، فعذًرا للذين يتكلمون 

بالفرن�سية اإن لم يكن لفظ اأ�سمائهم على اأف�سل وجه. 

اأبداأ الآن نداء الأ�سماء ح�سب الترتيب الأبجدي في كتابتها بالفرن�سية. 

اأنغول،  اأندورا،  األمانيا،  الجزائر،  األبانيا،  اأفريقيا،  اأفغان�ستان، جنوب 

اأنتيغوا وبربودا، المملكة العربية ال�سعودية، الأرجنتين، اأرمينيا، اأ�ستراليا، 

بربادو�ش،  بنغالدي�ش،  البحرين،  البهاما،  جزر  اأذربيجان،  النم�سا، 

بيالرو�ش، بلجيكا، بليز، بنين، بوليفيا، البو�سنة والهر�سك، بوت�سوانا، 

البرازيل، بروني دار ال�سالم، بلغاريا، بوركينا فا�سو، بوروندي، كمبوديا، 

كولومبيا، جزر  ال�سين،  �سيلي،  الأخ�سر،  الراأ�ش  كندا،  الكاميرون، 

القمر، الكونغو، كو�ستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، كوبا.

الدانمرك، جيبوتي، دومينيكا، م�سر، ال�سلفادور، الإمارات العربية 

المتحدة، اإكوادور، اإ�سبانيا، اإ�ستونيا، الوليات المتحدة الأمريكية، 

الرو�سي،  التحاد  �سابًقا،  اليوغو�سالفية  مقدونيا  جمهورية  اإثيوبيا، 

اليونان،  غانا،  جورجيا،  غامبيا،  غابون،  فرن�سا،  فنلندا،  فيجي، 

غيانا،  ال�ستوائية،  غينيا  بي�ساو،  غينيا-  غينيا،  غواتيمال،  غرينادا، 

الهند،  �سليمان،  جزر  الكوك،  جزر  هنغاريا،  هندورا�ش،  هايتي، 

اإيطاليا،  اإ�سرائيل،  اآي�سلندا،  اآيرلندا،  العراق،  اإيران،  اإندوني�سيا، 

جامايكا، اليابان، الأردن.

كازاخ�ستان، كينيا، قيرغيز�ستان، كيريباتي، الكويت، لي�سوتو، لتفيا، 

مدغ�سقر،  لك�سمبرغ،  ليتوانيا،  ليختن�ستاين،  ليبيا،  ليبيريا،  لبنان، 

موري�سيو�ش،  المغرب،  مالطة،  مالي،  ملديف،  مالوي،  ماليزيا، 

موريتانيا، المك�سيك، ميكرونيزيا، موناكو، منغوليا، الجبل الأ�سود، 

نيجيريا،  النيجر،  نيكاراغوا،  نيبال،  ناميبيا،  ميانمار،  موزمبيق، 

النرويج، نيوزيلندا، اأوغندا، اأوزبك�ستان، باك�ستان، بالو، فل�سطين، 

بنما، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي.

العربية  الجمهورية  قطر،  البرتغال،  بولندا،  الفلبين،  بيرو،  هولندا، 

جمهورية  كوريا،  جمهورية  الو�سطى،  اأفريقيا  جمهورية  ال�سورية، 

الكونغو الديمقراطية، جمهورية لو الديمقراطية ال�سعبية، مولدوفا، 

الديمقراطية،  ال�سعبية  كوريا  جمهورية  الدومينيكية،  الجمهورية 

الجمهورية الت�سيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، رومانيا، المملكة 

المتحدة، رواندا، �سانت لو�سيا، �سانت كيت�ش ونيف�ش، �سان مارينو، 

�سانت فن�سنت وجزر غرينادين، �ساموا، �ساوتومي وبرن�سيب. 

ال�سنغال، �سربيا، �سي�سل، �سيراليون، �سنغافورة، �سلوفاكيا، �سلوفينيا، 

�سورينام،  �سوي�سرا،  ال�سويد،  �سريالنكا،  ال�سودان،  ال�سومال، 

�سوازيلند، طاجيك�ستان، ت�ساد، تايلند، تيمور- لي�ستي، توغو، تونغا، 

ترينيداد وتوباغو، تون�ش، تركمان�ستان، تركيا، اأوكرانيا، اأوروغواي، 

فانواتو، فنزويال، فيتنام، اليمن، زامبيا، زمبابوي.

بهذا تنتهي مناداة الجمعيات الوطنية. 
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تقارير

ال�سيد برو�س بيبر، م�ساعد اأمين عام الموؤتمر

)االأ�ضل باالإنكليزية والفرن�ضية(

�سكًرا. اأرجو من الحكومات رفع اللوحات ال�سوداء الخا�سة بها كلما 

جاء ذكر ا�سمها في القائمة ول تترددوا في رفعها عالًيا لكي نتمكن 

من روؤيتها بو�سوح. �سكًرا. �ساأتابع بالفرن�سية.

اأفغان�ستان، جنوب اأفريقيا، األبانيا، الجزائر، األمانيا، اأندورا، اأنغول، 

اأرمينيا،  الأرجنتين،  ال�سعودية،  العربية  المملكة  وبربودا،  اأنتيغوا 

بنغالدي�ش،  البحرين،  البهاما،  جزر  اأذربيجان،  النم�سا،  اأ�ستراليا، 

البو�سنة  بوليفيا،  بوتان،  بنين،  بليز،  بلجيكا،  بيالرو�ش،  بربادو�ش، 

والهر�سك، بوت�سوانا، البرازيل، بروني دار ال�سالم، بلغاريا، بوركينا 

فا�سو، بوروندي، كمبوديا، الكاميرون، كندا، الراأ�ش الأخ�سر، �سيلي، 

ال�سين، قبر�ش، كولومبيا، جزر القمر، الكونغو، كو�ستاريكا، كوت 

ديفوار، كرواتيا، كوبا.

الدانمرك، جيبوتي، دومينيكا، م�سر، ال�سلفادور، الإمارات العربية 

المتحدة  الوليات  اإ�ستونيا،  اإ�سبانيا،  اإريتريا،  اإكوادور،  المتحدة، 

اإثيوبيا، جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية �سابًقا، التحاد  الأمريكية، 

غانا،  جورجيا،  غامبيا،  غابون،  فرن�سا،  فنلندا،  فيجي،  الرو�سي، 

اليونان، غرينادا، غواتيمال، غينيا، غينيا- بي�ساو، غينيا ال�ستوائية، 

غيانا، هايتي، هندورا�ش، هنغاريا، جزر الكوك، جزر مار�سال، جزر 

�سليمان، الهند، اإندوني�سيا، اإيران، العراق، اآيرلندا، اآي�سلندا، اإ�سرائيل، 

اإيطاليا، جامايكا، اليابان، الأردن.

كازاخ�ستان، كينيا، قيرغيز�ستان، كيريباتي، الكويت، لي�سوتو، لتفيا، 

مدغ�سقر،  لك�سمبرغ،  ليتوانيا،  ليختن�ستاين،  ليبيا،  ليبيريا،  لبنان، 

موري�سيو�ش،  المغرب،  مالطة،  مالي،  ملديف،  مالوي،  ماليزيا، 

موريتانيا، المك�سيك، ميكرونيزيا، موناكو، منغوليا، الجبل الأ�سود، 

موزمبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، 

بالو،  باك�ستان،  اأوزبك�ستان،  اأوغندا،  عمان،  نيوزيلندا،  النرويج، 

بنما، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي.

العربية  الجمهورية  قطر،  البرتغال،  بولندا،  الفلبين،  بيرو،  هولندا، 

جمهورية  كوريا،  جمهورية  الو�سطى،  اأفريقيا  جمهورية  ال�سورية، 

الكونغو الديمقراطية، جمهورية لو الديمقراطية ال�سعبية، مولدوفا، 

الديمقراطية،  ال�سعبية  كوريا  جمهورية  الدومينيكية،  الجمهورية 

الجمهورية الت�سيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، رومانيا، المملكة 

المتحدة، رواندا، �سانت لو�سيا، �سانت كيت�ش ونيف�ش، �سان مارينو، 

الكر�سي الر�سولي، �سانت فن�سنت وجزر غرينادين، �ساموا، �ساوتومي 

وبرن�سيب.

ال�سنغال، �سربيا، �سي�سل، �سيراليون، �سنغافورة، �سلوفاكيا، �سلوفينيا، 

�سورينام،  �سوي�سرا،  ال�سويد،  �سريالنكا،  ال�سودان،  ال�سومال، 

�سوازيلند، طاجيك�ستان، ت�ساد، تايلند، تيمور- لي�ستي، توغو، تونغا، 

اأوكرانيا،  توفالو،  تركيا،  تركمان�ستان،  تون�ش،  وتوباغو،  ترينيداد 

اأوروغواي، فانواتو، فنزويال، فيتنام، اليمن، زامبيا، زمبابوي. 

بهذا تنتهي مناداة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف. واأتابع الآن 

لجمعيات  الدولي  والتحاد  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  بنداء 

ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر. انتهت الآن مناداة اللجنة الدولية 

والتحاد الدولي. اأترك الكلمة لنائبة الرئي�سة.

ال�سيدة اآن ماري هوبير- هوتز، نائبة رئي�سة الموؤتمر، النتخابات

)االأ�ضل بالفرن�ضية(

ح�سرات المندوبين الأعزاء. انتهت الآن مناداة الأ�سماء. والنتيجة– 

جنيف  اتفاقيات  في  الأطراف  والدول  الحركة  مكونات  ح�سور 

اإ�سافًة  حكومة  و150  وطنية،  جمعية   170 الح�سور:  التالية:  هي 

اإلى اللجنة الدولية والتحاد الدولي، اأي 322 وفًدا في المجموع. 

وتكون الأكثرية المطلقة من 162 �سوًتا. و�سنعلمكم بنتائج القتراع 

فور توفر نتائج الدورة الأولى عند الظهر. والآن يمكننا النتقال اإلى 

مرحلة الت�سويت. 

اأدعو بدايًة الوفود التي تبداأ اأ�سماوؤها وفًقا للترتيب الأبجدي الفرن�سي 

بالحرفين A و B اأن تتوجه اإلى القاعة 20 في الطابق الثالث. وُتعر�ش 

بالتوالي على ال�سا�سة الأحرف الأولى لأ�سماء الوفود التالية المدعوة 

اإلى الت�سويت. ولنتابع الآن بحث بنود جدول الأعمال واأعطي الكلمة 

لل�سيدة رئي�سة الموؤتمر. 

مناق�صة م��ص�ع القان�ن الدولي الإن�صاني،   2.7.4
الجل�صة العامة الأولى )تابع( 

ال�سيدة نيكي راتل، رئي�سة الموؤتمر

)االأ�ضل باالإنكليزية(

الإن�ساني.  الدولي  القانون  حول  العام  النقا�ش  الآن  ن�ستاأنف  دعونا 

واإدارة  الرئا�سة  ت�سلُّم  اإلى  لينزاد  ليزبيت  ال�سيدة  اأدعو  اأن  ني  وي�سرُّ

ا من ال�سيد فيليب �سبوري، مدير دائرة القانون  النقا�ش. واأطلب اأي�سً

الدولي والتعاون في اللجنة الدولية، اأن ين�سم اإلينا على المن�سة. 
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الم�ؤتمر الدولي الحادي والثالثين لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

ال�سيدة ليزبيت لينزاد،

رئي�سة الجل�سة العامة المخ�س�سة للقانون الدولي الإن�ساني

)االأ�ضل باالإنكليزية(

للقانون  المخ�س�سة  العامة  الجل�سة  الآن  �سن�ستاأنف  الخير.  �سباح 

باأ�سماء  قائمة  لدينا  الأربعاء  يوم  ذكرته  وكما  الإن�ساني.  الدولي 

المتحدثين ت�سم اأ�سماء 18 وفًدا. والمتحدث الأول هو وفد تون�ش 

يتبعه ال�سليب الأحمر الغاني. 

تون�س 

)االأ�ضل بالفرن�ضية( 

�سكًرا �سيدتي الرئي�سة. يحملِّنا هذا النقا�ش المليء بالموا�سيع الهامة 

وال�سائكة م�سوؤولية كبيرة. فعلينا مواجهة تحدي تكري�ش المزيد من 

الوقت للدفاع عن القيم النبيلة التي تحملها الحركة وعلينا في الوقت 

دة في  نف�سه تمهيد الطريق لتركيز اأكبر على بع�ش الموا�سيع المحدَّ

القانون الدولي الإن�ساني. 

من الوا�سح اأن القاعدة التي يرتكز عليها نقا�سنا تحمل ق�سية �سائكة 

هي ازدواجية تعزيز القانون الدولي الإن�ساني وتطوير العمل الإن�ساني 

على الم�ستوى المحلي. واأود التعبير عن �سكري اإلى اللجنة الدولية 

لدرا�ستها الرائعة عن النزاعات الم�سلحة المعا�سرة. ونجد مرة اأخرى 

في النتائج الرئي�سية الم�ستفادة من هذا البحث اأن �سرورة الدفاع عن 

�سحايا النزاعات الم�سلحة، وهي �سرط ل بد منه، يعني اأننا �سن�سطر 

في  زيادة  ن�سهد  طالما  الإن�ساني  الدولي  القانون  اإنفاذ  تح�سين  اإلى 

هذه النزاعات. 

اإن القانون الدولي الإن�ساني لي�ش بالتاأكيد ممتاًزا في كل الأحوال. 

ال�سكوك  يعني ذلك تجميع  تعزيزه ولكن ل  اإلى  ن�سعى  اأن  ويجب 

درا�سة  مو�سع  �سيكون  ما  في  الثغرات  بع�ش  �سدِّ  اأجل  من  القانونية 

معمقة في هذا الجتماع. لقد اعتمدت تون�ش لفترة طويلة وجهة نظر 

قانونية تترافق وجهود المجتمع الدولي. وتريد بالدي، اأكثر من اأي 

ل اإلى الديمقراطية وال�ستقرار من  وقت م�سى، ا�ستكمال عملية التحوُّ

اأجل اإقامة دولة القانون ولكي ن�سبح من البلدان التي تحترم حقوق 

الإن�سان وتحترم كل التزاماتها الدولية ل �سيما تلك التي تتعلق بالقانون 

الدولي الإن�ساني. 

ونولي، �سمن هذه الروؤية، اأهمية كبيرة لتكييف ت�سريعاتنا مع مختلف 

ال�سكوك الدولية من اأجل �سدِّ بع�ش الثغرات غير المقبولة. واأود في 

المحكمة  اإلى  موؤخًرا  ان�سمت  تون�ش  اأن  اإلى  الإ�سارة  ال�سدد  هذا 

الجنائية الدولية. ونعتبر اأن ال�سيا�سات الإن�سانية هي ق�سية عالمية ول 

يمكن مواجهة هذا التحدي اإل على الم�ستوى العالمي من خالل نهج 

هه قيم الت�سامن والعالمية.  م�سترك وتحالف ا�ستراتيجي عالمي توجِّ

ال�سيدة الرئي�سة، اإن الجمعيات الوطنية تلعب دوًرا اأ�سا�سيًّا في تنفيذ 

تحظى  اأن  يجب  ولهذا  الإ�سافيين.  وبروتوكوليها  اتفاقيات جنيف 

مهامها  توؤدي  كي  حكوماتها  جانب  من  الم�سروط  غير  بالدعم 

با�ستقالل تام. وفي تون�ش قامت جمعية الهالل الأحمر...

ال�سيدة ليزبيت لينزاد،

رئي�سة الجل�سة العامة المخ�س�سة للقانون الدولي الإن�ساني

)االأ�ضل بالفرن�ضية(

دة. و�سوف  عذًرا �سيدي، لقد تجاوزت بكثير الدقائق الثالث المحدَّ

نتابع مع المتحدث التالي غانا، يتبعه ال�سليب الأحمر الهندورا�سي. 

غانا 

)االأ�ضل باالإنكليزية(

 �سكًرا �سيدتي الرئي�سة. يود وفد غانا الذي ي�سم ممثلين عن الجمعية 

الوطنية وعن الحكومة اأن يعرب عن امتنانه لالتحاد الدولي واللجنة 

الحادي  الدولي  الموؤتمر  لتنظيمها  ال�سوي�سرية  وال�سلطات  الدولية 

ا وفد غانا  والثالثين لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر. ويعرب اأي�سً

عن دعمه الكامل لحماية �سحايا النزاعات الم�سلحة وتنفيذ القانون 

الدولي الإن�ساني. 

اإن جمعية ال�سليب الأحمر الغاني التي اأن�سئت عام 1958 عبر قانون 

اأ�سدره البرلمان، اأولت منذ البداية اهتماًما كبيًرا لن�سر مبادئ القانون 

الدولي الإن�ساني في اأدائها للخدمات التي اأوكلتها بها القوانين الغانية. 

ول يمكن المبالغة في التاأكيد على اأهمية دور الحركة اأثناء الكوارث 

الوطنية وقد اأدت جمعية ال�سليب الأحمر الغاني مهامها في مثل هذه 

الكوارث الموؤ�سفة في البلدان المعنية وفي منطقة غرب اأفريقيا. 

ويريد وفدنا تاأكيد التزام حكومة غانا وال�سليب الأحمر بالعمل مًعا 

بتعاون وثيق مع الحر�ش على احترام المبادئ الأ�سا�سية للحركة. ويود 

ر بثمن والتي قدمها لنا  ا وفدنا الإ�سارة اإلى الم�ساعدة التي ل تقدَّ اأي�سً

الدولية  واللجنة  الدولي  التحاد  والطوارئ  الكوارث  حالت  في 

والجمعيات الوطنية من مختلف اأنحاء العالم. واأود الإ�سارة في هذا 

ال�سدد اإلى الم�ساعدة التي قدمها ال�سليب الأحمر الياباني، والهالل 

الأحمر  وال�سليب  النرويجي،  الأحمر  وال�سليب  الإيراني،  الأحمر 

ال�سيني، وال�سليب الأحمر ال�سوي�سري، وال�سليب الأحمر الإيطالي 

ن من ذكرهم جميًعا هنا.  وغيرهم لن نتمكَّ

ا في تاأكيد التزامنا بالقانون الدولي الإن�ساني في حماية  ونرغب اأي�سً

�سحايا النزاعات الم�سلحة كما فعلناه في م�ساعدتنا لالجئين من ليبيريا 

وكوت ديفوار و�سيراليون. 
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وبهذه المالحظة، يود وفدنا اإعادة التاأكيد على التزام كٍل من جمعية 

تنفيذ  اأجل  من  مًعا  بالعمل  غانا  وحكومة  الغاني  الأحمر  ال�سليب 

القانون الدولي الإن�ساني �سعًيا اإلى حماية �سحايا النزاعات الم�سلحة. 

وتوؤيد كٌل من جمعية ال�سليب الأحمر الغاني وحكومة غانا م�سروع 

القرار. 

ال�سليب الأحمر الهندورا�سي 

)االأ�ضل باالإ�ضبانية(

الهندورا�سي  الأحمر  ال�سليب  دائًما  كان  الرئي�سة.  �سيدتي  �سكًرا 

ا على حماية ال�سحايا– في كل الظروف، ولكن ب�سكل خا�ش  حري�سً

اأولئك الذين يعانون من النزاعات الم�سلحة. ونعتقد اأن على الدول اأن 

تطور في اأوقات ال�سلم كل الأدوات القانونية الالزمة ل�سمان وجود 

اأمام  الإن�ساني  الدولي  القانون  انتهاكات  تقديم مرتكبي  تتيح  اآليات 

العدالة حين يندلع نزاع م�سلح. 

وقد اأن�سئت اللجنة الهندورا�سية المعنية بالقانون الدولي الإن�ساني عام 

2007. وي�سارك ال�سليب الأحمر الهندورا�سي في هذه الهيئة وبذلنا 
كل الجهود الممكنة لإدراج النتهاكات الج�سيمة للقانون الدولي 

الإن�ساني في الإطار القانوني الوطني، وللحيلولة دون ارتكابها وذلك 

عبر الت�سديق على معاهدات بالغة الأهمية. واأنجزت اللجنة تقدًما في 

هذا المجال وعر�ست اقتراًحا ناأمل في ا�ستعرا�سه واعتماده لإدراجه 

في القانون الوطني. 

بالعمل  الهندورا�سي  الأحمر  ال�سليب  التزم  الحركة،  لمهمة  ووفًقا 

الثنائي مع الحكومة، وال�سعي، ب�سفته ع�سًوا في اللجنة الهندورا�سية 

المعنية بالقانون الدولي الإن�ساني، اإلى تنفيذ خطة العمل المقترحة. 

�سكًرا �سيدتي الرئي�سة.

ال�سليب الأحمر الناميبي 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

ناميبيا  جمهورية  لحكومة  م�ستركة  كلمة  �سنقراأ  الرئي�سة،  �سيدتي 

الإن�ساني.  الدولي  القانون  تعزيز  مو�سوع  حول  الوطنية  والجمعية 

ال�سيدة الرئي�سة، �سيداتي، �سادتي، بالرغم من اأن ناميبيا بلد ينعم حاليًّا 

بال�سالم وال�ستقرار ال�سيا�سي، نوؤيد القرار بمجمله. ناميبيا بلد فتي 

اإذ نال ا�ستقالله قبل 21 �سنة فقط وجاء هذا ال�ستقالل، كما يدركه 

ر لقي دعًما من المجتمع  الكثيرون هنا، بعد كفاح طويل و�ساق للتحرُّ

الدولي ومن الأمم المحبة لل�سالم. 

وت�سهد اليوم بع�ش ال�سعوب التي وقفت بجانبنا خالل �سنوات الكفاح 

الطويلة تطورات مقلقة توؤدي اإلى فقدان اأرواح بريئة واإلى معاناة نراها 

يوميًّا وناأ�سف لها. ومن َثّم تكرر ناميبيا مرة تلو الأخرى مبداأ ت�سجيع 

الأطراف الم�ساركة في اأي نزاع على ا�ستخدام وا�ستنفاد كل الو�سائل 

المتاحة لحل النزاعات �سلميًّا. 

العمل  في  نبادر  اأن  ال�سلم،  اأوقات  في  واجبنا  من  الرئي�سة،  ال�سيدة 

تفهمه  الوطنية  الجمعية  توؤديه  الذي  الم�ساعد  الدور  اأن  من  ونتاأكد 

النزاع،  وقوع  حال  وفي  الفاعلة.  الجهات  كل  ال�سحيح  بال�سكل 

اأن تكون مبادئ الإن�سانية والحياد وال�ستقالل وعدم التحيز  يجب 

التي تحترمها مدعومة باأعمال ملمو�سة وذات م�سداقية. وفي ناميبيا 

ت�سعى الآن الجمعية الوطنية اإلى اإطالق حملة توعية وتعريف بالقانون 

الدولي الإن�ساني في كل القطاعات الر�سمية وخا�سًة لدى الهيئات 

التنفيذية، كما لدى الجمهور عموًما. 

الذين  اإلى  المقدمة  الم�ساعدة  بتنظيم  الوطنية  الجمعية  ا  اأي�سً وقامت 

نزال  ل  التي  الكبيرة  الفي�سانات  ب�سبب  البالد  داخل  اإلى  نزحوا 

ن�سهدها في بالدنا. وقامت جمهورية ناميبيا بمراجعة قوانينها الوطنية 

الإ�سافيين.  وبروتوكوليها  جنيف  اتفاقيات  اأحكام  فيها  واأدرجت 

ولدى ناميبيا م�سروع قانون �سيوفر بعد اعتماده توجيهات حول اإدارة 

حالت الكوارث في البالد كما في كل مكان اآخر. 

الإن�ساني  الدولي  القانون  اإدخال  الناميبية  الدفاع  قوات  وقررت 

كمو�سوع م�ستقل في برامج التدريب. و�سوف يتعلَّم كل المجندين 

في قوات الدفاع هذا المو�سوع كجزء من الجهود الرامية اإلى ن�سر 

القانون الدولي الإن�ساني. 

الجمهورية الت�سيكية 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

باأن  اأعلمكم  دعوني  �سادتي،  �سيداتي،  الرئي�سة.  �سيدتي  �سكًرا 

الجمهورية الت�سيكية الملتزمة بكل اتفاقيات القانون الدولي الإن�ساني 

تعتبر هذا القانون جزًءا اأ�سا�سيًّا من القانون الدولي المعا�سر. اإ�سافًة 

اتفاقيات  بالت�سديق على  ال�سنتين الما�سيتين،  اإلى ذلك، قمنا خالل 

دولية لها عالقة قوية بالقانون الدولي الإن�ساني. و�سدقنا على نظام 

روما الأ�سا�سي للمحكمة الجنائية الدولية عام 2009، وُقدم هذا العام 

�سك الت�سديق على اتفاقية الذخائر العنقودية. 

ا اأعلن اأن اللجنة الوطنية الت�سيكية المعنية بتنفيذ القانون  دعوني اأي�سً

الدولي الإن�ساني اأن�سئت ر�سميًّا في 10 ت�سرين الأول/ اأكتوبر 2011. 

وعالوة على ذلك، دخل قانون جديد يتعلق بالتعاون الإنمائي والإغاثة 

الإن�سانية حيز التنفيذ في الجمهورية الت�سيكية. ويحدد هذا القانون 

من  لين  المموَّ الإن�سانية  والإغاثة  الإنمائي  التعاون  تقديم  �سروط 

الميزانية الوطنية، كما يحدد اخت�سا�ش ال�سلطات الر�سمية الت�سيكية 

ووكالة التنمية الت�سيكية في هذا المجال. 

ال�سيدة الرئي�سة، تحافظ الجمهورية الت�سيكية على �سيا�ستها القا�سية 

اإلى التخفيف من  الة الرامية  بدعم المجتمع الدولي لالإجراءات الفعَّ
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معاناة الأ�سخا�ش الم�ست�سعفين في العالم. وتعتبر الجمهورية الت�سيكية 

الحماية  تعزيز  اأي   ،2011 للعام  الموؤتمر  لهذا  الرئي�سي  المو�سوع 

القانونية ل�سحايا النزاعات الم�سلحة، اأداة رئي�سية للتخفيف مما تتركه 

العمليات الع�سكرية- وفي حالت ق�سوى العمليات القتالية- التي 

تنفذها القوات الم�سلحة اأثناء النزاعات الم�سلحة من اآثار عديدة �سلبية 

وماأ�ساوية على ال�سكان المدنيين ب�سكل خا�ش. 

ويوافق الوفد الت�سيكي على اقتراح اللجنة الدولية باإيالء اهتمام خا�ش 

خالل هذا الموؤتمر للمجالين المحددين في درا�سة اللجنة الدولية عن 

اعتبار  الم�سلحة. ويجب  النزاعات  القانونية ل�سحايا  الحماية  تعزيز 

الم�سلحة  النزاعات  في  حريتهم  من  المحرومين  الأ�سخا�ش  حماية 

غير الدولية اأحد العنا�سر الرئي�سية لحماية الأ�سخا�ش الم�ست�سعفين 

في العالم اأثناء النزاعات الم�سلحة. ول تنق�سنا التقارير الموؤلمة عن 

ت�سنها  التي  الع�سكرية  بالعمليات  العاديين  النا�ش  عي�ش  تاأثر ظروف 

القوات الم�سلحة اأو الجماعات الم�سلحة غير الر�سمية اأو غيرها من 

الكيانات الخا�سة الم�ساركة في النزاع. 

وتقدم  الإن�ساني  الدولي  للقانون  المتثال  تراقب  دولية  اآلية  اإن 

تنفيذ  �سمان  في  ت�ساهم  اأن  يمكن  النتهاكات  ل�سحايا  تعوي�سات 

ج�سيمة  مخالفات  حدوث  حال  وفي  الإن�ساني.  الدولي  القانون 

الة لتعزيز  للقانون الدولي الإن�ساني، اأعتقد اأن التعوي�سات هي اأداة فعَّ

القانون الدولي وم�ساعدة ال�سحايا. 

ال�سليب الأحمر في توغو 

)االأ�ضل بالفرن�ضية( 

�سكًرا �سيدتي الرئي�سة. ين�سم ال�سليب الأحمر في توغو اإلى المتحدثين 

ال�سابقين بتقديم التحية اإلى اللجنة الدولية وتهنئتها. لقد �سهد بلدنا 

عبر  الوقائي  الحل  اخترنا  ولهذا  النتخابات  اأعقبت  عنف  اأعمال 

التعريف بالقانون الدولي الإن�ساني من اأجل الحيلولة دون حدوث مثل 

هذا العنف. وا�ستطعنا، من خالل هذه الحملة قيا�ش فوائد هذا الخيار 

بدعم م�سكور من اللجنة الدولية من مكتبها في لومي كما توجهنا اإلى 

الثكنات واإلى قوات الأمن وحاولنا تركيز جهودنا على ال�سباب في 

الأحزاب ال�سيا�سية وال�سلطات المحلية في كل اأنحاء البالد من خالل 

تنظيم حلقات العمل والجتماعات. ولحظنا اأن كل المعلومات التي 

اأثناء حملة التوعية اأعطت نتائج فعلية وقوبلت  ُقدمت لهوؤلء النا�ش 

الحملة بالهتمام ولم تكن انتخابات العام 2010 م�سرًحا للعنف. 

الدولي  القانون  ون�سر  المتابعة  على  الأو�ساع  هذه  �سجعتنا  وقد 

الإن�ساني في الجامعات والمدار�ش. ونقوم اليوم بالتعاون مع ال�سليب 

الدولي  القانون  لن�سر  رائد  م�سروع  بت�سميم  الفرن�سي،  الأحمر 

التي  هي  ال�سكان  من  الفئة  هذه  لأن  به  ال�سباب  وتعريف  الإن�ساني 

ر بها غالًبا لدفعها اإلى الم�ساركة في اأعمال العنف. ويدعم ال�سليب  ُيغرَّ

الأحمر في توغو كل الإجراءات الرامية اإلى تعزيز تنفيذ القانون الدولي 

الإن�ساني وتعريف الجميع به. 

جمعية ال�سليب الأحمر البنمي

)االأ�ضل باالإ�ضبانية( 

على  البنمي  الأحمر  ال�سليب  جمعية  تثني  الرئي�سة.  �سيدتي  �سكًرا 

اإنجاز هذا الموؤتمر بالتركيز على التحديات الجديدة المطروحة اأمام 

تعزيز القانون الدولي الإن�ساني مثل حماية الأ�سخا�ش المحرومين من 

حريتهم اأو النازحين في عالقة بالنزاع، وبحث موا�سيع اأخرى هامة 

مثل حماية الرعاية ال�سحية في النزاعات الم�سلحة وحالت الطوارئ 

الحماية  الدولية عن  اللجنة  اأجرتها  التي  بالدرا�سة  ون�سيد  الأخرى. 

الأولوية  اإعطاء  على  ونوافق  الم�سلحة  النزاعات  ل�سحايا  القانونية 

لحماية الأ�سخا�ش المحرومين من حريتهم ولآليات مراقبة المتثال 

للقانون الدولي الإن�ساني. 

اأمر  �سك  بال  هي  للموؤتمر  دة  المحدَّ الأهداف  اإن  الرئي�سة،  ال�سيدة 

ال�سليب  الإن�ساني. وترى جمعية  الدولي  القانون  تعزيز  في  اأ�سا�سي 

الأحمر البنمي اأن عملية التعزيز هذه تتطلب بذل جهود مكثفة على 

الم�ستوى الوطني من اأجل جعل اأحكام القانون الدولي الإن�ساني التي 

المعاهدات  اأن  نعتبر  اأننا  وبما  المفعول.  نافذة  ال�سابق  في  تطبَّق  لم 

اإجراء  ال�سروري  من  كان  ربما  �ساملة،  قانونية  حماية  توفر  القائمة 

بالقانون  المعنية  الوطنية  اللجان  اأن  ونعتقد  فقط.  التعديالت  بع�ش 

الدولي الإن�ساني لديها دور حيوي تلعبه في اأداء هذه المهام. وعلى 

الحكومات ومن بينها الحكومة البنمية اأن تبذل كل الجهود الممكنة 

لالإبقاء على ن�ساط هذه الهيئات حتى بعد انتهاء وليتها. فيجب األ 

يوؤثر تغيير الحكومة في عمل هذه اللجان. 

وفي بنما لعبت اللجنة الدائمة الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإن�ساني 

دوًرا اأ�سا�سيًّا في الدفع اإلى اعتماد الإجراءات الرامية اإلى تر�سيخ هذه 

المجموعة من القوانين والتعريف بها وتقديم الم�سورة با�ستمرار اإلى 

اأن اللجنة ل تزال تقوم بالعمل  اأن نتاأكد من  الحكومة. وعلينا الآن 

بين جمعية  التعاون  تحقيقها  اأجل  من  �سي�ستمر  مهمة  المالئم وهي 

ال�سليب الأحمر البنمي والحكومة وهو تعاون اأ�سبح اليوم تقليًدا. 

كما اأننا جاهزون للعمل مع اللجنة الدولية م�ستقباًل في الم�ساورات 

الذين  لالأ�سخا�ش  الإن�سانية  بالمعاملة  المتعلقة  الأطراف  متعددة 

التع�سفي،  والحتجاز  النزاع،  في  الم�ساركة  الأطراف  تحتجزهم 

هو  ما  على  ا  اأي�سً واأ�سدد  معينة.  لفئات  الواجبة  الخا�سة  والحماية 

معروف من موافقة بنما على غالبية مبادرات المجتمع الدولي واللجنة 

الدولية الهادفة اإلى الهتمام بالجانب الإن�ساني في النزاعات وحتى 

اأنها لم تعتمد بعد  اإل  اإدراجها جرائم الحرب في قانونها الجنائي. 

البروتوكول الثالث للثامن من كانون الأول/ دي�سمبر 2005 الإ�سافي 

اإلى اتفاقيات جنيف ول البروتوكول المتعلق بمخلفات الحرب من 

المتفجرات )البروتوكول الخام�ش لتفاقية 1980(. 

و�سوف توا�سل جمعية ال�سليب الأحمر البنمي دفع ال�سلطات على 

اعتماد هذه التفاقات الدولية في القريب العاجل. 
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وفي الختام، اأكرر التزام جمعية ال�سليب الأحمر البنمي بتعزيز القانون 

الدولي الإن�ساني في بنما وبنتائج درا�سة اللجنة الدولية التي هي النقطة 

المركزية لمناق�ساتنا. و�سوف نكر�ش كل طاقاتنا للعمل مع ال�سلطات 

ومع اللجنة الدولية في ال�سعي اإلى اعتماد اإجراءات وطنية تتوافق مع 

ا�ستنتاجات هذا الموؤتمر وخا�سًة هذه الدرا�سة. 

ال�سيدة ليزبيت لينزاد،

رئي�سة الجل�سة العامة المخ�س�سة للقانون الدولي الإن�ساني

)االأ�ضل باالإنكليزية(

�سكًرا جزياًل لجمعية ال�سليب الأحمر البنمي. وقبل اأن اأعطي الكلمة 

تبداأ  التي  الوفود  لدعوة  حان  الوقت  اأن  اإلى  الإ�سارة  اأود  لمنغوليا، 

اإلى   F اإلى   C بالحروف  الفرن�سي  الأبجدي  للترتيب  اأ�سماوؤها وفًقا 

دة لالإدلء  الت�سويت. فالرجاء من هذه الوفود التوجه اإلى القاعة المحدَّ

باأ�سواتها. 

منغوليا 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

الهام  الموؤتمر  هذا  بانعقاد  منغوليا  ترحب  الرئي�سة.  �سيدتي  �سكًرا 

وتعلن دعمها له. يرتدي المتثال ال�سارم للقانون الدولي الإن�ساني 

واحترامه اأهمية حا�سمة وهو مطلوب في المجال الإن�ساني. اإننا نعلم 

جميًعا اأن عدًدا من النزاعات الم�سلحة اندلعت هذا العام في مختلف 

اأنحاء العالم، وعلمنا جميًعا بالحالت التي حدث فيها انتهاك للقانون 

الدولي الإن�ساني. فيجب األ يحدث ذلك مهما كانت الظروف. 

اإننا نحث جميع الذين �ساركوا في تلك الأو�ساع اأن يحترموا القانون 

الهتمام  منغوليا  حكومة  وتبدي  ا.  تامًّ احتراًما  الإن�ساني  الدولي 

نجحت  وقد  الإن�ساني.  الدولي  بالقانون  التعريف  بن�سر  الواجب 

البرامج  في  الإن�ساني  الدولي  القانون  تعليم  اإدراج  في  الحكومة 

الدولية  اللجنة  مع  بالتعاون  منغوليا  في  الثانوية  للمدار�ش  الر�سمية 

معنية  وطنية  لجنة  �سكلنا  كما  المنغولي.  الأحمر  ال�سليب  وجمعية 

بالقانون الدولي الإن�ساني يراأ�سها نائب رئي�ش الوزراء وت�سم م�سوؤولين 

حكوميين وممثلين عن الجمعية الوطنية. 

ونود الت�سديد على اأهمية موا�سلة جدول الأعمال هذا ل �سيما من 

الإن�ساني  الدولي  القانون  تعليم  مجال  في  اأخ�سائيين  اإعداد  خالل 

واإن�ساء بيئة م�ساندة في المدار�ش. 

مدغ�سقر 

)االأ�ضل بالفرن�ضية(

القانونية  الحماية  بتعزيز  المتعلقة  الوثيقة  اإن  الرئي�سة.  �سيدتي  �سكًرا 

التي  الم�ساكل  لحل  اإلهام  م�سدر  هي  الم�سلحة  النزاعات  ل�سحايا 

اإطار  هو  الإن�ساني  الدولي  فالقانون  الم�سلحة.  النزاعات  في  تبرز 

الإن�سانية.  والهتمامات  الع�سكرية  المتطلبات  بين  للتوفيق  منا�سب 

وقد ثبتت قيمة مثل هذه الأداة، ونحن في مدغ�سقر ننوي الت�سديق 

على ال�سكوك القانونية الدولية. 

لقد اأن�ساأنا عام 2006 لجنة وطنية معنية بالقانون الدولي الإن�ساني. ول 

نزال نتقدم في اإن�ساء هيئات محلية. وتود مدغ�سقر الح�سول على مزيد 

من التعاون الدولي من اأجل تعزيز قدراتها والتو�سل اإلى نتائج اأف�سل. 

القانون  تعزيز  مناق�سة  على  منفتحة  بالدنا  تبقى  ذلك،  على  عالوة 

ا على اقتراح اللجنة الدولية بالتركيز على  الدولي الإن�ساني ونوافق اأي�سً

مجالين يبدو اأنهما اأ�سا�سيان اأي حماية الم�سجونين والآليات الدولية 

لمراقبة احترام القانون الدولي الإن�ساني وتعوي�ش �سحايا النتهاكات. 

واأخيًرا نعلن اأن مدغ�سقر هي من بين 72 دولة اعترفت باخت�سا�ش 

اللجنة الدولية لتق�سي الحقائق في الم�سائل الإن�سانية التي تن�ش عليها 

المادة 90 من البروتوكول الأول للثامن من حزيران/ يونيو 1977 

النزاعات  �سحايا  بحماية  والمتعلق  جنيف  اتفاقيات  اإلى  الإ�سافي 

الم�سلحة الدولية. ويبدو اأن من المهم النظر في و�سع هذه اللجنة في 

�سياق المناق�سات حول تعزيز اآليات مراقبة القانون الدولي الإن�ساني. 

ولم تتم بعد دعوة اللجنة الدولية لتق�سي الحقائق في الم�سائل الإن�سانية 

ولكن نظن اأنه �سيكون من المفيد اإجراء مناق�سات ثنائية ومناق�سات 

متعددة الأطراف اإن لزم الأمر. 

الدولية في  اللجنة  اإلى  م تعهدات وفد مدغ�سقر  تقدَّ �سيدتي، �سوف 

نهاية هذا الموؤتمر. 

�سيلي 

)االأ�ضل باالإ�ضبانية( 

�سيدتي الرئي�سة، با�سم الوفد ال�سيلي، اأعيد التاأكيد على قناعة بالدي 

ب�سالحية القانون الدولي الإن�ساني وب�سرورة تعزيز هذه المجموعة 

المت�سررين من  الأ�سخا�ش  الأ�سا�سية لحماية  المبادئ والقواعد  من 

قدمته  الذي  التقرير  ا�ستنتاجات  على  ونوافق  الم�سلحة.  النزاعات 

اللجنة الدولية باأن التحديات الحالية ل تتعلق بم�سكلة خا�سة بالإطار 

القانوني القائم )اأي نق�ش اأو خلل في القواعد( بل اإن ثمة حاجة اإلى 

�سرامة اأكبر في التنفيذ والمتثال ل �سك اأن من �ساأنها تح�سين م�سير 

�سحايا النزاعات الم�سلحة. 
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التي  المناق�سات  تركز  اأن  ينبغي  اأنه  �سيلي  تعتقد  المنطلق،  ومن هذا 

�ستجري اأثناء هذا الموؤتمر على تنفيذ القانون الدولي الإن�ساني بال�سكل 

ال�سحيح. وهذا جزء اأ�سا�سي من وفاء الدول الأطراف في اتفاقيات 

جنيف بواجبها القا�سي بالمتثال وت�سجيع المتثال للقانون الدولي 

الإن�ساني. 

اإن تح�سين اآليات التنفيذ يتطلب الحوار بين الدول الأطراف واللجنة 

القائمة  الآليات  ل�سحة  وتقني  عملي  تقييم  اإجراء  اأجل  من  الدولية 

طريقة  تح�سين  كيفية  في  النظر  اإلى  ا  اأي�سً نحتاج  ولكننا  وفاعليتها. 

اإنفاذ هذه الآليات وحتى اإيجاد طرق جديدة ل�سمان المتثال للقانون 

الدولي الإن�ساني. 

الراعية  باعتبارها الجهة  اقتراح �سوي�سرا–  توؤيد �سيلي وتدعم  ولهذا 

لهذه ال�سكوك الدولية– بت�سهيل العملية الجارية مع الأطراف ال�سامية 

ا�ستك�ساف  اإلى  والرامية  الدولية  اللجنة  مع  بال�ستراك  المتعاقدة 

وتحديد طرق وو�سائل تعزيز تطبيق القانون الدولي الإن�ساني. ويكون 

الحوار ال�سامل مع كل الأطراف ومن بينها الجمعيات الوطنية عن�سًرا 

ا  اأ�سا�سيًّا في تطوير اآليات التنفيذ. وتلعب الجمعية الوطنية دوًرا هامًّ

في �سيلي في ن�سر القانون الدولي الإن�ساني. 

الدولي  للقانون  الفعلي  التنفيذ  �سمان  اأردنا  اإذا  الرئي�سة،  �سيدتي 

هذا  في  نجدد  اأن  فيه  نعي�ش  الذي  الزمن  هذا  في  ينبغي  الإن�ساني، 

الموؤتمر واجباتنا القانونية والتزاماتنا الأخالقية وال�سيا�سية اإزاء �سحايا 

النزاعات الم�سلحة. 

اإن الحكومة ال�سيلية م�ستعدة لمواجهة هذا التحدي جنًبا اإلى جنب مع 

كل الجهات الفاعلة التي تتقا�سم هذه الم�سوؤولية الم�ستركة. و�سكًرا. 

ال�سليب الأحمر الرواندي 

)االأ�ضل بالفرن�ضية( 

يلتزم ال�سليب الأحمر الرواندي والحكومة الرواندية بدعم القانون 

الدولي الإن�ساني. ونظًرا اإلى ما عانته البالد عام 1994 من ماأ�ساة غير 

يوؤكد  اإطار  اإلى  نحتاج  للتوت�سي،  الجماعية  بالإبادة  متمثلة  م�سبوقة 

اأهمية القانون الدولي الإن�ساني. فلو ُطبق القانون الدولي الإن�ساني 

خالل هذه الأزمة لما كنا فقدنا اأكثر من مليون �سخ�ش ولما اأُزهقت 

اأرواح رجال ون�ساء واأطفال. ولو ا�سُتخدم ال�سليب الأحمر بال�سكل 

ال�سحيح في هذه الفترة، ربما كنا اأنقذنا حياة بع�ش النا�ش. 

في ما يتعلق بتقرير اللجنة الدولية عن القانون الدولي الإن�ساني، نود 

التعبير عن قلقنا اإزاء الجماعات الم�سلحة التي تت�سبب بالعنف وتعيث 

ف�ساًدا لدى ال�سكان المدنيين ونذكر ذلك من تجربتنا الخا�سة. فعلى 

غير  الم�سلحة وجهات من  الجماعات  بع�ش  المثال، خلفت  �سبيل 

�سنوات  ذلك  ودام  المدنيين.  ال�سكان  �سفوف  في  �سحايا  الدولة 

عدة ونعرف جميًعا من كان قادتها. واأمام الفظائع التي ارتكبتها هذه 

الجماعات الم�سلحة �سد المدنيين، غالًبا ما نرد متاأخرين لإدانة هذه 

الأفعال التي تعتدي على كرامة الإن�سان و�سالمته. 

 

لدينا الإطار القانوني ويجب تطبيقه. وينبغي األ تكون اأن�سطة الجهات 

الإن�ساني.  الدولي  القانون  تنفيذ  اأمام  عائًقا  الدول  غير  من  الفاعلة 

اأثناء النزاعات وحالت  اأف�سل للن�ساء والأطفال  ويجب منح حماية 

العنف. فغالًبا ما كانت الن�ساء �سحايا الغت�ساب اأو اأ�سكال اأخرى من 

العنف الجن�سي، الأمر الذي ت�سبب باأمرا�ش منقولة جن�سيًّا وباأطفال 

ال�سعب معالجتها حتى في  غير مرغوب فيهم واأو�ساع ع�سيبة من 

العادية. وكان علينا في حالت كثيرة الهتمام بعدد كبير  الأوقات 

من الأطفال اليتامى. 

اأ�سا�سية  قانونية  اآليات  اأقامت  التي  الرواندية  ال�سلطات  نحيي  اإننا 

مثل  النزاعات،  واأثناء  ال�سلم  اأوقات  في  والأطفال  الن�ساء  لحماية 

اأن�ساأت  القانون المتعلق بقمع اأعمال العنف والعنف الجن�سي. كما 

الن�ساء  الإن�ساني وحماية  الدولي  القانون  لتعزيز  قوية  قانونية  هيئات 

والأطفال وب�سكل خا�ش مكتب مراقبة التكافوؤ بين الجن�سين وغيرها 

من الآليات. وقد �ُسجل ذلك في المادة 183 من الد�ستور الجديد. 

فنحن نريد مراقبة تطور الأو�ساع ولدينا �سكوك قانونية اأخرى ت�سمن 

حماية اأف�سل للن�ساء والأطفال. 

ال�سيدة ليزبيت لينزاد،

رئي�سة الجل�سة العامة المخ�س�سة للقانون الدولي الإن�ساني

)االأ�ضل باالإنكليزية(

رجاء �سيدي اأن تنهي حديثك.

ال�سليب الأحمر الرواندي

كما تعلمون ت�سكل اإعادة الروابط العائلية بعد النزاع اإحدى ق�سايانا 

الأولية. 

ال�سيدة ليزبيت لينزاد،

رئي�سة الجل�سة العامة المخ�س�سة للقانون الدولي الإن�ساني

)االأ�ضل باالإنكليزية(

دة...الهالل  اآ�سفة �سيدي، لقد تجاوزت بكثير الدقائق الثالث المحدَّ

الأحمر العربي ال�سوري، تف�سل. 



215

12345

12234

تقارير

الهالل الأحمر العربي ال�سوري 

)االأ�ضل بالعربية( 

التقدم  ال�سوري  العربي  الأحمر  الهالل  يود  الرئي�سة.  �سيدتي  �سكًرا 

بال�سكر اإلى جميع الذين �ساهموا موؤخًرا في دعم جهوده الإن�سانية 

اللجنة  جهود  وم�ساندة  الدولي  التحاد  لنداء  ال�ستجابة  خالل  من 

الدولية التي تقدم الدعم اإلى الهالل الأحمر العربي ال�سوري في توفير 

الم�ساعدة اإلى من هم بحاجة اإليها. 

بالمبادئ  التزامه  التاأكيد على  ال�سوري  العربي  ويود الهالل الأحمر 

التحيز ومبداأ ال�ستقالل حين  الأ�سا�سية للحركة وتحديًدا مبداأ عدم 

نتعاون على الأر�ش في المجال الإن�ساني. لقد فقدنا اأحد متطوعينا 

اأثناء حادث اإطالق نار ا�سُتهدفت فيه اإحدى �سيارات الإ�سعاف التابعة 

واأ�سدر  الطبية،  المراقبة  تحت  المتطوعين  من  اثنان  يزال  ول  لنا. 

الهالل الأحمر العربي ال�سوري مع التحاد الدولي واللجنة الدولية 

نداًء م�سترًكا يطلب دعم متطوعي الهالل الأحمر وم�ساعدتهم وتاأمين 

اإلى من هم  الم�ساعدة  يتمكنون من تقديم  اأمنهم و�سالمتهم بحيث 

بحاجة اإليها. 

وا�ستطاع الهالل الأحمر العربي ال�سوري من خالل م�ساعدة العاملين 

في اللجنة الدولية الو�سول اإلى النا�ش في الأماكن ال�ساخنة الذين هم 

باأم�ّش الحاجة اإلى الم�ساعدة الإن�سانية. وتمكنَّا من تلبية احتياجاتهم 

بال�سرعة المطلوبة. ون�سكر جميع الذين �ساندونا من خالل ال�ستجابة 

للنداء الذي اأطلقه التحاد الدولي ودعم الجهود التي بذلتها اللجنة 

الدولية في تغطية الحاجات الإن�سانية الناجمة عن الأحداث الأخيرة 

في �سورية. 

كلمة م�ستركة ل�سيراليون وجمعية ال�سليب الأحمر في �سيراليون 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

�سكًرا �سيدتي الرئي�سة. اأود التقدم بال�سكر اإلى المنظمين لهذا الموؤتمر 

الحادي والثالثين واإلى منحنا فر�سة التكلم في هذا الجتماع الخا�ش 

تنفيذ كل  بقوة  توؤيد  �سيراليون  اإن  الإن�ساني.  الدولي  القانون  بتعزيز 

معاهدات القانون الدولي الإن�ساني. 

التاريخ  في  دموية  الأهلية  النزاعات  اأكثر  باأحد  �سيراليون  مرت  لقد 

الإن�ساني.  الدولي  القانون  لمبادئ  ج�سيمة  انتهاكات  �سهد  والذي 

الخا�سة  المحكمة  اإن�ساء  اأعقبها  التي  الع�سر  ال�سنوات  حرب  وبعد 

ل�سيراليون لمحاكمة الذين يتحملون الم�سوؤولية الأكبر في ارتكاب 

المواطنين  لدى  الإن�ساني  الدولي  بالقانون  الوعي  تعزز  الفظائع، 

ولدى الحكومة. ولهذا �سعر النا�ش ب�سرورة قمع الإفالت من العقاب 

م�ستقباًل، وب�سرورة تفعيل الم�ساءلة ل�سمان المتثال للقانون الدولي 

الإن�ساني. 

وتم في موؤتمراتنا في اأبوجا ت�سميم خطة عمل تنفيذ القانون الدولي 

اأفريقيا. كما  لدول غرب  القت�سادية  الجماعة  الإن�ساني من جانب 

والمكتبين  �سيراليون  في  الدولية  اللجنة  مكتب  مع  �سراكة  اأقمنا 

اإ�سراف  تحت  ن�سعى  وكنا  وكوناكري.  اأبيدجان  في  الإقليميين 

الجمعية الوطنية اأي جمعية ال�سليب الأحمر في �سيراليون اإلى اإنجاز 

اللتزام ب�سمان تنفيذ القانون الدولي الإن�ساني. 

لتاأمينها  الوطنية  الجمعية  ب�سكل خا�ش  اأ�سكر  اأن  وفدنا  با�سم  واأود 

ال من جانب اللجنة الدولية لحكومة �سيراليون. واحتجنا  الدعم الفعَّ

اإلى الكثير من الوقت والجهود للتو�سل اإلى ما نحن عليه الآن. وقد 

اتفاقية الجماعة القت�سادية لدول  اإن�سانية مثل  وقَّعنا عدة معاهدات 

غرب اأفريقيا المتعلقة بالأ�سلحة ال�سغيرة والأ�سلحة الخفيفة، واإعالن 

كمبال ب�ساأن الالجئين والعائدين والم�سردين داخليًّا في اأفريقيا على 

القوانين  في  اأدرجناها  اأو  عليها  و�سدقنا  الح�سر  ل  المثال  �سبيل 

اتفاقيات  اإدراج  اأوًل مهمة  اإنجاز  الآن على طريق  المحلية، ونحن 

اإن�ساء  وثانًيا  الوطنية،  القوانين  في  الإ�سافيين  وبروتوكوليها  جنيف 

لجنة م�ستركة بين الوزارات معنية بتنفيذ القانون الدولي الإن�ساني. 

قليلة من توجهنا لح�سور  اأيام  قبل  باأنه  نعلمكم  اأن  فنا  نا وي�سرِّ وي�سرُّ

هذا الموؤتمر �سادقت الحكومة على هاتين المهمتين. وتقوم وزارة 

البرلمان  في  لمناق�سته  جنيف  اتفاقيات  قانون  �سياغة  بعملية  العدل 

والح�سول على الموافقة الرئا�سية. كما تقوم وزارة الخارجية باإعداد 

الآليات الالزمة لإن�ساء اللجنة الم�ستركة بين الوزارات المعنية بتنفيذ 

القانون الدولي الإن�ساني. ولو تمكنا من اإنجاز هاتين المهمتين في 

وقت �سابق، نعتقد اأن الحرب الأهلية لم تكن لتوؤدي اإلى نتائج مدمرة 

اإلى هذا الحد. 

اإن حكومة جمهورية �سيراليون ملتزمة ب�سمان اإيالء الهتمام للق�سايا 

المتعلقة بالقانون الدولي الإن�ساني. وبا�سم وفد بالدي نود اأن توا�سل 

اإلى  تو�سلنا  لنا وقد  الدعم  تقديم  الآخرين  الدولية وال�سركاء  اللجنة 

من  المزيد  اإلى  يحتاج  الذي  الطويل  م�سوارنا  من  حا�سمة  مرحلة 

الدعم للو�سول اإلى نهايته. وناأمل في ا�ستكمال المهمتين قبل نهاية 

الربع الأول من العام 2012 وي�سبح لدينا قانون وطني يتعلق بالقانون 

الدولي الإن�ساني. 

ي�سكل وجود القانون خطوة هامة، اأما الخطوة الهامة التالية فيجب 

اأن تتمثل في وجود لجنة عاملة معنية بالقانون الدولي الإن�ساني. اإن 

الحكومة ملتزمة بذلك ونلتم�ش في هذا ال�سدد الدعم الم�ستمر من 

جانب اللجنة الدولية وغيرها من ال�سركاء. 
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الم�ؤتمر الدولي الحادي والثالثين لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

ال�سيدة ليزبيت لينزاد،

رئي�سة الجل�سة العامة المخ�س�سة للقانون الدولي الإن�ساني

)االأ�ضل باالإنكليزية(

اأود  نتابع  اأن  قبل  المحدد.  الوقت  و�سكًرا لحترامك  �سكًرا جزياًل 

الأبجدي  للترتيب  وفًقا  اأ�سماوؤها  تبداأ  التي  الوفود  كل  من  الطلب 

لالإدلء  دة  المحدَّ القاعة  اإلى  التوجه   K اإلى   G بالحروف  الفرن�سي 

باأ�سواتها. 

الهالل الأحمر العراقي 

)االأ�ضل بالعربية( 

التي  النزاعات  اإن  ال�سالم عليكم.  الرئي�سة، �سيداتي �سادتي.  �سيدتي 

�سهدها العراق منذ العام 1980 اإ�سافًة اإلى انتهاكات القانون الدولي 

الإن�ساني التي ارُتكبت خالل �سل�سلة من النزاعات المحلية والدولية 

على حٍد �سواء ورافقتها العقوبات الدولية ثم العمليات الإرهابية التي 

الموارد  ا�ستنفاد  اإلى  كلها  اأدت  خا�ش  ب�سكل  المدنيين  ا�ستهدفت 

الهائلة لأحد بلدان ال�سرق الأو�سط الذي كان الأكثر قدرة على تحقيق 

التقدم والنمو. 

واأدى كل ذلك اإلى زيادة معاناة النا�ش وزيادة المحتاجين في المجتمع 

واأ�سير ب�سكل خا�ش اإلى الأيتام والمعوقين والأرامل والنازحين اإلى 

داخل البالد وخارجها. كما اأن تدهور م�ستوى الخدمات خا�سًة في 

مجالي التعليم وال�سحة كانت له اآثار كبيرة على اإمكانية القيام اليوم 

باإعادة البناء والتنمية. 

المعني  العراقي  الأحمر  الهالل  ياأمل  الأو�ساع،  تلك  �سوء  وعلى 

بتنفيذ اأحكام القانون الدولي الإن�ساني وفًقا للقانون العراقي، في اأن 

يعتمد هذا الموؤتمر الو�سائل والآليات الالزمة لتعزيز القانون الدولي 

الإن�ساني ويدعم تنفيذها على نحو ي�سمن الحماية ال�سرورية لل�سكان 

المدنيين وحماية المرافق التي تقدم الخدمات الإن�سانية اأثناء النزاعات 

المتعلقة  الدولية  الموؤ�س�سات  قدرات  ويعزز  فيها،  العاملين  وحماية 

الحركة  مكونات  قدرات  �سيما  ل  الإن�ساني  الدولي  القانون  بتنفيذ 

�سواء اللجنة الدولية اأو التحاد الدولي. 

اإ�سرائيل 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

المتاحة  امتنانها للفر�سة  اإ�سرائيل عن  الرئي�سة. تعرب  �سكًرا �سيدتي 

بالتكلم عن هذا المو�سوع بالغ الأهمية لجميع اأع�ساء الحركة. ترى 

اإ�سرائيل نف�سها ملزمة بواجباتها المتعلقة بالقانون الدولي الإن�ساني. 

ويبقى هذا اللتزام قائًما بالرغم من التحديات التي واجهتها اإ�سرائيل 

خالل ال�سنوات الـ63 من وجودها.

لهذه  بقوة  بالترويج  الق�سائي  ونظامها  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  تقوم 

القيم قبل النزاعات واأثناءها وبعدها. ويجري في �سفوف اأفراد الأمن 

واأثناء  الإن�سانية.  والقيم  بالق�سايا  وتعريف  �سامل  تدريب  والجي�ش 

النزاع الم�سلح، ي�سارك الم�ست�سارون القانونيون عن كثب في عملية 

�سنع القرار وينت�سرون لتقديم الم�سورة في الوقت المنا�سب. وعندما 

تكون انتهاكات مبادئ القانون الدولي الإن�ساني مزعومة، ل يتحرك 

النظام الق�سائي الإ�سرائيلي لفر�ش العقاب وردع انتهاكات م�ستقبلية 

ا لإعطاء فر�سة لتعوي�ش الأطراف المت�سررة من  اأي�سً فح�سب واإنما 

مخالفات الدولة. 

تبذل اإ�سرائيل جهوًدا كبيرة للتعلم من تجارب النزاعات الما�سية من 

اأجل تح�سين الحماية الإن�سانية وزيادة الوعي بالمع�سالت والتحديات 

اإ�سرائيل بخروج  تعتمدها  التي  العالية  المعايير  تتاأثر  المعا�سرة. ول 

بل  يطرحونها.  التي  التهديدات  بخطورة  اأو  القانون  عن  خ�سومها 

تبقى اإ�سرائيل ملتزمة ب�سيادة القانون. وكما اأقرت به المحكمة العليا 

الإ�سرائيلية: "هذا هو قدر الديمقراطية: ل ترى اأن كل الو�سائل مقبولة، 

اأمامها.  وكل الطرق التي ي�ستخدمها اأعداوؤها لي�ست دائًما مفتوحة 

والديمقراطية يجب اأن تحارب اأحياًنا بيد مكبلة خلف ظهرها. وحتى 

مع ذلك، فالديمقراطية لديها الغلبة. وت�سكل �سيادة القانون وحرية 

الفرد عن�سرين هامين من فهمها لالأمن. وي�سكالن في نهاية الأمر قوة 

لروحها المعنوية وهذه القوة تتيح لها التغلب على ال�سعاب". 

نرى �سيدتي الرئي�سة اأن اأكبر مع�سلة يواجهها القانون وحماية ال�سحايا 

هي عدم المتثال للقانون الدولي الإن�ساني. وي�سحُّ ذلك ب�سكل خا�ش 

ُتعرف  الدول والتي  فيها جهات من غير  ت�سارك  التي  النزاعات  في 

التكافوؤ  عدم  يكمن  ول  المتكافئة.  غير  الم�سلحة  بالنزاعات  غالًبا 

اإلى  بالن�سبة  التوازن  الطرفين بل في عدم  المت�سورة لأحد  القوة  في 

اللتزام بالمعايير الإن�سانية. وقد واجهت اإ�سرائيل هذا التحدي خالل 

ال�سنوات الأخيرة في نزاعات مع جهات من غير الدول تمتلك قدرات 

ع�سكرية كبيرة ت�سكل تهديًدا خطيًرا للمدنيين الإ�سرائيليين. وتتحدى 

هذه الجماعات عمًدا قوانين النزاعات الم�سلحة. 

الممكنة  الإجراءات  كل  اإ�سرائيل  تتخذ  بينما  المثال،  �سبيل  فعلى 

للتخفيف من اآثار العدو ال�سلبية على المدنيين وفًقا للقانون الدولي 

ُيعّر�سون  وحتى  المدنيين  بو�سوح  خ�سومنا  ي�ستهدف  الإن�ساني، 

عمًدا �سكانهم للخطر. فبدًل من فر�ش التزامات اإ�سافية على الدول 

الم�سوؤولة التي تنظر بجدية اإلى احترام التزاماتها، ينبغي ا�ستك�ساف 

�سبل جديدة لزيادة احترام القانون من جانب الذين يقومون ب�سكل 

منتظم بانتهاك واجباتهم عمًدا. 

اأعمال  عن  الدول  م�ساءلة  اإمكانية  الجهود  هذه  ت�سمل  اأن  ويجب 

الجهات من غير الدول التي تن�سط من داخل اأرا�سيها. وقد �ساركت 

اإ�سرائيل باهتمام كبير في الحوار الحالي المتعلق باتجاهات القانون 

الدولي الإن�ساني وتوا�سل تبادل وجهات النظر مع الدول ومع اللجنة 

الدولية والأطراف الأخرى المعنية. وتوؤمن اإ�سرائيل باأولوية الدول في 

مثل هذه العملية. ويجب اأن ت�سمن النقا�سات الجارية والمحاولت 
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الجديدة لمواجهة المع�سالت الع�سرية بقاء القانون الدولي الإن�ساني 

عملي التطبيق ويجب توخي الحذر لدى اتخاذ اأي خطوات جديدة. 

من  ا  اأي�سً �سيفقد  العملي  طابعه  الإن�ساني  الدولي  القانون  فقد  فاإذا 

اأهميته. اأما اإقامة حوار �سادق وغير م�سيَّ�ش فتتيح فر�سة اأف�سل لحماية 

الأ�سخا�ش الأكثر �سعًفا اأثناء النزاعات. 

البرازيل 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

�سكًرا �سيدتي الرئي�سة. يوؤيد البرازيل الكلمة التي قدمها في وقت �سابق 

من هذا الجتماع وفد اأوروغواي با�سم الأع�ساء في ال�سوق الم�ستركة 

النقاط  بع�ش  اإ�سافة  ونود  ميركو�سور.  الجنوبي  المخروط  لبلدان 

با�سمنا الخا�ش ل �سيما حول مو�سوع حماية المدنيين في النزاعات 

الم�سلحة. قبل اأ�سبوعين تقريًبا اأثناء نقا�ش حول المو�سوع في مجل�ش 

الأمن لالأمم المتحدة، �سدد وزير الخارجية البرازيلي اأنطونيو باتريوتا 

على �سرورة تجنب العنف �سد المدنيين في قيادة العمليات العدائية، 

و�سمان الم�ساءلة، وكفالة الح�سول على الم�ساعدة الإن�سانية خا�سًة 

في حالت النزاعات الم�سلحة. 

وحول المو�سوع الأخير جرى التاأكيد، وهذا اقتبا�ش، على النقطة 

التالية: "منع الح�سول على الم�ساعدة الإن�سانية يمكن اأن ي�ساهي في 

ل�سمان  الما�سة  الحاجة  اإلى  ا  اأي�سً واأ�سير  الزناد".  ال�سغط على  فتكه 

المتثال للقانون الدولي الإن�ساني. واأ�سار الوزير باتريوتا اإلى النقا�ش 

الخا�ش عن م�سوؤولية الدول في حماية �سكانها من الإبادة، وجرائم 

ي�سمى  ما  اأي  الإن�سانية،  �سد  والجرائم  العرقي  والتطهير  الحرب، 

الخارجية  اأثارها وزير  نقاط  ب�سع  اقتبا�ش  واأود  الحماية.  بم�سوؤولية 

البرازيلي، خم�ش نقاط في المجموع. 

النقطة الأولى: "�سكل العتراف بم�سوؤولية الحماية خطوة هامة... 

الطرق  ا�ستعمال  خالل  من  اأوًل  الم�سوؤولية  هذه  تحمل  ويجب 

ال�سلمية... ويجب عدم  الدبلوما�سية والإن�سانية وغيرها من الطرق 

التفكير في ا�ستعمال اإجراءات ق�سرية اإل في الحالت التي يتبين فيها 

اأن الطرق ال�سلمية لي�ست مالئمة". 

النقطة الثانية: "قبل ال�سروع في عمل ع�سكري، ُيتوقع من المجتمع 

الممكنة.  التبعات  لكل  وحكيًما  �ساماًل  تحلياًل  يجري  اأن  الدولي 

ويوؤدي دائًما ا�ستخدام القوة اإلى خطر اإحداث اإ�سابات غير مق�سودة 

ون�سر العنف وعدم ال�ستقرار". 

النقطة الثالثة: "... قيل الكثير عن م�سوؤولية الحماية ولكن لم ُيذكر 

فعلى  الحماية..  فيه  تتم  الذي  الوقت  في  الم�سوؤولية  عن  القليل  اإل 

يمار�ش  الم�سوؤولية وهو  ُيظهر درجة عالية من  اأن  الدولي  المجتمع 

م�سوؤوليته بحماية النا�ش...". 

النقطة الرابعة: "يجب اأن يكون المجتمع الدولي �سارًما في جهوده 

المدنيين  لحماية  المتاحة  ال�سلمية  الطرق  كل  ا�ستنفاد  اإلى  الرامية 

المهددين بالعنف".

اأن  العنف، يجب  ا�ستعمال  في  التفكير  "في حال  الخام�سة:  النقطة 

يكون العمل حكيًما ومتنا�سًبا ومح�سوًرا في الأهداف التي يحددها 

مجل�ش الأمن". 

البرازيل. و�سكًرا  با�سم وفد  اإبرازها  اأود  التي كنت  النقاط  هذه هي 

لمنحي فر�سة التكلم في هذا البند من جدول الأعمال. 

غينيا 

)االأ�ضل بالفرن�ضية( 

ممثاًل  ب�سفتي  الكلمة  لإعطائي  اأ�سكرك  الرئي�سة.  �سيدتي  �سكًرا 

�سهادة  خير  الموؤتمر  هذا  في  ح�سوري  وي�سكل  الغينية.  للحكومة 

للعالقات الطيبة القائمة بين ال�سليب الأحمر الغيني والحكومة الغينية. 

بالرغم من التطور المذهل للعلوم والتكنولوجيا وتطور المجتمعات 

نحو التنظيم الجماعي، ل تزال الأحداث الموؤلمة جزًءا من محيطنا 

تت�سبب بعواقب اأكثر اأو اأقل �سلبية. ول تفلت جمهورية غينيا من هذا 

عن  وا�سحة  �سهادة  بالدنا  تقدم  اأن  يمكن  وبالفعل  الحزين.  الواقع 

ال�سطرابات الجتماعية في البلدان المجاورة: ليبيريا، و�سيراليون، 

وغينيا- بي�ساو، وكوت ديفوار. وكان علينا اإدارة تدفقات �سخمة من 

الالجئين القادمين من تلك البلدان بالتعاون مع �سركائنا: اليوني�سيف، 

وال�سليب  الالجئين،  ل�سوؤون  العليا  والمفو�سية  الدولية،  واللجنة 

الأحمر الغيني، اإ�سافًة اإلى اإدارة النزاعات الجتماعية وال�سطرابات 

الالحقة لالنتخابات التي ح�سلت في بالدي ما بين العامين 2006 

و2010. 

وقادت نتائج هذه الأحداث اإلى اإدراك بالدي لأهمية اإقامة بيئة مواتية 

لتعزيز القانون الدولي الإن�ساني من اأجل تح�سين �سروط رعاية �سحايا 

هذه الأزمات. وهكذا ي�سكل القانون الدولي الإن�ساني اأداة لتح�سين 

العمل الإن�ساني عموًما من خالل مطالبة الدول بتحمل م�سوؤولياتها 

كاملة في حماية كل الأفراد، تحت كل الظروف، في �سياق ال�سراكة 

مع الجهات الإن�سانية الفاعلة. 

ولهذا توؤيد حكومة غينيا م�سروع القرار المتعلق بالقانون الدولي الإن�ساني 

ا  والذي ل ي�سكل �سمانة لأمن متطوعي ال�سليب الأحمر فح�سب بل اأي�سً

في  الم�ست�سعفين  والأ�سخا�ش  ال�سحة  في مجال  العاملين  كل  لأمن 

حالت الأزمات. وقد ُبذلت جهود في هذا المجال مثل اإ�سدار قانون 

لحماية ا�سم ال�سليب الأحمر و�سارته واإن�ساء لجنة وطنية معنية بالقانون 

الدولي الإن�ساني �سوف ت�سعى اإلى التاأكد من ت�سديق حكومتنا على كل 

التفاقيات ذات ال�سلة ون�سر المعلومات المتعلقة بها لدى كل ال�سلطات 

ال�سيا�سية والإدارية وكل من يرتدي بزة ر�سمية. 
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ال�سيدة ليزبيت لينزاد،

رئي�سة الجل�سة العامة المخ�س�سة للقانون الدولي الإن�ساني

)االأ�ضل باالإنكليزية(

�سكًرا �سيدي. اأود الإ�سارة اإلى اأن اللجنة الدولية التي كانت على قائمة 

باأنها لن تتكلم في هذا الجتماع واأنها �سحبت  اأبلغتني  المتحدثين 

ا�سمها من القائمة. وهذا ما يقودني اإلى اإنهاء هذا الجتماع ببع�ش 

المالحظات الم�ستندة اإلى تبادل الآراء الذي جرى في اجتماع يوم 

الثنين بعد الظهر وخالل ال�ساعة الأخيرة اليوم. 

ثمة عدد من الموا�سيع يبرز في الكثير من الكلمات التي قدمتها كٌل 

من وفود الدول ووفود ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر. اأظن اأننا 

اأكدنا جميًعا اأن القانون الدولي الإن�ساني ل يزال مالئًما حالًيا لتلبية 

اأن نعمل  النزاعات الم�سلحة. ونتفق على �سرورة  حاجات �سحايا 

القانون  مالءمة  و�سمان  با�ستمرار  ال�سحايا  حاجات  لتقييم  �سويًا 

الدولي الإن�ساني.

في  الدولية  اللجنة  به  قامت  الذي  القيِّم  العمل  على  بع�سكم  و�سدد 

الم�سلحة.  النزاعات  ل�سحايا  القانونية  الحماية  تعزيز  عن  تقريرها 

وبينما يعبر التقرير عن قلقه اإزاء اأربعة مجالت رئي�سية، تبيَّن وجود 

دعم وا�سع لإعطاء الأولوية لمو�سوعين هما تحديًدا حماية الأ�سخا�ش 

المحرومين من حريتهم، والآليات الدولية لمراقبة المتثال للقانون 

اأهمية  اإلى  الدولي الإن�ساني. واأ�سار في هذا ال�سدد عدد من الوفود 

اللجنة الدولية لتق�سي الحقائق في الم�سائل الإن�سانية. 

وبالرغم من قبولها باأولوية هذين المجالين، طلبت بع�ش الوفود من 

اللجنة الدولية اأن توا�سل البحث من جانبها في الم�ساألتين اللتين لم 

تحظيا بالأولوية حاليًّا. واأبرز نقا�سنا �سرورة اأن يوؤخذ في العتبار، 

في الجهود المبذولة من اأجل تعزيز القانون الدولي الإن�ساني، تداخل 

ال�سلة  ذات  الأخرى  القانونية  الأطر  مع  الإن�ساني  الدولي  القانون 

ا على �سرورة تكامل  مثل قانون حقوق الإن�سان. وتم الت�سديد اأي�سً

العمل الجاري مع العمليات الأخرى الجارية في المجالت المعنية. 

للدول  الأولي  الدور  التاأكيد على  العملية، كان  ب�سير  يتعلق  ما  وفي 

في تطوير القانون الدولي الإن�ساني. كما اأبرز الدور الخا�ش للجنة 

لتي�سير  الدعم  تقديم  الدولية  اللجنة  من  وطلب  وخبراتها.  الدولية 

التقدم في درا�سة هذه الموا�سيع على النحو المعترف به في النظام 

الأ�سا�سي للحركة. 

اأما في ما يتعلق باآليات المتثال، فقد حظيت مبادرة اللجنة الدولية 

اأعلنتها  التي  بالمبادرة  الوفود  من  كبير  عدد  ورحب  وا�سع،  بدعم 

�سوي�سرا والهادفة اإلى ت�سهيل اإجراء حوار لحق. 

الجل�سة  في  التي جرت  ا  الطويلة جدًّ للمناق�سات  تلخي�سي  هو  هذا 

اأظن  مناق�سات  وهي  الإن�ساني  الدولي  للقانون  المخ�س�سة  العامة 

ا وم�ستفي�سة وبهذا نختتم هذه الجل�سة العامة.  اأنها كانت وا�سعة جدًّ

اأ�سكركم جزيل ال�سكر لتعاونكم واأظن اأن الكلمة تعود اإلى رئي�ستنا. 

متابعة الم�ؤتمرات ال�صابقة   3.7.4

ال�سيدة نيكي راتل، رئي�سة الموؤتمر

)االأ�ضل باالإنكليزية(

اأ�سكر ال�سيدة لينزاد وال�سيد �سبوري على اإدارة المناق�سات في جل�سة 

كما  ال�سباح  هذا  بكلماتها  اأدلت  التي  الوفود  واأ�سكر  ال�سباح  هذا 

لكلماتها.  الوفود  اآخر  تقديم  انتظار  في  ل�سبركم  جميًعا  اأ�سكركم 

عن  التقرير  متابعة  اأي  برنامجنا،  في  التالي  البند  اإلى  الآن  وننتقل 

الموؤتمر الدولي الثالثين. 

لقد اأر�سلت كل الوفود ال�ستمارة المتعلقة بتنفيذ القرارات والتعهدات 

لإر�سال  جميًعا  واأ�سكركم  الثالثين.  الدولي  الموؤتمر  في  المقدمة 

مالحظاتكم اإلى الم�ساركين في تنظيم الموؤتمر. وو�سل في المجموع 

في  الأطراف  الدول  من  ا  ردًّ  39 المتابعة:  ا�ستمارة  على  ا  ردًّ  114
ذلك  ويتجاوز  الوطنية.  الجمعيات  من  ا  ردًّ اتفاقيات جنيف، و75 

الدوليين  للموؤتمرين  المتابعة  ا�ستمارتي  بالتاأكيد عدد الإجابات عن 

ال�سابع والع�سرين والثامن والع�سرين وهذا يعني اأننا حققنا رقًما قيا�سيًّا 

جديًدا وهذا �سيء رائع. 

ا اأن ن�سجل تقديم بع�ش الدول والجمعيات الوطنية  ومن الم�سجع جدًّ

تعهدات م�ستركة، الأمر الذي يثبت وجود روح من التعاون البّناء. 

واأتاحت اإجاباتكم عن ا�ستمارة المتابعة فر�سة للجنة الدولية والتحاد 

الدولي  الموؤتمر  متابعة  عن  �سامل  تقرير  �سياغة  اأجل  من  الدولي 

الثالثين، ينق�سم اإلى اأربعة اأجزاء يتعلق كل جزء منها بالقرارات التالية. 

اأوًل: الإعالن. مًعا من اأجل الإن�سانية. ثانًيا: الطبيعة الخا�سة لعمل 

وال�سراكات،  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�سليب  الدولية  الحركة 

ودور الجمعيات الوطنية ب�سفتها جهات م�ساعدة لل�سلطات العامة 

الإن�ساني  الدولي  القانون  تاأكيد  اإعادة  ثالًثا:  الإن�ساني.  المجال  في 

وتنفيذه وهو المو�سوع الذي ناق�سناه مطوًل في جل�سة الثنين واليوم. 

الم�ساعدات  وتنظيم  ت�سهيل  اإر�سادات  اعتماد  عن  لحًقا  و�سنتكلم 

الدولية لالإغاثة والنتعا�ش الأولي على ال�سعيد المحلي في حالت 

الكوارث. 

اإنجازات  الدولية  موؤتمراتنا  من  موؤتمر  كل  يتناول  تعلمون  وكما 

الموؤتمر ال�سابق من جهة وينظر من جهة اأخرى في التحديات الأكثر 

اإلحاًحا التي ظهرت منذ الموؤتمر الما�سي. واأدعوكم جميًعا اإلى قراءة 

تقرير المتابعة هذا بعناية كبيرة اإن لم تفعلوا ذلك بعد. وهو متاح على 

الموقع الر�سمي للموؤتمر على �سبكة الإنترنت. 
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ولننتقل الآن اإلى البند التالي على جدول الأعمال وهو تنفيذ مذكرة 

التفاهم والتفاق ب�ساأن التدابير الت�سغيلية بين جمعية الهالل الأحمر 

تعلمون  وكما  اإ�سرائيل.  في  اأدوم  دافيد  ماجن  وجمعية  الفل�سطيني 

ال�سيا�سية جاهًزا  لل�سوؤون  الرئي�ش  نائب  ال�سفير غودرهام وهو  كان 

لالإجابة عن اأ�سئلتكم ب�ساأن هذا المو�سوع واأ�سكره على دعمه الثمين. 

وي�سرني الآن اأن اأدعو ال�سيد بير �ستنباك، المراقب الم�ستقل المعين 

ا موجًزا لمالحظاته.  لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم اأن يقدم لنا عر�سً

الكلمة لك �سيد �ستنباك تف�سل. 

 

ال�سيد بير �ستنباك، المراقب الم�ستقل لتنفيذ مذكرة التفاهم والتفاق ب�ساأن 

التدابير الت�سغيلية بين جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني وجمعية ماجن دافيد  

اأدوم في اإ�سرائيل

)االأ�ضل باالإنكليزية(

 

�سيدتي الرئي�سة، �سيداتي �سادتي، ح�سرات مندوبي ال�سليب الأحمر 

�ست  تحديًدا  اليوم  م�ست  الحكومات.  وممثلي  الأحمر  والهالل 

�سنوات ويومان اثنان منذ توقيع التفاقين اللذين فتحا اأبواب الحركة 

في  اأدوم  دافيد  ماجن  وجمعية  الفل�سطيني  الأحمر  الهالل  لجمعية 

اإ�سرائيل. 

�سوؤالين:  بطرح  والواجب  الحق  الموؤتمر  في هذا  المندوبين  ولدى 

لماذا ل نزال مجبرين على مناق�سة تنفيذ هذا التفاق؟ وكيف يمكننا 

التاأكيد باأننا �سنعلن في النهاية التنفيذ الكامل لالتفاقين؟ 

اأظن اأن توقيع التفاقين جرى بح�سن نية وبق�سد الوفاء باللتزامات 

في الوقت المنا�سب. ربما اأظهر الموقِّعون تفاوؤًل بالًغا بع�ش ال�سيء 

في ما يتعلق بالو�سط الذي كانوا يتحركون فيه. ففي العام 2005، لم 

يكن اأحد ي�ستطيع توقع اجتياح لبنان، ول النزاع في غزة، ول حادث 

ا غير ودي ل ي�سجع على  اأ�سطول الم�ساعدات وقد ولَّدت جميعها جوًّ

رفع القيود وتح�سين التبادل الإن�ساني. 

�سيارات  خم�ش  لإدخال  �سيغة  عن  البحث  في  �سنتين  اأول  م�ست 

الموؤتمرات  الم�ساركون في  القد�ش. ويتذكر  اإلى  فل�سطينية  اإ�سعاف 

وعندما  بامتياز.  مركزية  كانت  الم�ساألة  هذه  اأن  ال�سابقة  الدولية 

ت�سلمت مهمتي كمراقب في حزيران/ يونيو 2007 كانت الم�ساألة 

غير محلولة بعد وتطلب الأمر �سنتين لكي تتمكن �سيارات الإ�سعاف 

هذه من التحرك بال عائق في ال�سفة الغربية وفي القد�ش ال�سرقية على 

والإ�سرائيلية  الفل�سطينية  الم�ست�سفيات  اإلى  المر�سى  لنقل  �سواء  حٍد 

ال�سفة  على حاجز  اأو  الم�ست�سفيات  اأبواب  على  زائد  تفتي�ش  بدون 

الغربية حين يتعلق الأمر بمر�سى يحملون بطاقات هوية من القد�ش. 

وُتعتبر النتيجة اإنجاًزا كبيًرا نظًرا اإلى ال�سيا�سة الإ�سرائيلية التقييدية تجاه 

الموؤ�س�سات الفل�سطينية في مدينة القد�ش. 

التقرير  في  بالتف�سيل  اأخرى  تح�سينات  من  جرى  ما  وعر�ست 

ال�سروري عر�سها  اأمامكم. ويبدو لي من غير  المكتوب الموجود 

مرة اأخرى، فهي جزء من التفاق ب�سان التدابير الت�سغيلية. دعوني اأثني 

فقط على الجمعيتين وعلى قياداتهما لمقاربتهما الإيجابية والعملية 

والمرنة لهذه الق�سايا. وي�سار اإلى القيود التي ي�سببها الحتالل القائم 

باعتباره ال�سبب لعدم اإمكانية اإيجاد الحل الأمثل. وحتى لو لم ي�سكل 

دافيد   ماجن  جمعية  باأن  ر  نتذكَّ اأن  علينا  التنفيذ،  لعدم  عذًرا  ذلك 

اأدوم في اإ�سرائيل ل تملك ال�سلطة اأو التاأثير ال�سامل لجعل الحكومة 

الإ�سرائيلية تغيِّر �سيا�ستها والقيود التي تفر�سها بدواٍع اأمنية. 

ودعوني اأنتقل اإلى التفاق الأكثر اإثارة للجدل وهو مذكرة التفاهم. 

 ،2007 عام  الإ�سرائيلية  الحكومة  ممثلي  مع  اأول محادثاتي  خالل 

اأُعلمت باأن اإزاحة �سيارات الإ�سعاف التابعة لجمعية ماجن دافيد  اأدوم 

حل غير مقبول، ولو كان هذا اللتزام وا�سًحا في مذكرة التفاهم بناًء 

على النظام الداخلي للحركة. ولح�سن الحظ اأن جمعية ماجن دافيد  

لوقف عملياتها في  بديل  ا�ستك�ساف نموذج  اأدوم كانت راغبة في 

الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة. ونقلت، بالمعنى القانوني، م�سوؤولية 

اإدارة كل �سيارات الإ�سعاف التابعة لها اإلى الهيئات المحلية في ال�سفة 

الغربية وذلك عام 2009. 

غير اأنه كان من ال�سروري اإيجاد تفاهم بين الجمعيتين لإبراز فروق 

مرئية بين �سيارات الإ�سعاف التابعة لجمعية ماجن دافيد  اأدوم داخل 

اإ�سرائيل و�سيارات الإ�سعاف المنقولة. ولم يتم مثل هذا التفاق اإل 

تموز/  �سهر  في  وبداأت  العام،  هذا  اأي   2011 يونيو  حزيران/  في 

الإ�سعاف  ل�سيارات  الخارجي  المظهر  تغيير  عملية  الما�سي  يوليو 

ال�سهر.  هذا  وا�ستمرت حتى  محايدة  اإدراج عالمات  ذلك  في  بما 

وكما اأو�سحته، هذا التنفيذ المتاأخر لجزء اأ�سا�سي من مذكرة التفاهم 

جعل من الم�ستحيل تاأكيد النتيجة والت�سديق عليها. وخل�ش مجل�ش 

من  طالًبا  بالإجماع  القرار  واعُتمد  المتابعة  �سرورة  اإلى  المندوبين 

اللجنة الدولية والتحاد الدولي موا�سلة عملية المراقبة حتى التنفيذ 

الكامل لمذكرة التفاهم. وبالتالي �سوف تركز المرحلة القادمة على 

التدابير  ب�ساأن  التفاق  بموجب  اللتزامات  اأما  الجغرافي.  النطاق 

الت�سغيلية فقد اأ�سبحت جزًءا من القواعد العادية للتفاعل بين اأع�ساء 

الحركة. 

ا�ستكمال  الممكن  من  اأن  اأدوم  دافيد  ماجن  جمعية  قيادة  واأبلغتني 

اإلى  وا�ستناًدا   .2012 عام  الغربية  ال�سفة  من  الكامل  الن�سحاب 

تجربة المراقبة خالل ال�سنوات ال�ست الما�سية، اأظن اأن من الممكن 

التخطيط لعملية ت�سديق ت�سمن وتوؤكد اأن جمعية ماجن دافيد اأدوم 

لم تعد تقوم بعمليات من اأي نوع في الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة. 

�سيارات  لأن�سطة  ميدانية  كثيفة– مالحظة  ذلك جهوًدا  يتطلب  ول 

خالل  اأدوم  دافيد  ماجن  لجمعية  اأخرى  لأن�سطة  وربما  الإ�سعاف، 

فترة زمنية معينة– وعلى األ يحدث �سيء ا�ستثنائي يمكن اأن يغيِّر طابع 

المراقبة كما كان عليه حتى الآن. 

يجعل  قد  الذي  الأخير  ال�سوط  هذا  في  لل�سير  جاهزون  نحن  هل 

كل عنا�سر مذكرة التفاهم موافقة للوثيقة المتفق عليها عام 2005؟ 

و�سعًيا اإلى تو�سيح ذلك والح�سول على جواب لل�سوؤال اأود توجيه 
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نداء اإلى كل طرف من الأطراف المعنية. وتهدف هذه النداءات اإلى 

اأكثر  هم  من  يحملها  التي  والآمال  وال�سكوك  المخاوف  مواجهة 

ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر  اهتماًما بالأمر، ونطلقها بروحية 

وبنية �سادقة. 

اإني اأنا�سد جمعية ماجن دافيد  اأدوم في اإ�سرائيل ورئي�سها الدكتور نعوم 

عفرا�ش موا�سلة عمله الرائع ل�ستكمال ما بداأه ونفذه بن�سبة و�سلت 

ر هذه الجهود والت�سحيات  اإلى 85%. فينبغي اأن تدرك اأن الحركة تقدِّ

حتى لو لم تعرب عنها في اأي قرار ر�سمي. وابحث عن الدعم الفاعل 

لحكومتك من اأجل اإنهاء هذه المهمة الهامة. 

اإني اأنا�سد جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني ورئي�سها الدكتور يون�ش 

ك في نتائج التغييرات الجارية بالن�سبة اإلى وجود  الخطيب األ ي�سكِّ

جمعية ماجن دافيد اأدوم في الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة ويثق في 

ا�ستنتاجات عملية المراقبة هذه الم�ستقلة والمحايدة حين ت�سل اإلى 

الدعم والإرادة  تعتمد على  اأن  بعد ذلك وعليك  نهايتها. ويمكنك 

الح�سنة لموؤ�س�ستي الحركة تما�سًيا مع قرار مجل�ش المندوبين. 

القبول  اليوم  هنا  الحا�سرين  الإ�سرائيلية  الحكومة  ممثلي  اأنا�سد  اإني 

بتف�سير منا�سب لقرار مجل�ش المندوبين المواَفق عليه بالإجماع، اأي 

اأنه بعد فترة اأق�ساها �سنة واحدة من المراقبة اإذا لم يتحقق ل�سبٍب ما 

التنفيذ الكامل لالتفاق، تتولى مهمة المتابعة الهيئات العادية للجنة 

اأقرب وقت  في  الكامل  للتنفيذ  وتحقيًقا  الدولي.  والتحاد  الدولية 

ممكن، ت�ستطيع الحكومة الإ�سرائيلية، ح�سب اإرادتها، دعم جمعية 

ماجن دافيد  اأدوم ب�سكل فاعل و�سريح في مهمتها الح�سا�سة. 

اإني اأنا�سد ممثلي ال�سلطة الفل�سطينية الحا�سرين هنا اليوم ال�ستمرار في 

دعم القرار الذي اعتمده مجل�ش المندوبين، واإتاحة الفر�سة لهيئات 

الحركة باتخاذ قرار ب�ساأن اأي اإجراءات لزمة على �سوء اتفاقي العام 

2005 بعد ت�سلُّم تقرير المراقبة التالي. 

و�سع  في  ال�ستمرار  الدولي  والتحاد  الدولية  اللجنة  اأنا�سد  اإني 

اأجل  من  المراقبة  اآلية  ت�سرف  تحت  الأخرى  والموارد  موظفيهما 

ال من حقيقة الو�سع المتعلق باأن�سطة جمعية  اإتاحة التحقق ب�سكل فعَّ

ماجن دافيد  اأدوم في ال�سفة الغربية وتحديد نموذج لتخاذ قرارات 

م�ستركة ب�ساأن معالجة نتائج تقرير المراقبة القادم. 

اأ�سحاب ال�سعادة، ح�سرات المندوبين، �ساأختتم بالقول اأننا اإذا ح�سلنا 

على ردود فعل اإيجابية في الرد على هذه النداءات، اإني لعلى قناعة باأن 

الحركة ت�ستطيع، بدعم من كل الدول الحا�سرة هنا، تقديم م�ساهمة 

البيئة الإن�سانية لمنطقة م�سطربة يع�سف فيها عدد  قيِّمة في تح�سين 

هائل من العوامل ال�سلبية واإخفاقات الدول، وت�سهد ت�ساوؤًما متنامًيا. 

ولهذا يمكن اأن يبرز ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر كحركة تبغى 

ال�سلم والم�سالحة حتى في اأحلك ال�ساعات. �سكًرا لكم. 

ال�سيدة نيكي راتل، رئي�سة الموؤتمر

)االأ�ضل باالإنكليزية(

ب�سفتي  اأود  الأر�ش.  على  للمو�سوع  لتقييمك  �ستنباك  �سيد  �سكًرا 

رئي�سة للموؤتمر ونيابًة عن المكتب التعبير عن تقديرنا للجهود التي 

من  الهام  البند  هذا  حول  اتفاق  اإلى  للتو�سل  الأطراف  كل  بذلتها 

في مح�سر  التقدير  هذا  من ظهور  اأتاأكد  و�سوف  الأعمال.  جدول 

الموؤتمر الدولي. لدينا هنا م�سروع قرار جاء نتيجة توافق في الآراء 

وبعد م�ساورات وا�سعة واأقترح اأن نعتمده بالت�سفيق. 

الأولى  النتائج  بعد  ت�سلنا  لم  القرار.  لهذا  دعمكم  على  اأ�سكركم 

ظهًرا   12:15 ال�ساعة  حوالي  اإلى  الجل�سة  هذه  ونرجئ  للت�سويت 

وندعو حينها الجميع اإلى العودة هنا لنقدم لكم النتائج الأولى لعملية 

القتراع. �سكًرا. 
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انتخاب اأع�صاء اللجنة الدائمة )تابع(:  1.8.4
 

اإعالن النتائج

ال�سيدة اأن ماري هوبير- هوتز نائبة رئي�سة الموؤتمر، النتخابات

 

)االأ�ضل بالفرن�ضية(

ني اأن اأفتتح  �سكًرا �سيدتي الرئي�سة. ح�سرات المندوبين الكرام، ي�سرُّ

هذه الجل�سة العامة من بعد ظهر اليوم. 

ا اأن اأبلِّغكم بنتائج انتخاب اأع�ساء اللجنة الدائمة. لقد  ني اأي�سً وي�سرُّ

ت�سلمناها للتو من مح�سي الأ�سوات واألفت انتباهكم اإلى اأننا �سجلنا 

الدول  من  دولة  و150  وطنية،  جمعية   170 الأ�سماء  مناداة  لدى 

والتحاد  الدولية  اللجنة  اإلى  اإ�سافًة  جنيف  اتفاقيات  في  الأطراف 

الدولي. وكان مجموع الم�ساركين في القتراع 322 بحيث تكون 

الأكثرية المطلقة من 162 �سوًتا.

 

انتخاب  تم  كالآتي.  هي  والنتائج  وفًدا.   322 الت�سويت  في  �سارك 

الأ�سخا�ش التالية اأ�سماوؤهم: 

�سوًتا؛   229 كار،  �ستيفن  ال�سيد  �سوًتا؛   243 بارا،  ما�سيمو  ال�سيد 

الوزير بير �ستانبك، 226 �سوًتا؛ ال�سيد غريغ فيكيري، 224 �سوًتا؛ 

الدكتور محمد الحديد، 213 �سوًتا.

وهكذا، لن تكون هناك دورة اقتراع ثانية. ولكن اأود اأن اأعلن النتائج 

الخا�سة بالمر�سحين الآخرين:

ال�سيد اأداما ديارا، 182 �سوًتا؛ وال�سيدة ديليا �ساتور، 129 �سوًتا. 

كل  جميًعا  با�سمكم  اأهنئ  اأن  ني  ي�سرُّ الكرام،  المندوبين  ح�سرات 

اأع�ساء اللجنة الدائمة الذين تم انتخابهم، واأتمنى لهم النجاح والتوفيق 

ا اإلى م�ساعدي الأمين العام الثنين  في عملهم. واأتقدم بال�سكر اأي�سً

الذين  وجميع  الأ�سوات،  ومح�سي  الأ�سماء،  بمناداة  قاما  اللذين 

�ساعدوهم. 

وبهذا تنتهي عملية انتخاب اأع�ساء اللجنة الدائمة والآن اأعطي الكلمة 

لل�سيد كاردينا�ش لتناول البند التالي من جدول الأعمال. 

كلمة افتتاحية لرئي�س الجل�صة   2.8.4

ال�سيد فرناندو جوزي كاردينا�س،

رئي�س الجل�سة العامة المخ�س�سة لتعزيز قانون الكوارث

)االأ�ضل باالإ�ضبانية(

�سنبداأ الآن الجل�سة العامة لبعد ظهر اليوم ونفتتحها بتقديم التهاني اإلى 

جميع الذين انُتخبوا اأع�ساًء في اللجنة الدائمة. 

اأرى،  اإنني  الكوارث.  قانون  تعزيز  لمو�سوع  الجل�سة  هذه  �ش  ُتكرَّ

ب�سفتي محامًيا يعمل مع الجمعية الوطنية في بلد يتعر�ش لتحديات 

اإن�سانية عديدة ناجمة عن كوارث طبيعية وكوارث من �سنع الإن�سان، 

اأن هذا القانون هو اأداة في غاية الأهمية لمن يعمل في الميدان في اإطار 

العمل الإن�ساني. ويمكن اأن يحدد القانون م�ساءلت �سارمة، ويمكن 

ال�ستعمال  ي�سمن  اأن  ويمكن  اأعمالنا.  م�سوؤولية  بتحمل  يطالب  اأن 

ال�سحيح لالأموال التي نتلقاها لالأن�سطة الإن�سانية كما يمكن اأن ي�سع 

اأنظمة فاعلة تتعلق بالم�سائل اليومية ذات الأهمية ل�سحايا الكوارث. 

اًل في م�ساعدتنا على القيام بعملنا، كلما اأ�سبح  وكلما كان القانون فعَّ

ن�ساطنا اأكثر فاعلية وتعززت ا�ستجابتنا بال�سكل المنا�سب في حالت 

الكوارث. 

�سوف نحاول الآن في هذه الجل�سة البحث في كيفية ا�ستخدام القانون 

الإن�سانية،  الم�ساعدة  فاعلية  لزيادة  كاأداة  جيًدا  ت�سميًما  الم�سمم 

8.4 

الجل�صة العامة الثالثة



222

الم�ؤتمر الدولي الحادي والثالثين لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

على  ي�ساعدنا  اأن  لقانون جيد  بها  يمكن  التي  الطريقة  في  والبحث 

وكيف  الم�ساعدات  تقديم  في  يبرز  الذي  الإجحاف  من  التخفيف 

يمكنه توفير معايير مقبولة تكفل جودة العمل الإن�ساني. 

ا اأن نرى كيف يمكن لقانون جيد اأن يخفف فعاًل من  و�سنحاول اأي�سً

ال للحد من المخاطر  اآثار الكوارث الطبيعية من خالل ن�سر نظام فعَّ

في مجال العمل الإن�ساني. 

وبالن�سبة اإلى مو�سوع تعزيز قانون الكوارث، �سوف ننظر في ثالثة 

القانوني  ال�ستعداد  هو  الأول  المو�سوع  مميزة.  فرعية  موا�سيع 

من  الحد  تعزيز  الثاني:  والمو�سوع  للكوارث،  الدولية  للمواجهة 

م�ستوى  على  وخا�سًة  الت�سريعات  خالل  من  الكوارث  مخاطر 

المجتمع المحلي. و�سنبحث في المو�سوع الثالث �سبل توفير الماأوى 

النتقالي الذي �سيكون له اأثر في الم�ساعدة المقدمة اإلى المجتمعات 

المحلية بعد وقوع الكوارث الطبيعية. 

و�سيقدم لنا الآن ماتيا�ش �سمالي م�ساعد الأمين العام لقطاع خدمات 

والموا�سيع  الرئي�سي  للمو�سوع  ا  الدولي عر�سً التحاد  في  البرامج 

الفرعية الثالثة التي ذكرتها. 

في  تجاربهم  لعر�ش  دعوتهم  تمت  المحا�سرين  من  عدد  لدينا  ثم 

ومواجهتها.  للكوارث  التاأهب  لتح�سين  كاأداة  القانون  ا�ستخدام 

اإلى  �سن�ستمع  الثالثة  الفرعية  الموا�سيع  بين  التمييز  على  وحفاًظا 

المتحدثين البارزين �سمن ثالث مجموعات مختلفة و�سيكون هناك 

متحدثان اثنان لكل مجموعة. 

�سجلوا  للذين  الكلمة  �ساأعطي  عر�سها  مجموعة  كل  تقديم  وبعد 

اأ�سماءهم على قائمة المتحدثين ليقدموا لنا كلماتهم ومالحظاتهم. 

وكما ورد في المذكرة التلخي�سية والأ�سئلة التوجيهية الخا�سة بهذا 

ت�ساعدنا في  نموذجية خا�سة بكل مو�سوع  اأ�سئلة  ثمة  المو�سوع، 

بال�سكل  اأ�سئلتكم  على  الرد  في  المتحدثين  وت�ساعد  الأ�سئلة  طرح 

ال�سحيح. 

واأرى هنا اأن المو�سوع يثير اهتماًما كبيًرا ولديَّ عدد كبير من الوفود 

الفر�سة  توفير  �سمان  اإلى  و�سعًيا  القائمة.  على  ا�سمها  �سجلت  التي 

الوقت  احترام  على  كبير  بحزم  �ساأ�سدد  راأيهم،  عن  للتعبير  للجميع 

الأق�سى المحدد بثالث دقائق لكل متحدث، وحين يتكلم الوفد با�سم 

مجموعة اأو منظمة اأو�سع تكون لديه خم�ش دقائق. 

اإن عن�سر الوقت هو اأ�سا�سي واإذا ما احترمنا حدود الوقت المخ�س�ش 

ا حدود الوقت المخ�س�ش لالآخرين.  لنا، نكون قد احترمنا اأي�سً

اإني متاأكد اأن المناق�سات حول تعزيز قوانين الكوارث �ستكون هامة 

والتحاد  الوطنية  والجمعيات  الحكومات  ممثلي  بح�سور  وقيِّمة 

الدولي واللجنة الدولية. 

اأعطي الكلمة الآن لل�سيد ماتيا�ش �سمالي م�ساعد الأمين العام لقطاع 

مقدمة  لنا  �سيعر�ش  الذي  الدولي  التحاد  في  البرامج  خدمات 

للمو�سوع. 

مقدمة من ال�صيد ماتيا�س �صمالي م�صاعد   3.8.4
الأمين العام لخدمات البرامج، التحاد الدولي 

لجمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

منذ انعقاد هذا الموؤتمر قبل اأربع �سنوات، عانى النا�ش كما نعلم من 

اأنحاء العالم.  اآثار الكوارث الطبيعية الكبيرة منها وال�سغيرة في كل 

فعندما �سربت زلزل مدمرة ال�سين عام 2008، وهايتي و�سيلي عام 

2010، وعندما ع�سف الت�سونامي ب�ساموا وجزر اأخرى من المحيط 
الهادئ عام 2009، وحين �سهدت باك�ستان في�سانات تاريخية عام 

2010 ومجدًدا هذا العام، وبينما ل يزال القرن الأفريقي يعاني من اآثار 
الجفاف القاحط ونق�ش الطعام، اعتمدت ال�سعوب على حكوماتها 

وعلى ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر والجهات الإن�سانية الأخرى 

للح�سول على الم�ساعدات المنقذة لالأرواح. 

والآن اأثبتت التجربة اأن القوانين المحلية الم�سممة ب�سكل جيد يمكن 

اأن تكون اأدوات اأ�سا�سية للتخفيف من ال�سعف اأمام الكوارث و�سمان 

الة. وقد اأ�سبح الموؤتمر الدولي منتدًى دوليًّا  ال�ستجابة العاجلة والفعَّ

القانوني  ال�ستعداد  وورد  الكوارث.  قوانين  لتعزيز  للترويج  رئي�سيًّا 

الموؤتمرين  اأعمال  جدول  من  متقدم  موقع  في  الكوارث  لمواجهة 

وتنظيم  ت�سهيل  اإر�سادات  �سنوات  اأربع  قبل  واعتمدنا  الما�سيين. 

الم�ساعدات الدولية لالإغاثة والنتعا�ش الأولي على ال�سعيد المحلي 

ا با�سم اإر�سادات القانون الدولي  في حالت الكوارث، المعروفة اأي�سً

لمواجهة الكوارث. 

اإطارها  اإعداد  في  الدول  م�ساعدة  الإر�سادات  من  الهدف  وكان 

التنظيمية  الم�ساكل  الكارثة، وتجنُّب  قبل وقوع  التنظيمي  القانوني 

دة من خالل اأكثر من ع�سرين درا�سة حالة، ومن  الأكثر �سيوًعا المحدَّ

�سنوات.  �سبع  مدى  على  قدمناها  التي  العديدة  ال�ست�سارات  خالل 

دخول  اأمام  البيروقراطية  بالعوائق  جهة  من  الم�ساكل  هذه  وتتعلق 

الإغاثة الدولية مثل ق�سايا تاأ�سيرات الدخول، والجمارك، والر�سوم، 

ا من جهة اأخرى م�ساكل تتعلق بنوعية الإغاثة  والت�سجيل. وت�سمل اأي�سً

الدولية وتن�سيقها اإذا كانت الدولة المت�سررة تفتقر اإلى نظام للمراقبة. 

وبالفعل تفتقر دول كثيرة اإلى قوانين واإجراءات خا�سة تتيح معالجة 

تلك الم�ساكل. 

ا، ومنذ ذلك  و�سّكل اعتماد الإر�سادات في الموؤتمر الما�سي حدًثا هامًّ

الحين، هنالك حوالي 70 %  من الدول التي اأجابت عن ا�ستمارة هذا 

الموؤتمر في وقت �سابق من هذا العام اأفادت عن اتخاذها اإجراءات 
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هامة متابعة للقرار وتعهدات طوعية ذات �سلة. واعتمدت ت�سع دول 

على الأقل ت�سريعات اأو اأنظمة جديدة متما�سية مع الإر�سادات. 

ونعمل نحن في التحاد الدولي، مع مكتب الأمم المتحدة لتن�سيق 

ال�سوؤون الإن�سانية، والتحاد البرلماني الدولي، من اأجل و�سع قانون 

م هذه الأداة اإلى  نموذجي كاأداة اإ�سافية للدول في هذا المجال. وُتقدَّ

الموؤتمر في ال�سيغة التجريبية وناأمل اأن تكون جميع الوفود قد وجدت 

ن�سًخا منها في ال�سناديق الخا�سة عند مكتب الت�سجيل. 

والآن بالرغم من اإحراز هذا التقدم الإيجابي، ل تزال هناك ثغرات 

ال�ستعداد  دون  الدول  من  للعديد  القانونية  الأطر  تزال  فال  كبيرة. 

الالزم لت�سهيل الإغاثة الدولية اأثناء الكوارث وتنظيمها. عالوة على 

ذلك، تبقى عمليات الإدارة الدولية �سديدة التعقيد كما تثبته عرو�ش 

الم�ساعدات التي قدمتها اأكثر من 160 دولة اإلى اليابان في وقت �سابق 

من هذا العام بعد الزلزال والت�سونامي.

الرئي�سي،  العنوان  تحت  ا  اأي�سً �سنبحث  الرئي�ش،  وذكره  �سبق  وكما 

يتعلق  اإ�سافيين،  فرعيين  مو�سوعين  الكوارث،  قوانين  تعزيز  اأي 

الأول با�ستعمال القوانين كاأداة للحد من مخاطر الكوارث ول �سيما 

التخفيف من اآثارها على م�ستوى المجتمعات المحلية. وقد اأظهرت 

الأبحاث والدرا�سات الأخرى في هذا المو�سوع اأن الجهود الرامية 

اإلى الحد من مخاطر الكوارث تبقى دون الم�ستوى المطلوب على 

ال�سعيد المحلي حيث تكون اآثار الكوارث وا�سحة اأو حيث ال�سعور 

الجلي باآثار الكوارث هو اأكثر مبا�سرة واأ�سد حدة. 

للمخاطر  مدركة  تكون  التي  المحلية  المجتمعات  اأن  ا  اأي�سً ونعلم 

المتعلقة  القرارات  �سنع  في  الم�ساركة  على  وقادرة  تواجهها  التي 

بمعالجة هذه المخاطر يمكن اأن يكون لها تاأثير م�ساعف على جهود 

الحكومة. 

المجتمع  م�ساركة  ت�سهيل  في  قوية  اأداة  القانون  ي�سكل  اأن  ويمكن 

المحلي. فالقانون ي�ستطيع �سمان الح�سول على المعلومات المطلوبة 

وتاأمين تمثيل المجتمع المدني والجهات الفاعلة من القطاع الخا�ش. 

لخطر  المعر�سة  للمناطق  خرائط  ر�سم  على  ي�سجع  اأن  يمكن  كما 

الكوارث على م�ستوى المجتمع المحلي، و�سمان تخ�سي�ش التمويل 

الكافي لأن�سطة الحد من مخاطر الكوارث. فعلى �سبيل المثال، حقق 

الكوارث  اإدارة  ب�ساأن  الفلبين  اأ�سدرته  الذي  الجديد  القانون  ذلك 

بفر�سه حجز جزء من الإيرادات المحلية وتخ�سي�سه ح�سًرا لأن�سطة 

ي�سمن  اأن  يمكن  كما  لها.  والتاأهب  الكوارث  مخاطر  من  الحد 

القانون الم�ساءلة وتنفيذ قوانين البناء واأنظمة ا�ستخدام الأرا�سي وتوفير 

الحوافز للتخفيف من مخاطر الكوارث على نحو ل يوؤثر بدون داٍع 

في �سبل المعي�سة اأو الحقوق. 

المطروح  الثالث  الفرعي  المو�سوع  اإلى  اأخيًرا  يقودني  ما  وهذا 

تحت هذا العنوان وهو �سرورة اتخاذ الإجراءات الالزمة للتخفيف 

ماأوى  لتاأمين  الم�ساعدات  بتوفير  المتعلقة  التنظيمية  الحواجز  من 

الدمار  يوؤدي  اأن  يمكن  راأيناه،  النتقالي. وكما  والماأوى  الطوارئ 

الذي ت�سببه كارثة طبيعية اإلى نزوح اأعداد كبيرة من ال�سكان. ولما كان 

اإيجاد حلول دائمة يتطلب وقًتا طوياًل، يكون توفير ماأوى الطوارئ 

والماأوى النتقالي للنا�ش اأمًرا اأ�سا�سيًّا ل�سحة الأ�سخا�ش المت�سررين 

و�سالمتهم وراحتهم. 

الكرامة  ويعيد  ال�سخ�سية.  وال�سالمة  والأمن  الحماية  الماأوى  يوفر 

غير  عي�سها.  و�سبل  حياتها  بناء  باإعادة  البدء  اإمكانية  لالأ�سر  ويتيح 

اأننا نحن في التحاد نعرف من تجربتنا الخا�سة ومن مناق�ساتنا مع 

مختلف ال�سركاء في العمل الإن�ساني وعلى الأقل ب�سفتنا الجهة الداعية 

اإثر وقوع الكوارث  لتاأمين ماأوى الطوارئ  العالمية  اإلى المجموعة 

اأمام توفير  اأهم العوائق  اأن الم�ساكل التنظيمية هي من بين  الطبيعية، 

النزوح  اإلى  ي�سطرون  الذين  اإلى  ومتكافئ  �سريع  نحو  على  الماأوى 

ب�سبب الكوارث. وينبغي اإيجاد حلول عملية لتجنب التاأخير في تقديم 

الم�ساعدات في مجال الماأوى و�سمان و�سول الم�ساعدات الحيوية 

ا على حٍد �سواء.  اإلى من يملكون الأرا�سي ومن ل يملكون اأر�سً

واإذا ما ا�ستعر�ست الدول اأطرها التنظيمية المحلية قبل وقوع الكارثة، 

تقديم  وت�سريع  العوائق  هذه  تجنُّب  تتيح  اأنظمة  ت�سع  اأن  يمكن 

ت�سمن  اأن  المثال  �سبيل  فيمكن على  الماأوى.  في مجال  الم�ساعدة 

تخ�سي�ش الأرا�سي المالئمة لماأوى الطوارئ والماأوى النتقالي في 

حال وقوع كارثة. ويمكن اأن تحدد ال�سلطات معايير للبناء تنا�سب 

ال�سياق المحدد لإقامة ماأوى غير دائم ويمكن اأن ت�سع اأنظمة تتيح 

الحل ال�سريع للنزاعات التي غالًبا ما توؤخر حتى الحلول الموؤقتة. 

و�ساأنهي كلمتي بمثال من هايتي حيث اأدى الزلزال الذي وقع في اأوائل 

العام 2010 اإلى نزوح اأكثر من مليون �سخ�ش. وبرزت هناك ثغرات 

دت عملية تقديم الماأوى النتقالي و�ساهمت  في ملكية الأرا�سي عقَّ

ع اإلى بناء ال�سقف. ولكن يجري  في تاأخير النتقال من الغطاء الم�سمَّ

ت�سميم حلول مبتكرة. ففي الحالت التي لم تكن توجد فيها �سكوك 

ملكية ر�سمية قبل الزلزال، اأحدثت مجموعة الماأوى الم�ستركة بين 

الوكالت باإدارة التحاد الدولي وثيقة تتطلب توقيع ثالثة اأ�سخا�ش اأو 

موؤ�س�سات، الإدارة المحلية وال�سخ�ش الم�ستفيد اأو ال�سخ�ش المت�سرر 

وعائلته، و�ساحب الملكية القانونية لالأر�ش المعنية. وت�سكل بالفعل 

هذه الوثيقة عقد اإيجار لفترة انتقالية من ثالث �سنوات واأ�سبحت حالًّ 

مطبًقا ب�سكل عام. 

وبينما نجد اأمثلة عديدة متفرقة من هذا النوع من الممار�سات الجيدة 

في هذا المجال، من ال�سروري اأن نقوم بتن�سيق جهودنا. ويمكن، من 

خالل اتخاذ اإجراءات �سابقة لوقوع الكارثة، تجنُّب ق�سط كبير من 

المعاناة الإن�سانية. ويمكن تقديم الم�ساعدة اإلى ال�سكان المت�سررين 

على نحو اأ�سرع واأكثر اإن�ساًفا. 

اأتمنى لنا جميًعا اأن يكون نقا�سنا بّناء، ونتطلع اإلى العمل مًعا لمعالجة 

هذه الم�ساكل الإن�سانية الهامة. �سكًرا جزياًل. 
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كلمات للمتحدثين الرئي�صيين ومناق�صة تنفيذ   4.8.4
الك�ارث،  لم�اجهة  الدولي  القان�ن  اإر�صادات 

وتعزيز الحد من مخاطر الك�ارث على م�صت�ى 

الت�صريعات،  خالل  من  المحلي  المجتمع 

ماأوى  ت�فير  تعيق  التي  التنظيمية  والح�اجز 

�صريع  نح�  على  النتقالي  والماأوى  الط�ارئ 

ومتكافئ اإثر وق�ع الك�ارث الطبيعية

الق�صم الأول- تنفيذ اإر�صادات القان�ن الدولي لم�اجهة 

الك�ارث

كلمات المتحدثين الرئي�سيين 

ال�سيد فرناندو جوزي كاردينا�س،

رئي�س الجل�سة العامة المخ�س�سة لتعزيز قانون الكوارث

)االأ�ضل باالإ�ضبانية(

�سكًرا لهذا العر�ش. المتحدث الأول �سيكون ال�سيد بودي اأديبوترو 

التجربة  على  �سيطلعنا  الإندوني�سي.  الأحمر  لل�سليب  العام  الأمين 

الإندوني�سية، تجربة بلده وجمعيته الوطنية و�سيحدثنا عن التقدم الرائع 

أُحرز في مجال تطبيق القانون الدولي لمواجهة الكوارث خالل  الذي ا

ا الدور الهام الذي لعبته  ال�سنوات القليلة الما�سية و�سيعر�ش لنا اأي�سً

الجمعية الوطنية في هذه العملية. 

ال�سيد بودي اأديبوترو، الأمين العام لل�سليب الأحمر الإندوني�سي

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

الإندوني�سي  الأحمر  ال�سليب  با�سم  التهاني  تقديم  اأبداأ  اأن  قبل  اأود 

لأع�ساء اللجنة الدائمة المنتخبين. 

مجال  في  اإندوني�سيا  تجربة  اأعر�ش  كي  الكلمة  لإعطائي  واأ�سكرك 

اإدارة الكوارث ول �سيما الجانب القانوني منها. و�ساأعر�ش باخت�سار 

قوانين اإدارة الكوارث. 

فقد  مزدوًجا.   2004 عام  اآت�سي  �سرب  الذي  الت�سونامي  اأثر  كان 

دفع اأوًل اإندوني�سيا والمجتمع الدولي عموًما اإلى اإفادتنا بكل ما كان 

لديهما من اأدوات لمعالجة اآثار الكارثة. وا�ستفدنا ثانًيا من الدرو�ش 

التي تعلمناها. فقد تبيَّنت للحكومة الإندوني�سية وكل الأطراف المعنية 

اأهمية تعزيز القواعد والأطر القانونية التي يمكن اأن تجعل كل الجهات 

الفاعلة تتَّحد لمعالجة الآثار واإدارة مخاطر كوارث م�ستقبلية. 

تقدمها  التي  وبالم�ساهمات  بالدور  ونعترف  تماًما  نعرف  ننا  اإ

المنظمات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية مثل وكالت 

الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�سليب  وجمعيات  المتحدة  الأمم 

�ساهمت  التي  الدولية  الأو�ساط  من  وغيرها  الأجنبية  والحكومات 

من  والحد  الكارثة  اآثار  من  للتخفيف  المبذولة  الجهود  تعزيز  في 

انتعا�ش  وت�سريع  المت�سررين  الأ�سخا�ش  معاناة  وتخفيف  مخاطرها 

المجتمعات المحلية.

والواقع اأنه كان لدينا اآلية لالإدارة العالمية للكارثة كان ياأتي من خاللها 

اأنحاء  كل  من  ا  اأي�سً بل  فح�سب  اإندوني�سيا  داخل  من  لي�ش  الدعم 

العالم، من الأمم المتحدة، ومن الحركة، ومن الحكومات الأجنبية، 

والمنظمات الدولية غير الحكومية وكان علينا مواجهة بع�ش العوائق 

المتعلقة بالأنظمة القائمة اأثناء تقديم الم�ساعدة الدولية في الميدان. 

وا�ستناًدا اإلى هذا الواقع، با�سرت اإندوني�سيا العمل، في اأعقاب الكارثة، 

لإجراء �سل�سلة من التح�سينات لقوانينها واأنظمتها الداخلية من اأجل 

تح�سين اإدارة اآثار الكوارث في الم�ستقبل، والتخفيف من الزدواجية 

ا�ستخدام  اأق�سى حد ممكن من  اإلى  الأن�سطة، وال�ستفادة  وت�سابك 

الموارد وتحقيق التوافق في طريقة ا�ستخدامها. 

لماذا نحتاج اإلى قانون للكوارث وت�سريعات اأف�سل؟ ل نزال نجد، 

لتقديم  ومعقدة  طويلة  بيروقراطية  اإجراءات  الحالت،  بع�ش  في 

والأنظمة  القواعد  تبقى  ذلك،  اإلى  اإ�سافًة  الدولية.  الم�ساعدات 

في  ول  المعنية  الجهات  لدى  مفهومة  غير  للحكومات  الداخلية 

المبكر  الإنعا�ش  التي تعمل في مجال  الوطنية والأو�ساط  الوكالت 

وم�ساعدات الإنعا�ش. 

اإدارة  اأن  يدرك  الإندوني�سي  ال�سعب  اآت�سي  ت�سونامي  جعل  كما 

المدني  والمجتمع  الحكومة،  الجميع:  م�سوؤولية  هي  الكوارث 

والقطاع الخا�ش. لهذا من ال�سروري و�سع مجموعة من القوانين 

والأنظمة لتعزيز ال�ستعداد وم�ساركة المجتمعات المحلية وب�سكل 

خا�ش الم�سوؤولين الر�سميين العاملين في عمليات مواجهة الكارثة. 

ما هو الدور الذي يلعبه ال�سليب الأحمر الإندوني�سي في الحث على 

الإندوني�سي  الأحمر  ال�سليب  �سارك  لقد  اأف�سل؟  ت�سريعات  اعتماد 

الكوارث  لإدارة  بالت�سريع  المعني  العمل  فريق  في  ع�سًوا  ب�سفته 

العام  اأف�سل والترويج لذلك. وفي  في الدفاع عن اعتماد ت�سريعات 

2004، حث ال�سليب الأحمر الإندوني�سي المنظمات غير الحكومية 
والمجتمع المدني وو�سائل الإعالم على العمل وبا�سر عملية اإعداد 

وبدء  اأولي  قانون  م�سروع  اقتراح  من خالل  الكوارث  اإدارة  قانون 

الم�ساورات ومنا�سرة الم�سروع واإدخال التعديالت. 

وعام 2006، نظم ال�سليب الأحمر الإندوني�سي منتدًى دوليًّا حول 

الجوانب القانونية الدولية لإدارة الكوارث. وعر�ش المنتدى المزيد 

نقاط  اأبرز  وتتعلق  الكوارث.  اإدارة  قانون  لتح�سين  التو�سيات  من 

المنظمات  من  واحدة  كل  وم�سوؤوليات  اأدوار  بتو�سيح  التو�سيات 
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تنفيذ  و�سرورة  اإندوني�سيا  في  الكوارث  اإدارة  اإلى  بالن�سبة  الدولية 

القانون الدولي لمواجهة الكوارث في كل وقت. 

وبذل  اثنين،  عامين  حوالي  خالل  ال�ستعرا�ش  عملية  وا�ستمرت 

ال�سليب الأحمر الإندوني�سي ن�ساًطا كبيًرا في توفير المعلومات الالزمة 

اإدراج  اأهمية  ب�ساأن  البرلمان  واإلى  الرئي�ش  اإلى  التو�سيات  وتقديم 

القانون الدولي لمواجهة الكوارث المتعلق بت�سهيل الم�ساعدة الدولية 

في م�سروع قانون اإدارة الكوارث وجعله قاعدة قانونية لأن�سطة اإدارة 

الكوارث. 

وفي 26 و27 ني�سان/ اأبريل 2009، قدم ال�سليب الأحمر الإندوني�سي 

نظمت حلقة  التي  الكوارث  لإدارة  الإندوني�سية  الوكالة  اإلى  الدعم 

عمل عن تطبيق القانون الدولي لمواجهة الكوارث لت�سهيل ال�سيا�سات 

الوطنية المتعلقة بالم�ساعدة الإن�سانية الدولية في اإندوني�سيا. 

ا ال�سليب الأحمر الإندوني�سي جهًدا كبيًرا لتي�سير �سياغة  وبذل اأي�سً

غير  الدولية  والمنظمات  الدولية  المنظمات  دور  الإر�سادات حول 

الحكومية اأثناء ا�ستجابة الطوارئ. 

مع  الكوارث  اإدارة  بها  تتعامل  التي  الطريقة  في  هام  تغيير  وهنالك 

ل في العقليات من مجرد اإدارة لال�ستجابة اإزاء حالت  ال�سحايا، وتحوُّ

الطوارئ اإلى اإدارة اأ�سمل للتخفيف من اآثار الكارثة ومن المخاطر. 

وقد اأُدمجت جوانب مختلفة من اإدارة الكوارث في تخطيط التنمية 

اأمام  مفتوًحا  الباب  الكوارث  اإدارة  تترك  ولهذا  والمحلية.  الوطنية 

م�ساركة المجتمع المدني والقطاع الخا�ش. ويركز اأكثر قانون اإدارة 

الكوارث للعام 2007 على بذل الجهود لإنقاذ المجتمعات المحلية 

حقوق  احترام  في  م�سوؤوليتها  الحكومة  ل  تحمُّ وعلى  وحمايتها 

النا�ش. لقد تغيرت الآن طريقة فهم اإدارة الكوارث: فلم تعد م�سوؤولية 

الحكومة وحدها بل م�سوؤولية الجميع. 

الم�ساعدات  ل  وي�سهِّ الجديد  الكوارث  اإدارة  قانون  ا  اأي�سً ع  وي�سجِّ

الم�ساعدات،  اأنواع  مختلف  دخول  نقاط  اإلى  بالن�سبة  الدولية 

واإجراءات تخلي�ش الب�سائع والمعدات والترخي�ش للعاملين، وتوزيع 

الإغاثة، وتاأمين الحماية والأمن لعمليات المراقبة والتقييم. وي�سمح 

للمنظمات الدولية باأداء دور في اإدارة الكارثة بعد اإعالن الحكومة 

الم�ساعدة من  اأو بعد قبولها بعرو�ش  الإندوني�سية عن الحتياجات 

وتي�سير  الم�ساعدات،  هذه  مثل  اإدارة  اإلى  و�سعًيا  الدولي.  المجتمع 

المنا�سب تحقيًقا لأق�سى  بال�سكل  ال وا�ستعمالها  فعَّ ت�سلمها ب�سكل 

الوقت  في  والمتثال  المت�سررة  المحلية  للمجتمعات  ممكنة  فائدة 

نف�سه لالأنظمة ذات ال�سلة، يجب و�سع اأنظمة خا�سة لتوجيه تنفيذ 

الم�ساعدة الإن�سانية الدولية. 

القانون الدولي لمواجهة  تنفيذ  اأن هناك تحديات يواجهها  �سحيح 

الكوارث وتتعلق اأكبر التحديات بالتن�سيق والتوا�سل والتوافق في ما 

بين الأدوار والم�سوؤوليات الخا�سة بكل قطاع اأثناء تنفيذ قانون اإدارة 

ا للعيان.  الكوارث. كما اأن التحديات الأخرى بارزة اأي�سً

اإلى اأي حد يمكن ترجمة �سيا�سة الحكومة والتزامها ال�سيا�سي  اأوًل 

في اإجراءات عملية؟ ثانًيا اإلى اأي مدى نحن م�ستعدون لتغيير طريقة 

تفكيرنا وعملنا: مثاًل التغيير من مقاربة محلية اإلى مقاربة عالمية على 

نحو اأ�سمل؟ ثالًثا، كيف يمكن اأن يبقى التزام الحكومة واإرادتها في 

كيف  رابًعا  ثابتين؟  الأخرى  والأنظمة  الكوارث  اإدارة  قانون  تنفيذ 

يمكن اأن تحافظ الحكومة على قدرتها في اأداء مهامها على ال�سعيدين 

الوطني والمحلي؟ 

الأحمر  ال�سليب  على  فيتعين  الأمام،  اإلى  بال�سير  يتعلق  ما  في  اأما 

الإندوني�سي اأن يلعب دوًرا اأكبر في منا�سرة وت�سجيع تطبيق القانون 

الدولي لمواجهة الكوارث. فهو ي�سبح جهة مرجعية في ق�سايا القانون 

ق  كمن�سِّ بالترحيب  الآن  حتى  وحظي  الكوارث  لمواجهة  الدولي 

ولهذا  المو�سوع.  بهذا  المتعلقة  والم�ساورات  المناق�سات  في  هام 

يمكن لل�سليب الأحمر الإندوني�سي اأن يقدم المعلومات والتو�سيات 

المتعلقة بتنفيذ قانون اإدارة الكوارث من اأجل تح�سين القانون الدولي 

لمواجهة الكوارث وقدراته واأدائه. 

هذه  عر�ش  اأن  الإندوني�سي  الأحمر  ال�سليب  ا  اأي�سً يعتقد  ولهذا 

ا جديدة ويعزز التعاون  التجربة اأمام هذا الجمع الكريم �سيتيح فر�سً

في  عدة  خطوات  اإندوني�سيا  تقدمت  لقد  ممكن.  نطاق  اأو�سع  في 

م�سيرتها لتحقيق اإنجازاتها الحالية في مجال القانون الدولي لمواجهة 

الكوارث واإني اأتطلع اإلى �سماع تعليقاتكم القيِّمة اأثناء مناق�ساتنا. 

ال�سيد فرناندو جوزي كاردينا�س،

رئي�س الجل�سة العامة المخ�س�سة لتعزيز قانون الكوارث

)االأ�ضل باالإ�ضبانية(

�سكًرا لهذه الكلمة. اإنه عر�ش يثير اهتماًما كبيًرا فهو يقدم للجمعيات 

الكوارث،  اإدارة  طريقة  عن  جديًدا  منظوًرا  وللحكومات  الوطنية 

و�سرورة  الكوارث  لمواجهة  ال�ستعداد  في  التفكير  يمكننا  وكيف 

الهتمام بال�سحايا وبالفعل ا�ستباق الم�ساكل لتجنب وقوع ال�سحايا. 

البعثة  رئي�سة  اأولمو�ش  اأرانغو  األي�سيا  لل�سيدة  الكلمة  اإعطاء  الآن  اأود 

جنيف.  في  هنا  المتحدة  الأمم  اإلى  الكولومبية  للحكومة  الدائمة 

و�ستقدم لنا ال�سفيرة اأرانغو تجربة كولومبيا معنا. و�ستتحدث عما فعلته 

للمواجهة  القانونية  ال�ستعدادات  اإلى  بالن�سبة  الكولومبية  الحكومة 

الحكومة  موؤخًرا  نفذته  م�سروًعا  ذلك  وي�سمل  للكوارث.  الدولية 

الكولومبية بالتعاون مع ال�سليب الأحمر الكولومبي والتحاد الدولي. 
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معالي ال�سفيرة األي�سيا اأرانغو اأولمو�س، الممثلة الدائمة، 

البعثة الدائمة لكولومبيا، جنيف

)االأ�ضل باالإ�ضبانية(

اأقدم تحياتي اإلى اأع�ساء اللجنة ب�سكل خا�ش واإلى جميع الحا�سرين، 

اإلى ممثلي الجمعيات الوطنية والحكومات واإليكم �سيداتي، �سادتي. 

حاليًّا  وتبرز  الطبيعية،  الكوارث  من  متكرر  ب�سكل  كولومبيا  تعاني 

�سعوبات ب�سبب مو�سم الأمطار الذي اأدى حتى الآن اإلى مقتل 175 

ر 356000 �سخ�ش في مختلف اأنحاء البالد. كما نواجه  ا وت�سرُّ �سخ�سً

حالت اأخرى دائمة تتعلق بالنزاع الداخلي وحالة الفقر. 

اإننا نعتقد اأن من ال�سروري موا�سلة العمل لتعزيز موؤ�س�ساتنا عبر التنظيم 

اعتماد  والدفع نحو  بالم�سكلة  الوعي  م�ستوى  ا  اأي�سً المالئم، ورفع 

�سيا�سات جديدة للوقاية من الكوارث وتقديم الإغاثة. 

كان لدى كولومبيا منذ العام 1988 نظام للوقاية من الكوارث والإغاثة 

القطاعين  من  عدة  وكالت  لي�سمل  ال�سنين  مر  على  النظام  وتطور 

ال في مواجهة  فعَّ ب�سكل  �ساركت  العام والخا�ش ووكالت محلية 

الإقليمية  الهيئات  اإدراج  اإلى  الحاجة  اأبرز  الذي  الأمر  الكوارث، 

والمحلية من اأجل تحقيق مقاربة متكاملة متعددة القطاعات. 

ن عبر ال�سنين الإطار القانوني لالإغاثة في حالت الطوارئ.  وقد تح�سَّ

اأهمية الحد من المخاطر وتخ�سي�ش  اإدراك  وحدث تقدم هائل في 

ميزانية لهذا الغر�ش. ولدينا الآن وحدة وطنية جديدة معنية بالحد من 

مخاطر الكوارث تدخل �سمن �سالحيات مكتب الرئي�ش. وُيظهر 

ويقدم  الم�ستويات  اأعلى  على  المو�سوع  بهذا  اللتزام  مدى  ذلك 

مثاًل ُيحتذى به للبلدان الأخرى. وقد وقَّعت كٌل من وزارة الداخلية 

ووزارة العدل، وق�سم اإدارة المخاطر، وال�سليب الأحمر الكولومبي 

اإلى  يهدف  تقنية  م�ساعدة  اتفاق   2010 اأبريل  ني�سان/   15 بتاريخ 

الدولية في حال  الم�ساعدة  مع  للتعامل  القانوني  ال�ستعداد  تح�سين 

وقوع كارثة في كولومبيا. 

ومن نف�ش المنطلق، وقَّع ال�سليب الأحمر الكولومبي بتاريخ 19 اآب/ 

اأغ�سط�ش 2010 اتفاق م�ساعدة تقنية لتعزيز ال�ستعداد القانوني لتي�سير 

وتنظيم الم�ساعدة الدولية في حال وقوع كارثة في البالد.

اإر�سادات  كل جوانب  تنفيذ  على  الحر�ش  اأ�سد  كولومبيا  وتحر�ش 

الأولي.  والنتعا�ش  لالإغاثة  الدولية  الم�ساعدات  وتنظيم  ت�سهيل 

و�سّكل التقدم الُمحَرز في هذا الم�سروع )المنفذ مع ال�سليب الأحمر 

الكولومبي( قاعدة لو�سع قانون اأدى اإلى اعتماد ال�سيا�سات الوطنية 

والنظام الوطني للحد من مخاطر الكوارث. والهدف المن�سود هو 

تعزيز الجوانب التقنية وال�سيا�سية والإدارية والمالية للنظام الكولومبي 

للحد من مخاطر الكوارث بحيث يكون قادًرا على الت�سدي لكارثة 

وا�سعة النطاق. 

ويتوا�سل العمل مع مختلف موؤ�س�سات الدولة لتن�سيق تنفيذ التو�سيات 

التي تتطلب جهوًدا م�ستركة. 

ومنذ العام 2010، اأ�سبح ق�سم اإدارة المخاطر مكلًفا بالنظام الوطني 

الكولومبي  الأحمر  ال�سليب  يدعمه  والإغاثة  الكوارث  من  للوقاية 

ا اخت�سا�ش الق�سم القوانين والقواعد  والتحاد الدولي. وي�سمل اأي�سً

والمبادئ الخا�سة ببرنامج المواجهة الدولية للكوارث الذي ي�سعى 

اإلى تقديم تو�سيات خا�سة لتح�سين وتعزيز ال�سكوك القانونية القائمة 

التي تنِظم الم�ساعدة الإن�سانية الدولية في حالت الكوارث. 

م  بالعمل الإن�ساني الدولي وا�ستراتيجياته، تتدعَّ يتعلق الأمر  وعندما 

قدرة الدولة على ال�ستجابة بف�سل التن�سيق متعدد القطاعات وبف�سل 

التي تملكها الجهات المحلية الفاعلة الوطنية  المعارف والخبرات 

الممار�سات  اأف�سل  تحديد  هو  المن�سود  والهدف  والمحلية.  منها 

والدرو�ش الم�ستفادة من خالل بناء الثقة واإقامة عالقة عمل تكاملية 

في ما بين الجهات الإن�سانية الفاعلة والوكالت الحكومية. ويوؤدي 

مثل هذا النهج اإلى ا�ستجابة اأف�سل، واإلى تح�سين ا�ستعداد الجماعات 

تفاديًا  الإغاثة  جهود  تن�سيق  واإلى  ال�سمود،  على  وقدرتها  المحلية 

لالزدواجية. 

م الم�ساعدات الإن�سانية بموافقة الدولة المعنية ونظريًّا بناًء  ينبغي اأن ُتقدَّ

على طلبها. ولهذا يجب األ يكتفي التعاون الدولي بالعتراف بدور 

الوكالت المحلية والوطنية في مواجهة حالت الكوارث والنزاعات، 

ا دعم الجهود المبذولة لتعزيز الآليات المحلية والوطنية  بل عليه اأي�سً

بالن�سبة  الأولوية  وتكمن  الإن�سانية.  الم�ساعدة  تن�سيق  تنظم  التي 

اإلى  الدفع  في  للدولة  الأول  الدور  على  الت�سديد  في  كولومبيا  اإلى 

م�ساركة  باأهمية  الإقرار  مع  وت�سليمها  وتن�سيقها  الم�ساعدة  تقديم 

المجتمع الدولي في جهود الإغاثة الوطنية في حالت الطوارئ. لقد 

تمتعنا دائًما بالدعم الفوري وال�سخي للكثير من البلدان والمنظمات 

والوكالت الدولية. واأود انتهاز هذه الفر�سة للتعبير مرة اأخرى عن 

�سكرنا ورغبتنا في موا�سلة الأن�سطة الم�ستركة لم�ساعدة الجماعات 

المحلية الأكثر ا�ست�سعاًفا في بلدنا. 

وتوؤكد كولومبيا اأنه ينبغي اأن تكون اآليات التن�سيق التي تمتلكها الدولة 

هي الخيار المف�سل ولي�ش المالذ الأخير الذي ُيلجاأ اإليه. ومن المهم 

و�سع اآليات تن�سيق في ما بين الوكالت من اأجل ت�سخير الموارد التقنية 

والإن�سانية والب�سرية والمالية الخا�سة بكل وكالة من الوكالت في 

حال وقوع الكارثة. ويجب اأن تكون هذه العملية مت�سقة ومتوافقة 

للوقاية  الوطنية  والآليات  وال�ستراتيجيات  والبرامج  الخطط  مع 

والم�ساعدة الإن�سانية. ويجب اأن تكون �سفافة وموجهة نحو هدف 

محدد وحري�سة على احترام عادات المجتمعات المحلية المت�سررة 

وتقاليدها. 

وبالرغم من الأهمية الكبيرة التي يرتديها ال�ستعداد القانوني في الوقاية 

من الكوارث والإغاثة، غالًبا ما تتجاوز الكوارث التي ن�سهدها قدرة 

الدول على ال�ستجابة. وعلينا اأن ن�ستك�سف خيارات جديدة تكون 
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لة لالإطار القانوني. وتعتقد كولومبيا اأنه ينبغي لذلك اأن تكون  مكمِّ

المناق�سات حول هذا المو�سوع وا�سعة النطاق. 

واأخيًرا نعتقد اأن على اإغاثة الطوارئ اأن تتحول اإلى نهج اأكثر توجًها 

اإعادة الإعمار  اأن يكون التركيز على عمليات  التنمية. ويجب  نحو 

واإعادة التاأهيل وبناء القدرات بدًل من ال�سدقات. 

اإن كولومبيا ت�سكر ال�سليب الأحمر الكولومبي على عمله الدوؤوب 

و�سفافيته والتزامه الثابت. �سكًرا �سيدي الرئي�ش. 

ال�سيد فرناندو جوزي كاردينا�س،

رئي�س الجل�سة العامة المخ�س�سة لتعزيز قانون الكوارث

)االأ�ضل باالإ�ضبانية(

�سكًرا معالي ال�سيدة ال�سفيرة على هذه الم�ساهمة القيِّمة. لقد اأظهرت 

في مداخلتك كيف يتيح لنا التعاون الفعلي بين الموؤ�س�سات الحكومية 

م�ساعدة  من  ننا  تمكِّ ا  حقًّ الة  فعَّ اآليات  تطوير  الوطنية  والجمعيات 

�سحايا الكوارث. 

واأود الآن تقديم ال�سيد اإيد �سنكنبرغ المدير التنفيذي للمجل�ش الدولي 

ن من �سبكة عالمية ت�سم اأكثر من 70  للوكالت التطوعية الذي يتكوَّ

منظمة غير حكومية وطنية ودولية. 

الدولية  لال�ستجابة  الوا�سحة  القانونية  الأطر  ترتدي  �سمعناه،  وكما 

اإيد  و�سيطلعنا  الكوارث.  مواجهة  في  الفاعلة  الجهات  لكل  اأهمية 

في عمليات  الوا�سحة  القانونية  الأطر  لقيمة  روؤيته  �سينكينبرغ على 

المنظمات غير الحكومية. 

ال�سيد اإيد �سينكينبرغ، المدير التنفيذي للمجل�س الدولي للوكالت التطوعية

)االأ�ضل باالإنكليزية(

 

عن  التعبير  واأود  النقا�ش  هذا  لإدارتكم  اأ�سكركم  الرئي�ش  �سيدي 

تقديري لمنظمي هذه الجل�سة المتعلقة بقوانين الكوارث. واإني �سعيد 

للفر�سة المتاحة لي بالتكلم با�سم المجل�ش الدولي للوكالت التطوعية 

واإطالع الموؤتمر والمندوبين الكرام على وجهة نظر منظمات غير 

حكومية عن اأهمية ال�ستعداد القانوني للمواجهة الدولية للكوارث. 

المجل�ش الدولي للوكالت التطوعية هو اتحاد عالمي لحوالي 80 

منظمة غير حكومية. وتتمثل مهمتنا في دعم وتعزيز الجهود المبذولة 

اأنا  الإن�سانية.  الأزمات  من  المت�سررين  ال�سكان  وم�ساعدة  لحماية 

در�ست القانون الدولي مثلك �سيدي الرئي�ش، واأعتبر نف�سي من بين 

اأقروا باأهمية القانون و�سن القوانين لتنظيم عمل المجتمعات  الذين 

ال.  ب�سكل فعَّ

من  كٍل  وم�سوؤوليات  اأدوار  تو�سيح  في  حا�سم  عامل  القانون  اإن 

الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى وفي تلبية احتياجات ال�سكان 

المت�سررين من الكوارث وتجنيبهم المزيد من المعاناة. واأود تهنئة 

التحاد الدولي لبرنامجه المتعلق بقانون المواجهة الدولية للكوارث 

وفريق الخبراء التابع له لدوره الرائد في هذا المجال. فالتقرير الذي 

الترويج  في  ممتازة عن جهودهم  �سهادة  هو  الموؤتمر  هذا  اإلى  ُقدم 

ل�ستخدام القانون الدولي لمواجهة الكوارث والقانون النموذجي. 

ا�سمحوا لي بتقديم بع�ش المالحظات عن اأهمية ال�ستعداد القانوني 

من منظور المنظمات غير الحكومية. 

اإليه  دعت  اجتماًعا  الأ�سبوع  هذا  من  �سابق  وقت  في  ح�سرت  لقد 

حول  الدومينيكية  والجمهورية  تركيا  حكومتي  مع  قطر  حكومة 

ا�ستخدام اأ�سول الدفاع الع�سكري والمدني في ال�ستجابة لدى وقوع 

الكوارث الطبيعية. وبما اأن المو�سوع كان ا�ستخدام اأ�سول الدفاع 

الع�سكري والمدني، كان الكثير من الم�ساركين ينتمون اإلى الدفاع 

الع�سكري اأو المدني. وبينما يمكن اأن يكون ا�ستخدام اأ�سول الدفاع 

بع�ش  في  حيويًّا  الكوارث  في حالت  لالإغاثة  والمدني  الع�سكري 

ا اأن ن�سر هذه الإمكانات في وقت مبكر  الظروف، من المعروف اأي�سً

اأو غير منا�سب يمكن اأن ي�سرَّ اأكثر مما ينفع. ويمكن ب�سكل خا�ش 

اأن يهدد الطابع الإن�ساني وغير ال�سيا�سي لعمليات الإغاثة. ومن هذا 

المنطلق، لي�ش من الترف ا�ستعمال اأطر قانونية ت�سمن الطابع المدني 

لعمليات الإغاثة وت�ستند اإلى المبادئ الإن�سانية بل هو �سرورة ما�سة. 

القانونية  ثمة حاجة ملحة لال�ستمرار في ن�سر القواعد والإر�سادات 

الهامة التي تحكم وتدعم القانون الدولي لمواجهة الكوارث ل �سيما 

حين يتوجه الكالم اإلى قوات الدفاع الع�سكري والمدني. وتقع هذه 

الم�سوؤولية على عاتقنا جميًعا: الحكومات والأمم المتحدة والحركة 

وبالطبع المنظمات غير الحكومية. 

اإدماج  تح�سين  اإلى  بالحاجة  �ساأتناولها  التي  الثانية  النقطة  وتتعلق 

ال�سكوك القانونية الدولية في التاأهب للكوارث وزيادة فاعلية التاأهب 

للكوارث. وغالًبا ما ترتدي اأن�سطة التاأهب طابًعا تقنيًّا ح�سًرا وتنظر 

المالية  والموارد  المعدات  وفي  العاجلة  ال�ستجابة  خطط  في  فقط 

اأو بروتوكولت العمليات. ويجب اأن تقترن هذه الجهود المبذولة 

لزيادة قدراتنا التقنية بو�سع اأطر موؤ�س�سية وقانونية اأف�سل كما ت�سفه 

المادة 8 من الإر�سادات. 

�سيما  لالإغاثة ول  الدولية  الم�ساعدات  وتنظيم  ت�سهيل  اإر�سادات  اإن 

القانون النموذجي هي �سرورية ول غنى عنها. والقانون النموذجي 

هو �سك اإ�سافي مرحب به وي�ستحق الهتمام الكامل من جانب هذا 

الموؤتمر. واأود توجيه دعوة با�سم المجل�ش الدولي للوكالت التطوعية 

اإلى جميع الحكومات الموجودة هنا التي ل تملك بعد الأطر القانونية 

والموؤ�س�سية الأمثل للتاأهب للكوارث ومواجهتها باأن تعطي الأولوية 

ل�ستخدام هذا القانون النموذجي. 
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اأما النقطة الأخيرة فتتعلق باأهمية الأطر القانونية في عالقتها بالجهود 

الكوارث.  مواجهة  مجال  في  الحكومية  غير  للمنظمات  الإن�سانية 

يعك�ش  اأنه  هو  الكوارث  لمواجهة  الدولي  القانون  اإطار  جوهر  اإن 

دور وم�سوؤولية حكومة البلد المت�سرر من الكارثة باعتبارها الجهة 

المنظمة والمن�سقة للم�ساعدة الدولية. وبعد الكوارث وا�سعة النطاق 

مرة  الحكومية  غير  المنظمات  تعر�ست   ،2010 عام  وقعت  التي 

على  بالظهور  اتهمتها  دولية  لنتقادات  باطل،  اأو  حق  عن  اأخرى، 

م�سرح الكارثة بطرق غير من�سقة، اأو بدوافع اأو نيات مثيرة لل�سك. 

وتقدم اإر�سادات ت�سهيل وتنظيم الم�ساعدات الدولية لالإغاثة والقانون 

النموذجي اإطاًرا وا�سًحا للمنظمات غير الحكومية الدولية في عملها 

في اأماكن الكوارث. وهذه المنظمات غير الحكومية الدولية القادرة 

على اإثبات مهنيتها في العمل تقدم ال�سلع والخدمات عالية الجودة، 

وهذه المنظمات التي تعمل ب�سفافية وتخ�سع للم�ساءلة ت�ستحق توفير 

قواعد  مدونة  وت�سكل  لعملها.  والدعم  التي�سير  المعنية  ال�سلطات 

ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر والمنظمات غير  ال�سلوك لحركة 

الحكومية لالإغاثة في حالت الكوارث، وم�سروع "ا�سفير"، والميثاق 

الإن�ساني والمعايير الدنيا في ال�ستجابة الإن�سانية، �سكوًكا اأ�سا�سية في 

هذا المجال كما اأن من �ساأنها م�ساعدة الحكومات على فهم اأدوار 

وم�سوؤوليات المنظمات غير الحكومية واأن�سطتها. 

في الختام، تدرك تماًما المنظمات غير الحكومية الأهمية الحا�سمة 

للكوارث  للتاأهب  عملنا  فاعلية  زيادة  في  الدولية  القانونية  لالأطر 

ومواجهتها. لقد اأُحرز تقدم كبير في تطوير وتنفيذ هذه الأطر القانونية 

الدولي  المجل�ش  ويبقى  بالمزيد.  القيام  ال�سروري  من  يزال  ول 

للوكالت التطوعية ملتزًما مع اأع�سائه التزاًما تاًما باأداء دوره في هذا 

المجال. و�سكًرا. 

ال�سيد فرناندو جوزي كاردينا�س،

رئي�س الجل�سة العامة المخ�س�سة لتعزيز قانون الكوارث

)االأ�ضل باالإ�ضبانية(

�سكًرا اإيد. من الأهمية بمكان اأن نفهم ما يحدث في الحقيقة عندما 

تقع كارثة طبيعية. فنحن كحكومات ومنظمات اإن�سانية وجمعيات 

ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر ل نقوم وحدنا بم�ساعدة ال�سحايا. 

فهناك هيئات اأخرى من منظمات غير حكومية ومنظمات تطوعية 

ا دور توؤديه وينبغي العتراف بهذا الدور. ويعترف الكتيب  لديها اأي�سً

الكوارث بدورها وعلينا �سمان  المخ�س�ش لال�ستجابة في حالت 

اأخذ ذلك في العتبار لدى البحث في ت�سهيل وتنظيم الم�ساعدات 

الدولية لالإغاثة والإطار القانوني لها. 

الجل�سة.  من  الجزء  هذا  في  الأخير  الرئي�سي  المتكلم  الآن  ولدينا 

ني تقديم ال�سيد مانويل ب�سلير رئي�ش ق�سم الم�ساعدات الإن�سانية  وي�سرُّ

ب�سلير  ال�سيد  و�سيتحدث  والتعاون.  للتنمية  ال�سوي�سرية  الوكالة  في 

بال�سراكة مع التحاد  العام  اأطلقتها �سوي�سرا هذا  عن مبادرة جديدة 

الدولي ومكتب تن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية والمجل�ش الدولي للوكالت 

التطوعية الذي ا�ستمعنا للتو لمديره. 

ال�سيد مانويل ب�سلير، رئي�س ق�سم الم�ساعدات الإن�سانية،

الوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون، �سوي�سرا

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

 

دعوني اأبداأ بتقديم اأحر التهاني لأع�ساء اللجنة الدائمة الذين انُتخبوا 

حديًثا. اإننا نتطلع اإلى العمل مع هذه اللجنة في ال�سنوات القادمة. 

هنا  راأينا  عن  بالتعبير  لنا  وال�سماح  الكلمة  �سوي�سرا  لإعطاء  و�سكًرا 

وتقديم مبادرتنا ودعمنا القوي لالتحاد الدولي في مبادرته المتعلقة 

اإليها  اأ�سارت  والتي  لالإغاثة  الدولية  الم�ساعدات  وتنظيم  بت�سهيل 

رئي�ستنا ال�سيدة كالمي راي في كلمتها يوم الثنين. 

التحديات  ومعالجة  الحاجات  تلبية  في  الدولي  التحاد  دور  اإن 

التحاد  ويوفر  اأ�سا�سي.  دور  هو  الطبيعية  بالكوارث  يتعلق  ما  في 

الدولي ب�سياغته اإر�سادات ت�سهيل وتنظيم الم�ساعدات الدولية لالإغاثة 

اإليه  الحاجة  باأم�ّش  نحن  الذي  القانوني  الإطار  الأولي  والنتعا�ش 

في ال�ستجابة اإزاء الكوارث الطبيعية، وي�ساهم في الوقت نف�سه في 

تح�سين بناء قدرات المجتمعات المحلية والجمعيات الوطنية والدول 

الطبيعية  الكوارث  اأعداد  في  المقلقة  الزيادة  وتاأتي  �سواء.  على حٍد 

وحجمها لت�سع �سغًطا يتزايد با�ستمرار على الدول المت�سررة، وعلى 

اأو�ساط المانحين، وعلى الجهات الإن�سانية الفاعلة كذلك. واأمام هذه 

ولذلك،  المحلية.  ال�ستجابة  قدرات  ُت�ستنفد  ما  غالًبا  التجاهات، 

يزداد اندفاع المجتمع الدولي الذي يتر�سخ فيه الت�سامن وال�سعي اإلى 

الم�ساعدة  بتقديم  بالطبع  ُمطاَلب  وهو  الإن�سانية،  الأهداف  تحقيق 

معايير  تلبية  و�سمان  الم�ست�سعفين  ال�سكان  اإلى  الو�سول  و�سمان 

الجودة والم�ساءلة والحفاظ عليها. 

و�سهدت ب�سكل خا�ش ال�سنوات الع�سر الما�سية المزيد من المبادرات 

ك�سرطين  والم�ساءلة  الجودة  لتعميم  الدولي  المجتمع  جانب  من 

النظر  وبغ�ش  الكوارث.  في حالت  الدولية  للم�ساعدات  اأ�سا�سيين 

لها  تجد حالًّ  لم  رئي�سية  تحديات  هناك  تزال  الجهود، ل  عن هذه 

ومن بينها العدد المتزايد للم�ستجيبين الدوليين في حالت الكوارث 

غير  اأو  و/  الموازية  والدولية  الوطنية/  التن�سيق  وهياكل  الكبيرة، 

المتكاملة بال�سكل المنا�سب والتي تعمل باأهداف مت�ساربة، والثغرات 

في الأطر التنظيمية والإجراءات المحلية لتن�سيق الم�ساعدة الدولية، 

واأحياًنا افتقار ال�سلطات في الدول المت�سررة اإلى القدرة الالزمة لأداء 

الدور الأ�سا�سي في التن�سيق ل �سيما حين تكون هذه ال�سلطات نف�سها 

ا ما نجده من اأن بع�ش الجهات الفاعلة  تعاني من اأثر الكارثة. ثم اأي�سً

الدولية تقدم م�ساعدة �سيئة النوعية وغير متنا�سبة مع حاجات ال�سكان 

المت�سررين وغير مالئمة لبناء القدرات المحلية. 
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العام، الن�سمام  الرئي�ش، قررت �سوي�سرا في بداية هذا  وكما ذكره 

اإلى التحاد الدولي، والمجل�ش الدولي للوكالت التطوعية، ومكتب 

التحديات  الت�سدي لبع�ش هذه  ال�سوؤون الإن�سانية، لمحاولة  تن�سيق 

واأحدها ب�سكل خا�ش وهو ما يجري غالًبا من عدم الهتمام بال�سكل 

الكافي بالدور الأ�سا�سي لحكومة البلد المت�سرر. 

واأدت هذه المبادرة الم�ستركة اإلى الدعوة اإلى حوار دولي عن تعزيز 

ال�سراكة في مواجهة الكوارث. وكانت الجولة الأولى من هذا الحوار 

اإلى تمكين الدول المت�سررة من  اأقيمت هنا في جنيف تهدف  التي 

كارثة طبيعية من تح�سين ت�سهيل الم�ساعدات الدولية الواردة ب�سكل 

اإقامة  يومين  ا�ستمر  الذي  الأول  الحوار  هذا  هدف  وكان  اأف�سل. 

هو  اأولهما  �سوؤالين،  عن  خا�ش  ب�سكل  لالإجابة  ومفتوح  بّناء  حوار 

باأف�سل  الدولية  الم�ساعدات  تي�سير  المت�سررة  للدول  يمكن  كيف 

التن�سيق  تاأمين  مع  نزاع،  وجود  بدون  الكوارث  حالت  في  وجه 

المالئم والإ�سراف و�سمانات الجودة؟ وثانًيا كيف يمكن للمجتمع 

ل م�سوؤولياتها في  ن دعمه للدول المت�سررة في تحمُّ الدولي اأن يح�سِّ

الت�سهيل والتنظيم؟ 

وفي اأعقاب هذه الجولة الأولى، واأ�سدد على الجولة الأولى، عر�ش 

المطروحة.  التحديات  لمعالجة  الإجراءات  من  عدًدا  الم�ساركون 

يتطلب  قد  بينما  الحوار  موا�سلة  من خالل  ببع�سها  التقدم  ويمكن 

البع�ش الآخر معالجتها من جانب كل جهة من الجهات المعنية فرديًّا. 

والنقاط المطروحة هي: اأوًل فهم الم�ساكل والترويج لتبادل المعارف. 

ثانًيا تعزيز ال�ستعداد القانوني لال�ستجابة الدولية وهنا بالطبع يدخل 

ت�سهيل وتنظيم الم�ساعدات الدولية لالإغاثة والنتعا�ش الأولي. 

ثالًثا تو�سيع التعاون لي�سمل عمليات ال�ستجابة خا�سًة لدى ال�سركاء 

لتقييم الكوارث  المتحدة  التركيز على فريق الأمم  الإقليميين، وهنا 

والتن�سيق ودعمه والحر�ش على ن�سره من جانب البلدان المجاورة 

وال�سركاء الإقليميين. 

بقيادة  والدولية  الوطنية  لال�ستجابة  الم�ستقل  للتقييم  الترويج  رابًعا 

في  ال�سروع  ذلك  ي�سمل  اأن  ا  اأي�سً ويمكن  المت�سرر.  البلد  حكومة 

وت�سجيع  المت�سررة،  الدول  بين  ما  في  الأقران  ا�ستعرا�ش  اآليات 

دعًما  المتعددة  المعنية  الجهات  جانب  من  للطوارئ  التخطيط 

الإقليمي  التخطيط  ي�سمل كالًّ من  للطوارئ وهو  الوطني  للتخطيط 

والتخطيط الدولي للطوارئ. 

اآليات الجودة والم�ساءلة بما في  وفي النهاية ا�ستخدام ما يوجد من 

ذلك الآليات التي و�سعتها الدول والمنظمات الإن�سانية والتي ت�سمل 

ال�سهادات والعتمادات،  الم�سبق لالأهلية، واإ�سدار  اأنظمة الإثبات 

وتحديد معايير الجودة. 

واأخيًرا ولي�ش اآخًرا تح�سين التن�سيق التكميلي والداعم لالأنظمة الوطنية 

الرامية اإلى تكملة القدرات المحلية والوطنية وتعزيزها. 

روا  وقد بداأ الم�ساركون في هذا الحوار الأول بتلبية حاجة هامة، وقدَّ

�سراحة هذا التبادل الذي جرى في اآخر �سهر ت�سرين الأول/ اأكتوبر 

ب�ساأن معالجة م�ساكل حالية حيوية في مواجهة الكوارث الطبيعية. 

المبادرة  بموا�سلة  الحوار  هذا  اإلى  الدعوة  في  الم�ساركون  وتعهد 

وثالث  ثاٍن  دولي  حوار  اإلى  الدعوة  اإمكانية  في  ينظرون  و�سوف 

تو�سيع  الثاني  الجتماع  من  هدفنا  و�سيكون  القادمة.  ال�سنوات  في 

م�ساركة الممثلين من ال�سلطات الوطنية الم�سوؤولة عن اإدارة الكوارث 

والمنظمات الإقليمية مع الحفاظ على نف�ش روحية الحوار المفتوح 

وغير الر�سمي. 

اإني اأتطلع اإلى موا�سلة هذا الحوار معكم، مع التحاد الدولي، ومع 

للوكالت  الدولي  والمجل�ش  الإن�سانية،  ال�سوؤون  تن�سيق  مكتب 

التطوعية، ومع اأي منظمة اأخرى اأو �سريك اآخر معنيين بالمو�سوع 

هنا في القاعة وناأمل اأن عدًدا كبيًرا من الموجودين هنا اليوم �سيلتقون 

بنا في محاولة مواجهة لهذا التحدي. 

مناق�سة مو�سوع تعزيز قانون الكوارث 

ال�سيد فرناندو جوزي كاردينا�س،

رئي�س الجل�سة العامة المخ�س�سة لتعزيز قانون الكوارث

)االأ�ضل باالإ�ضبانية(

 

الناجم عن وعي  المنظور الجديد  �سكًرا مانويل لإطالعنا على هذا 

عمليًّا  يطرح حالًّ  والذي  الواقع  وتقييم  التجربة  على  المبني  الدول 

لإر�ساء هذه الأدوات القانونية. 

معلومات  على  المتحدثين  هوؤلء  من  اإليه  ا�ستمعتم  لقد ح�سلنا كما 

النقاط  اإحدى  العملية. وتتمثل  الخبرة والتجربة  كثيرة م�ستفادة من 

الرئي�سية التي اأ�سارت اإليها بو�سوح هذه الكلمات في �سرورة التعاون 

بين مختلف الجهات الم�ستجيبة على ال�سعيد الدولي. وفي ظل روحية 

التعاون هذه �سوف يوقِّع التحاد الدولي بعد ظهر اليوم مع مكتب 

مجال  في  تعاونهما  تعزز  تفاهم  مذكرة  الإن�سانية  ال�سوؤون  تن�سيق 

القانون الدولي لمواجهة الكوارث. و�سوف توقَّع هذه المذكرة في 

وقت لحق من هذه الجل�سة العامة و�ستتاح بالطبع لكٍل من المنظمتين 

فر�سة عر�ش انطباعاتهما عن العمل الم�سترك في هذا المجال. 

ولكن اأود قبل ذلك اإعطاء الكلمة للذين �سجلوا اأ�سماءهم �سلًفا. اأعلم 

ت�سجلت  وقد  النقا�ش  هذا  في  الم�ساهمة  اإلى  جميًعا  تواقون  اأنكم 

عدة وفود م�سبًقا. و�سيكون اأول المتحدثين في هذا النقا�ش حكومة 

ال�سويدي،  الياباني، وال�سليب الأحمر  ال�سليب الأحمر  اليابان، ثم 

وال�سليب الأحمر في غويانا، وحكومة األمانيا. الكلمة الآن لحكومة 

اليابان. 
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اليابان 

)االأ�ضل بالفرن�ضية( 

في  النطاق  وا�سعة  كوارث  العام  هذا  �سهدنا  الرئي�ش.  �سيدي  �سكًرا 

 11 في  اليابان  الذي �سرب  الزلزال  العالم. وب�سبب  اأنحاء  مختلف 

اآذار/ مار�ش من العام الما�سي وهو اأعنف زلزال �سهدته البالد خالل 

كوارث  ثالث  مواجهة  اليابان  على  توجب  الأخيرة،  �سنة  الألف 

كبيرة متزامنة: �سربة الزلزال نف�سه، والقوة العمياء لإع�سار ت�سونامي 

والحادث النووي. وتلقينا اإزاء الزلزال الكبير في �سرق اليابان م�ساعدة 

ل تقّدر بثمن من جانب 126 بلًدا ومنظمة وهيئات اأخرى من بينها 

الوطنية.  الجمعيات  من  والعديد  الدولي  والتحاد  الدولية  اللجنة 

هذه  انتهاز  اأود  الياباني  ولل�سعب  اليابان  لحكومة  ممثاًل  وب�سفتي 

الفر�سة لأعبر مرة اأخرى عن امتناننا ال�سادق لهذه الم�ساهمات. 

وقد و�سعت اليابان اإجراءات وقائية منها ت�سريعات مبنية على الخبرة 

المكت�سبة اأثناء الكوارث الكبيرة الما�سية. اإل اأن ات�ساع نطاق الكارثة 

وطبيعتها غير الم�سبوقين ت�سببا بحوالي 20000 قتيل ومفقود. ول 

ا باأهمية اتخاذ  رنا ذلك باأهمية الإجراءات الوقائية فح�سب بل اأي�سً يذكِّ

تدابير تخفف من الأ�سرار الناجمة عن الكوارث غير المتوقعة. 

وفي اأعقاب زلزال هان�سين- اأواجي عام 1995، كان اليابان قد و�سع 

الترتيبات وال�ستعدادات المنا�سبة اآخًذا في العتبار اإمكانية الح�سول 

على م�ساعدات دولية. وبف�سل ذلك، تمكنَّا من ا�ستقبال فرق الإنقاذ 

وت�سلُّم اإمدادات الطوارئ بدون م�ساكل. غير اأننا تعلمنا درو�ًسا هامة 

في نقاط محددة. 

الياباني  الأحمر  ال�سليب  جمعية  لتهنئة  الفر�سة  هذه  انتهاز  واأود 

ا،  لدورها الحيوي في تلقي اإمدادات الطوارئ التي و�سلت �سريًعا جدًّ

وتوزيعها بتفاٍن كبير في المناطق المت�سررة. كما اأود الإ�سارة اإلى اأن 

ال�سليب الأحمر الياباني هو اأحد اأهم �سركاء الحكومة اليابانية حين 

ينبغي ال�ستجابة ب�سرعة في حال وقوع الكارثة. 

كما نود الإ�سادة مرة اأخرى باأهمية الم�ساعدة الدولية المقدمة –تما�سًيا 

للت�سريعات  المعرو�سة في الإر�سادات– وفًقا  المبادئ الأ�سا�سية  مع 

الكوارث.  مخاطر  من  الحد  ب�ساأن  البلدان  من  بلد  كل  في  القائمة 

التي  التقدير الجهود  اأ�سد  ر  دة، نقدِّ النقطة المحدَّ اإلى هذه  وبالن�سبة 

المكت�سبة  الخبرات  تبادل  على  عازم  اليابان  واإن  الحركة.  تبذلها 

والدرو�ش الم�ستفادة من الزلزال الكبير في �سرق اليابان مع المجتمع 

الدولي. ومن خالل التعاون مع المجتمع الدولي، �سوف ن�ساهم في 

اأف�سل  المجتمع  يكون  بحيث  الدولي  والتن�سيق  ال�ستجابة  ت�سهيل 

ا�ستعداًدا لمواجهة مختلف الكوارث. 

وفي اإطار هذه الجهود، ي�ست�سيف اليابان موؤتمًرا دوليًّا عن الكوارث 

الطبيعية الكبيرة �سُيعقد في �سمال �سرق اليابان عام 2012 من اأجل 

التقا�سم مع المجتمع الدولي للدرو�ش الم�ستفادة من الكوارث الطبيعية 

الحديثة في مختلف اأنحاء العالم. وا�ستناًدا اإلى نتائج هذا الجتماع، 

نود تكرار اأملنا في ا�ست�سافة الموؤتمر العالمي الثالث المعني بالحد 

من اأخطار الكوارث عام 2015. 

جمعية ال�سليب الأحمر الياباني

)االأ�ضل باالإنكليزية(

�سكًرا �سيدي الرئي�ش. اأود بدايًة التعبير عن امتناني العميق للت�سجيع 

والدعم الكريمين المقدمين من كل اأنحاء العالم اإلى ال�سعب الياباني 

الذي �سربه الزلزال والت�سونامي في 11 اآذار/ مار�ش من العام الما�سي. 

لقد ازداد حجم الكوارث وتواترها خالل ال�سنوات الأخيرة ب�سبب 

الكبيرة  الكوارث  تزايد عدد  �سهدنا  اإلى ذلك،  اإ�سافًة  المناخ.  تغيُّر 

تلقي  كيفية  اأهمية  ازدادت  وبالتالي  محلية  نزاعات  مع  تترافق  التي 

الم�ساعدة الدولية وتن�سيقها وتنظيمها. واليوم يعتبر قبول الم�ساعدة 

كارثة  حدوث  حال  في  الت�سامن  روحية  عن  التعبير  وهي  الدولية، 

المت�سرر من  البلد  النظر عن كون  اأمًرا طبيعيًّا بغ�ش  النطاق،  وا�سعة 

الكارثة بلًدا متطوًرا اأو بلًدا نامًيا. 

وفي حالة الزلزال ال�سخم الذي �سرب اليابان في �سهر اآذار/ مار�ش، 

تلقت م�ساعدات دولية  نداًء دوليًّا،  لم توجه  اليابان  اأن  وبالرغم من 

كثيرة. وبغ�ش النظر عن اإطالق البلد المعني نداًء دوليًّا اأو عدم اإطالق 

اأي نداء اأ�سبح اللتزام بقواعد ت�سلُّم الم�ساعدات الدولية مثل الم�ساءلة 

من جانب الجهات المانحة اأمًرا يدركه تماًما كل المجتمع الدولي. 

ال�سركاء  ومختلف  البلدان  كل  تتقا�سم  اأن  ينبغي  ذلك،  على  عالوة 

يظهره  ما  مقابل  الدولية  الم�ساعدات  قبول  في  متوازنة  �سيا�سات 

المجتمع الدولي من نوايا ح�سنة. 

اإننا نرحب بالجهود التي يبذلها التحاد الدولي لو�سع قانون نموذجي 

الدولية. ونود في  الم�ساعدات  ت�سهيل وتنظيم  اإر�سادات  يترافق مع 

اأنه ينبغي األ تمنع عوائق تقنية مثل  اإلى  الوقت نف�سه لفت انتباهكم 

تخلي�ش الجمارك اأو الإعفاء من ال�سرائب عملية ت�سلم الم�ساعدات 

مبادئ  اأ�سا�ش  يتم ذلك على  اأن  ا  اأي�سً وتن�سيقها، كما يجب  الدولية 

الإن�سانية والحياد وعدم التحيز كما تحدده اإر�سادات ت�سهيل وتنظيم 

الم�ساعدات الدولية لالإغاثة. وناأمل من هذا المنظور اأن يحظى هذا 

القرار بنقا�ش �سامل في الموؤتمر الدولي ويتم بعد ذلك اعتماده. 

واأخيًرا تنبغي الإ�سارة اإلى اأن الحادث النووي في فوكو�سيما هو كارثة 

ذات اأبعاد دولية من �ساأنها الت�سبب بارتباك لدى عدد كبير من البلدان 

ومن بينها الدول المجاورة. وقد اعتمد التحاد الدولي القرار المتعلق 

المحليين،  لل�سكان  ال�سحة  خدمات  تقديم  في  الدولي  بالتعاون 

حال  في  البيئة  ومراقبة  ال�سرب،  ومياه  الطعام  �سالمة  من  والتحقق 

ا حادث المن�ساآت النووية  وقوع حادث نووي. ونتوقع اأن ُيناَق�ش اأي�سً

باعتباره كارثة دولية في اإطار القانون الدولي لمواجهة الكوارث. 
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تقارير

ال�سليب الأحمر ال�سويدي 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

ال�سيد الرئي�ش لقد بو�سر برنامج القانون الدولي لمواجهة الكوارث 

قبل ع�سر �سنوات عبر قرار من مجل�ش المندوبين. و�سارك ال�سليب 

عام  الدولي  التحاد  نظمها  عمل  حلقة  اأول  في  ال�سويدي  الأحمر 

2001 حول هذا المو�سوع ووا�سلنا دعمنا لهذه المبادرة من خالل 
الم�ساركة في حوار مع ال�سلطات المعنية في ال�سويد من اأجل تح�سين 

القوانين ال�سويدية ومن خالل م�ساندة البعد الدولي للمبادرة. 

القانوني  ال�ستعداد  اأن  العاملة  الجهات  لكل  اليوم  الوا�سح  ومن 

للكوارث من �ساأنه التخفيف من اآثارها. وُت�ستعَمل اإر�سادات ت�سهيل 

وتنظيم الم�ساعدات الدولية لالإغاثة والنتعا�ش الأولي وت�سكل اأ�سا�ًسا 

لعدد من المناق�سات الجارية في بلدان مختلفة بهدف مراجعة القوانين 

حقوق  ل�سمان  الجهود  من  المزيد  بذل  ينبغي  ولكن  والإجراءات 

ال�سكان المت�سررين وتلبية احتياجاتهم. 

ول يزال الكثير من البلدان يحتاج اإلى بع�ش التقدم في هذا المجال. 

ففي بلدي ال�سويد، ل نملك بعد الت�سريع الكامل الذي يتيح لنا ت�سلم 

م�ساعدات من جيراننا في حال وقوع كارثة طبيعية. ثمة جهود ُتبذل 

و�سوف ُي�ستكمل العمل قريًبا ولكن لم ن�سل بعد اإلى نهاية المطاف. 

واأود تقديم تعليقين اإ�سافيين في هذا المو�سوع. اأوًل قد ُينظر اأحياًنا 

اإلى العمل في مجال ت�سهيل وتنظيم الم�ساعدات الدولية لالإغاثة وكاأنه 

الأحمر وحده. وهذا خطاأ.  والهالل  الأحمر/  ال�سليب  من  مبادرة 

وتهدف  المت�سررين.  ال�سكان  حاجات  هي  للعمل  الدافعة  فالقوة 

المبادرة اإلى و�سع ون�سر اأدوات يجب اأن ي�ستخدمها �سانعو القوانين 

لت�سهيل العمليات عبر الحدود التي تقوم بها كل الجهات الفاعلة من 

ال�سليب  جمعيات  اأو  حكومية  وكالت  اأو  حكومية  غير  منظمات 

الأحمر والهالل الأحمر. 

ثانًيا ثمة قلق من اإمكانية اأن ي�ساهم تنفيذ الإر�سادات في زيادة تدفق 

م دائًما  �سلع غير مطلوبة اإلى البلد الذي ت�سربه كارثة. ويجب اأن ُتقدَّ

م فقط بناًء على التقييم ال�سحيح. ويجب األ ُتر�َسل مواد  الإغاثة وُتقدَّ

اأن  الإر�سادات يمكن  اأن  ال�سويد  الطلب وترى  بناًء على  اإل  الإغاثة 

ت�ساعد فعاًل البلدان في تحديد ما تحتاج اإليه وباأي كميات. 

الدولية  الم�ساعدات  وتنظيم  ت�سهيل  اإر�سادات  تهدف  وبينما 

الحد  مبادرة  تهدف  الدولية،  الإغاثة  وتنظيم  ت�سهيل  اإلى  لالإغاثة 

وتقترح  المحلية،  المجتمعات  اإعداد  اإلى  الكوارث  مخاطر  من 

في  ت�ساهم  برامج  وهي  المخاطر  لإدارة  الوطنية  للبرامج  نماذج 

التقريب بين المجتمعات المحلية وال�سلطات بهدف تو�سيح الأدوار 

والم�سوؤوليات وبالتالي الحد من المخاطر داخل المجتمعات المحلية 

المعنية. 

وُيذكر مثال ال�سويد في الوثائق الأ�سا�سية الخا�سة بهذا المو�سوع، 

وال�سبب الرئي�سي ربما كان يتعلق بقرب �سانعي القرار من المجتمعات 

المحلية، ذلك اأن كل بلدية لديها اإدارتها المحلية المكلفة بمهمة و�سع 

خريطة لالأخطار، وكل الجهات المعنية مدركة تماًما لم�سوؤولياتها. 

اإلى العمل في مجال الحد  ا تو�سية بالن�سبة  اأي�سً ال�سيد الرئي�ش نقدم 

من مخاطر الكوارث ببدء الحوار على الم�ستويين المحلي والوطني 

في  القائمة  الثغرات  تحديد  في  المعنية  الجهات  مختلف  واإ�سراك 

الأنظمة الحالية ومبا�سرة النقا�ش حول اأف�سل ال�سبل ل�سد هذه الثغرات 

تو�سيح  بمجرد  اأو  مراجعتها،  تتم  ت�سريعات  ا�ستعمال  خالل  من 

مختلف الأدوار والم�سوؤوليات.

 

ال�سليب الأحمر في غويانا )با�سم الجمعيات الوطنية الكاريبية(

 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

نظر  وجهة  من  ولكن  غويانا  في  الأحمر  ال�سليب  با�سم  �ساأتكلم 

الناطقة  الكاريبية  البلدان  جمعيات  وخا�سًة  الكاريبية  الجمعيات 

من  قيا�سيًّا  عدًدا  الكاريبي  البحر  منطقة  �سهدت  لقد  بالإنكليزية. 

الكوارث الطبيعية والكوارث من �سنع الإن�سان ومن بينها الأعا�سير 

البركانية، والزلزل،  والأحوال الجوية المقترنة بها، والنفجارات 

الأخير  المو�سم  هذا  اأن  الحظ  ح�سن  ومن  ال�سناعية.  والحوادث 

لالأعا�سير عام 2011 قد مرَّ في معظمه ب�سالم. 

الة  وُبذلت جهود في المنطقة لتحديث قوانين البناء وت�سجيع خطط فعَّ

وقابلة للتنفيذ في ا�ستخدام الأرا�سي علًما اأن المناطق التي ُو�سعت 

من اأجلها تحتاج اإلى �سكن منخف�ش الكلفة، واإلى من�ساآت �سناعية 

للتنمية القت�سادية واإيجاد الوظائف. 

وي�سرُّ الجمعيات الوطنية الكاريبية الإ�سارة اإلى الدعم الذي تقدمه عدة 

جمعيات وطنية ووكالت حكومية م�ساركة لبرامج مختلفة للحد من 

مخاطر الكوارث ت�ستند اإلى المجتمعات المحلية وي�سرنا اأن نالحظ 

التقدم الُمحَرز في هذه البرامج. 

كما ي�سرُّ الجمعيات الوطنية الكاريبية الإفادة عن فاعلية حلقة العمل 

لالإغاثة  الدولية  الم�ساعدات  وتنظيم  ت�سهيل  باإر�سادات  المعنية 

والنتعا�ش الأولي التي انعقدت موؤخًرا في بربادو�ش من اأجل البلدان 

الكاريبية الناطقة بالإنكليزية. غير اأن الجدير بالذكر هو اأن كل البلدان 

لم تكن ممثلة بحكوماتها ومن َثمَّ لم تكن الفر�سة المتاحة للحوار 

وتبادل الدرو�ش الم�ستفادة بالفاعلية المتوقعة.

ال�ستعداد  لديه  فقط  واحد  بلد  كان  البلدان  تلك  بين  من  اأن  وعلمنا 

القانوني الأكثر تقدًما لت�سهيل وتنظيم الم�ساعدات الدولية لالإغاثة واأن 

الوكالة الكاريبية لإدارة حالت الطوارئ المرتبطة بالكوارث كانت 

ا مع الحكومات للتقدم في مجال ت�سهيل وتنظيم الم�ساعدات  تعمل اأي�سً

الزلزال في  اأثبته ما حدث لدى وقوع  لالإغاثة. ون�سير، كما  الدولية 
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هايتي، اإلى �سرورة وجود قانون دولي م�سمم جيًدا لمواجهة الكوارث 

واإلى حاجتنا اإلى تدريب �سبابنا واإعدادهم للعمل معنا. 

والإر�سادات  الأنظمة  ا�ستخدام  ينبغي  اأنه  الرئي�ش  �سيدي  ونالحظ 

القائمة لموا�سلة عمل ال�سليب الأحمر في مجتمعاتنا المحلية ومع 

من  المزيد  على  ن�سجع  اأن  ويجب  والوطنية.  المحلية  ال�سلطات 

كجهات  الوطنية  الجمعيات  دور  حول  الحكومات  مع  الحوار 

م�ساعدة ب�سكل عام وفي مواجهة الكوارث ب�سكل خا�ش، وا�سعين 

ن�سب اأعيننا تعزيز وتوحيد القوانين داخل كل بلد من بلداننا وداخل 

المنطقة. ويجب اأن ي�سمل هذا الجزء من الحوار النقا�ش في مو�سوع 

منع العنف في اأماكن الإيواء. 

هذا  لتح�سين  المتاح  وبالتوجيه  لدينا  المتوفرة  بالمواد  نرحب  اإننا 

الحوار وناأمل اأن وجود ممثلي الدول في هذا الموؤتمر �سي�سمح ببدء 

هذا  مثل  ي�سجع  اأن  وينبغي  الواجبة.  العناية  واإعطائه  قريًبا  الحوار 

قوانين  مراجعة  في  القادمة  الأربع  ال�سنوات  خالل  التعاون  الحوار 

اإدارة الكوارث القائمة بالن�سبة اإلى فاعليتها في تعزيز الحد من مخاطر 

الكوارث في بلداننا وتعزيز م�ساعدات الإغاثة والنتعا�ش الأولي، �سعًيا 

اإلى تعزيز القوانين في منطقتنا وتوحيدها. 

ويجب اأن نراعي ما تقدمه الوكالة الكاريبية لإدارة حالت الطوارئ 

المرتبطة بالكوارث، اإلى جانب اإر�سادات ت�سهيل وتنظيم الم�ساعدات 

الدولية لالإغاثة والنتعا�ش الأولي. 

األمانيا 

)االأ�ضل باالإنكليزية(

من  الحد  لمفهوم  كبيرة  اأهمية  األمانيا  تولي  الرئي�ش.  �سيدي  �سكًرا 

مخاطر الكوارث اإجماًل ومفهوم التاأهب ب�سكل خا�ش. والقانون 

الدولي لمواجهة الكوارث هو عن�سر متكامل واأ�سا�سي في كليهما. 

وقد اختارت األمانيا في هذا الإطار التاأهب كنقطة مركزية في رئا�ستها 

المنح  تقديم  في  ال�سليمة  بالممار�سات  المعني  للفريق  الم�ستركة 

تن�سيق  لمكتب  التابع  المانحين  دعم  لفريق  ورئا�ستها  الإن�سانية، 

ال�سوؤون الإن�سانية منذ تموز/ يوليو 2012.

مخاطر  من  الحد  مجال  في  الوطنية  القدرات  بزيادة  ملتزمة  األمانيا 

الكوارث وتعزيز فاعلية نظام الم�ساعدات الإن�سانية من خالل تكري�ش 

المزيد من الهتمام والتركيز لجانب اأ�سا�سي هو ال�ستعداد لمواجهة 

لم  المو�سوع  هذا  عن  وُكتب  قيل  ما  كل  من  وبالرغم  الكوارث. 

يزل يعاني التنفيذ حتى الآن من بع�ش الإهمال وقلة التمويل. وهذا 

ا نظًرا اإلى ما ثبت من اأن ال�ستثمار في التاأهب هو اأحد  موؤ�سف حقًّ

اأكثر الطرق فاعلية في تلبية الحتياجات الإن�سانية. ويلعب القانون 

فت�سهيل  اأو�سع.  دوًرا  ال�سياق  هذا  في  الكوارث  لمواجهة  الدولي 

تقديم الم�ساعدات وتنفيذ اإجراءات التاأهب من خالل تح�سين النظام 

مبادرة  وتدعم  األمانيا  توؤيد  ولهذا  الفاعلية.  غاية  في  اأمر  القانوني 

التحاد الدولي بجعل تنفيذ القانون الدولي لمواجهة الكوارث في 

مختلف اأنحاء العالم نقطة مركزية من اأن�سطتها. 

ني اأن اأفيدكم باأن الحكومة الألمانية، بالتعاون الوثيق مع ال�سليب  وي�سرُّ

الأحمر الألماني، قامت با�ستعرا�ش الإطار القانوني في األمانيا وفًقا 

والنتعا�ش  لالإغاثة  الدولية  الم�ساعدات  وتنظيم  ت�سهيل  لإر�سادات 

الأولي المعتَمدة في الموؤتمر الدولي الثالثين عام 2007. وتبين اأن 

لإدارة  منا�سب  كبير  حٍد  اإلى  هو  األمانيا  في  القائم  التنظيمي  الإطار 

ب�سكل  الواردة. وقمنا  الم�ساعدات  ب�سكل عام ومعالجة  الكوارث 

خا�ش في �سهر اأيار/ مايو 2011 بتعيين م�سوؤول عن الت�سالت في 

وزارة  داخل  لالإغاثة  الدولية  الم�ساعدات  وتنظيم  ت�سهيل  مو�سوع 

الخارجية الفدرالية كما هو مقترح في الفقرة 8-2 من الإر�سادات. 

وبالرغم من اأن األمانيا قامت بواجبها، ت�ستمر حكومتنا في م�ساندة 

جهود التحاد الدولي لزيادة دعم القانون الدولي لمواجهة الكوارث 

وتنفيذه في مختلف اأنحاء العالم. ولهذا تقدمت األمانيا بتعهد بتمويل 

عدد من اأن�سطة برنامج ت�سهيل وتنظيم الم�ساعدات الدولية لالإغاثة 

اأفريقيا. ويتعلق الأمر بم�ساريع م�ساعدة تقنية  والنتعا�ش الأولي في 

في و�سط و�سرق اأفريقيا، وتنظيم حلقات عمل معنية بت�سهيل وتنظيم 

الم�ساعدات الدولية لالإغاثة والنتعا�ش الأولي على م�ستوى البلدان 

الحديثة، وحلقة عمل من  ال�سودان  وبما في ذلك في دولة جنوب 

بم�ساركة  الأفريقي  للجنوب  الإنمائية  للجماعة  اأيام مخ�س�سة  ثالثة 

الدول والجمعيات الوطنية. 

 

عالوة على ذلك، تتعهد األمانيا، في اإطار رئا�ستها لفريق دعم المانحين 

لت�سهيل  الترويج  الإن�سانية، بموا�سلة  ال�سوؤون  تن�سيق  التابع لمكتب 

القانوني  ال�ستعداد  وخا�سًة  لالإغاثة  الدولية  الم�ساعدات  وتنظيم 

كعن�سر متكامل من تركيزها على تعزيز اإجراءات التاأهب. 

بت�سهيل  الخا�ش  القرار  م�سروع  �سياغة  في  األمانيا  ا  اأي�سً و�ساهمت 

وتنظيم الم�ساعدات الدولية لالإغاثة بهدف التعبير ب�سكل قوي عن 

�سرورة اإحراز مزيد من التقدم في القانون الدولي لمواجهة الكوارث 

كاأداة هامة للم�ساعدة الإن�سانية. �سكًرا جزياًل. 

ال�سيد فرناندو جوزي كاردينا�س،

رئي�س الجل�سة العامة المخ�س�سة لتعزيز قانون الكوارث

)االأ�ضل باالإ�ضبانية(

�سكًرا جزياًل. الكلمة الآن لل�سليب الأحمر الألماني تتبعه الوليات 

المتحدة الأمريكية. 
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ال�سليب الأحمر الألماني 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

بت�سهيل  الخا�ش  الجديد  الم�سروع  في  �ساركنا  اأننا  نعلن  اأن  نا  ي�سرُّ

وتنظيم الم�ساعدات الدولية لالإغاثة- وهو اأحد الم�ساريع المذكورة 

في التقرير المرحلي عن تنفيذ اإر�سادات ت�سهيل وتنظيم الم�ساعدات 

في  قدمناه  الذي  للتعهد  وفًقا  الأولي-  والنتعا�ش  لالإغاثة  الدولية 

الموؤتمر الدولي الما�سي. وبعد ا�ستعرا�ش الإطار القانوني القائم في 

األمانيا، وجدنا اأن األمانيا م�ستعدة اإلى حٍد كبير ولديها ا�ستعداد جيد 

لمواجهة الكوارث في ما يتعلق بالإطار التنظيمي وال�سيا�سات القائمة. 

وبالن�سبة اإلى بع�ش الموا�سيع، راأينا اأن الأنظمة القانونية وال�سيا�سات 

لم تكن توفر تغطية كافية لأحد الجوانب واأن من الممكن اأن تاأتي 

الوطني عن  التقرير  في  الو�سع. وقدمنا  التنظيمية من هذا  الحواجز 

كيفية  حول  تو�سيات  لالإغاثة  الدولية  الم�ساعدات  وتنظيم  ت�سهيل 

�سدِّ هذه الثغرات. 

لت درا�سات الحالت وال�ستعرا�سات النظرية فتح باب النقا�ش  و�سهَّ

ب�ساأن الموا�سيع العامة واأف�سل الممار�سات في هذا المجال. وا�ستطاع 

ال�سليب الأحمر الألماني توعية الجهات المعنية و�سوف ي�ستمر في 

حواره مع ال�سلطات العامة الم�سوؤولة على كل الم�ستويات من اأجل 

باإر�سادات القانون الدولي لمواجهة الكوارث كما  تو�سيع التعريف 

تو�سي به الفقرة 3 من م�سروع القرار. 

وي�سارك ال�سليب الأحمر الألماني وجهة النظر القائلة اأن ال�ستعداد 

لمواجهة الكوارث والحد من المخاطر يرتدي اأهمية بالغة كما ي�سير 

اإليه التقرير عن الحد من مخاطر الكوارث. ولهذا ل يكتفي ال�سليب 

على  العملية  التجارب  من  وا�سعة  �سل�سلة  باإجراء  الألماني  الأحمر 

لتوعية  ندوات مختلفة  ا  اأي�سً يعقد  بل  والمحلي،  الوطني  ال�سعيدين 

المعنية.  الوزارات  وممثلي  الإغاثة،  مجال  في  والعاملين  ال�سكان، 

اإ�سافًة اإلى ذلك، يرغب ال�سليب الأحمر الألماني في دعم م�ساريع 

جمعيات  تنفذها  الكوارث  لمواجهة  الدولي  القانون  من  اأخرى 

وطنية �سقيقة من خالل ال�ست�سارات اأو اإ�سداء الن�سح ب�ساأن الدرو�ش 

الم�ستفادة واأف�سل الممار�سات. 

ت�سكل  لالإغاثة  الدولية  الم�ساعدات  وتنظيم  ت�سهيل  اإر�سادات  اإن 

قاعدة ثابتة ومالئمة للم�ساعدة الإن�سانية في الكوارث في غير مناطق 

ذ فيها، تحمي  النزاعات. وعندما يتم تنفيذها وفي الأماكن التي تنفَّ

هذه الإر�سادات، من بين اأمور اأخرى، حق ال�سيادة من التفاعالت اأو 

التدخالت الخارجية وذلك عبر النظام القانوني. ولهذا نوؤيد م�سروع 

القرار الذي يهدف اإلى المزيد من الترويج لالإر�سادات. وناأمل في اأن 

يعتمد اأع�ساء الموؤتمر الدولي م�سروع القرار. 

ال�سيد فرناندو جوزي كاردينا�س،

رئي�س الجل�سة العامة المخ�س�سة لتعزيز قانون الكوارث

)االأ�ضل باالإ�ضبانية(

اأخذ  المتحدة الأمريكية ل تريد  الوليات  اأن  �سكًرا جزياًل. علمت 

الكلمة. فاأعطي الكلمة لإندوني�سيا. 

اإندوني�سيا 

)االأ�ضل باالإنكليزية(

 

�سكًرا �سيدي الرئي�ش. نمتلك في اإندوني�سيا تجربة وا�سعة، ذلك اأننا 

في بلد �سهد كل الكوارث الطبيعية تقريًبا المعروفة في الإن�سانية ولي�ش 

بال�سيء الجميل الذي نتفاخر به. وا�سمحوا لي اأن اأ�سير اإلى الخطوات 

التي اتخذتها اإندوني�سيا حتى الآن اإ�سافًة اإلى ما األمح اإليه الأمين العام 

لل�سليب الأحمر الإندوني�سي. 

عّلمنا الت�سونامي الذي وقع عام 2004 در�ًسا ثميًنا. وقمنا بعد الكارثة 

فوًرا بتعزيز الإطار القانوني بما في ذلك اعتماد القانون رقم 24 لعام 

2007 المتعلق باإدارة الكوارث والذي يتناول ب�سكل �سامل الأن�سطة 
المرتبطة باإدارة الكوارث، ابتداًء من الوقاية والتخفيف من الآثار اإلى 

اأن�سطة التاأهب وال�ستجابة العاجلة وانتهاًء باأن�سطة النتعا�ش. 

اإلى  الرامية  الجهود  اإندوني�سيا، كجزء من  عالوة على ذلك، قامت 

اإطار  اأي  الكوارث،  مخاطر  من  للحد  الدولي  الم�سروع  تحويل 

خطتي  باعتماد  وطنية،  خطة  اإلى   2015  /2005 هيوغو  عمل 

عمل وطنيتين للحد من مخاطر الكوارث لفترتي 2006 - 2009، 

و2010 - 2012. 

وعلى م�ستوى الموؤ�س�سات، اأن�سئت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث 

واأُ�سندت اإليها مهمة التخفيف من نقاط �سعف البالد اأمام الكوارث. 

الخا�سة  وكالتها  اإندوني�سيا  في  مقاطعة   33 تملك  الآن  وحتى 

الم�ستقلة لإدارة الكوارث، وتبعتها حوالي 65% من المناطق والمدن 

الكبيرة. ونحن نتكلم عن 500 منطقة في بلد ي�سم 17000 جزيرة. 

اأما في ال�سياق الإقليمي فقد �ساهمنا دائًما في الجهود الرامية اإلى تعزيز 

التعاون في اإدارة الكوارث داخل اإطار رابطة اأمم جنوب �سرق اآ�سيا 

اآ�سيا  �سرق  جنوب  اأمم  رابطة  وتملك  للرابطة.  الإقليمي  والمنتدى 

الإطار القانوني وتحديًدا اتفاق رابطة اأمم جنوب �سرق اآ�سيا لإدارة 

الكوارث وال�ستجابة في حالت الطوارئ واأن�ساأ موؤخًرا قادة الرابطة 

في القمة التا�سعة ع�سرة لرابطة اأمم جنوب �سرق اآ�سيا، مركز تن�سيق 

الم�ساعدة الإن�سانية في اإدارة الكوارث اأو مركز الم�ساعدة الإن�سانية 

التابع لرابطة اأمم جنوب �سرق اآ�سيا. 
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وفي اإطار المنتدى الإقليمي، �سارك 4000 �سخ�ش من 25 بلًدا في 

م في  �سيناريو لتمارين مدنية وع�سكرية لال�ستجابة في حالة طوارئ ُنظِّ

مانادو، اإندوني�سيا. اإننا نوؤمن ب�سرورة التعاون في الإطار الإقليمي كما 

تبيَّن ذلك في نجاح الجهود التي بذلتها رابطة اأمم جنوب �سرق اآ�سيا 

اأثناء اإع�سار نارجي�ش الذي �سرب ميانمار. 

ترى اإندوني�سيا اأنه طالما ل ي�ستطيع عمليًّا اأي بلد في العالم مواجهة 

في  الدولي، خا�سًة  المجتمع  م�ساركة  تكون  بمفرده،  كليًّا  الكارثة 

فاإن  المطاف  نهاية  في  ولكن  اأ�سا�سية.  العاجلة،  ال�ستجابة  مرحلة 

الجزء الأكبر من جهد اإدارة الكارثة يقع اأوًل وفي كل المراحل على 

عاتق الحكومات والجهات المعنية. ولهذا ومع اأن التعاون الدولي 

هو اأ�سا�سي، يجب اأن تكون البلدان المعنية قادرة ب�سورة م�ستقلة على 

مواجهة الأحداث الكارثية. 

ال�سيد الرئي�ش، اإن اعتراف الأمين العام لالأمم المتحدة موؤخًرا برئي�ش 

اإندوني�سيا �سوزيلو بامبانغ يودويونو كاأول مدافع عالمي عن الحد من 

مخاطر الكوارث هو �سهادة لاللتزام النموذجي لإندوني�سيا بتحديد 

اإدارة الكوارث وفًقا لالأولويات الإنمائية الأخرى من اأجل تعزيز قدرة 

الجماعات المحلية والأفراد على الت�سدي لل�سعاب. 

ولم يوؤد هذا الحدث اإلى دفع التزامنا وثقتنا باإدارة الحد من مخاطر 

على  ا  اأي�سً بل  فقط،  والمحلي  الوطني  ال�سعيدين  على  الكوارث 

ال�سعيدين الإقليمي والدولي في روحية من ال�سراكة والت�سامن. واإننا 

نتطلع اإلى موا�سلة العمل في اإطار التزامنا ونحن نعلم اأن الأمر يتعلق 

في نهاية المطاف ب�سحايا الكوارث. 

اأ�ستراليا 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

�سكًرا �سيدي الرئي�ش. لقد طلبت منا اأن نركز تعليقاتنا على الق�سايا 

والإنجازات المتعلقة بال�ستعداد القانوني لمواجهة الكوارث، والحد 

من مخاطر الكوارث على م�ستوى المجتمعات المحلية، والم�سائل 

التنظيمية �سمن الإطار الأو�سع للقوانين الدولية لمواجهة الكوارث. 

الكوارث  لمواجهة  الدولية  القوانين  عن  قوي  مدافع  هي  اأ�ستراليا 

مبداأ  ندعم  اإقليميًّا ودوليًّا. ونحن  الهادئ  اآ�سيا والمحيط  في منطقة 

العملية  المت�سقة والمنتظمة والفورية، والفوائد  الإن�سانية  الم�ساعدة 

التي يمكن اأن يوفرها نهج وا�سح ومرن و�سامل. 

التقدم الُمحَرز حتى الآن في و�سع وتنفيذ القوانين  اأ�ستراليا  تعر�ش 

والإر�سادات الخا�سة بال�ستجابة الدولية في حالت الكوارث. لقد 

دافعنا بقوة عن �سرورة النظر في هذه القوانين واعتمادها في النهاية 

بالإجماع في الموؤتمر الدولي الثالثين. ون�سكر التحاد الدولي على 

الكوارث  لمواجهة  القانوني  ال�ستعداد  مجال  في  الوا�سعة  اأبحاثه 

وو�سع الأطر المعيارية لذلك. 

ا اأن عدًدا كبيًرا من البلدان اأحرز حتى الآن تقدًما في تنفيذ  ونذكر اأي�سً

مثل هذه القوانين والأنظمة المحلية. واأود في هذا ال�سدد التعبير عن 

اإندوني�سيا، وهي الجار القريب  اأحرزته  تقديرنا للتقدم الهائل الذي 

وال�سديق لأ�ستراليا، في اإ�سدار قوانين محلية وا�سعة النطاق، وو�سع 

اإجراءات عملية تتعلق بهذه القوانين على الم�ستوى الوطني وم�ستوى 

المناطق. 

ا �ساموا وتونغا تقدًما كبيًرا  وفي منطقة المحيط الهادئ، حققت اأي�سً

في و�سع اأطر م�ستندة اإلى الإ�سراف الوطني ومنا�سبة لبلديهما. و�سوف 

الهادئ  والمحيط  اآ�سيا  من  �سركائها  مع  عملها  في  اأ�ستراليا  ت�ستمر 

لم�ساعدتها على اإدارة الكوارث بنف�سها وبما في ذلك و�سع القوانين 

المنا�سبة لال�ستجابة في حالت الكوارث.

ال�سيد الرئي�ش، اإن اأ�ستراليا ترحب ب�سعي التحاد الدولي اإلى �سياغة 

قانون نموذجي. وتجمع هذه العملية التجارب والإنجازات ال�سابقة 

الخا�سة  قوانينها  لتعزيز  كخيار  فيها  النظر  الدول  على  وتعر�ش 

التحاد  اعتمده  الذي  الت�ساركي  النهج  هذا  وحظي  بالكوارث. 

الدولي بدعم وا�سع من جانب الدول ون�سكر التحاد الدولي على 

اهتمامه بمعرفة وجهات نظرنا الخا�سة ب�ساأن القانون النموذجي. 

اأطرها  الوطنية  والجمعيات  الدول  ت�سع  اأن  باأهمية  اأ�ستراليا  وتقرُّ 

الكوارث.  اإدارة  اأجل تح�سين وفائها بم�سوؤولياتها في  الخا�سة من 

رة منا�سبة  ونثني على النظر في القانون النموذجي، اأو في �سيغة مطوَّ

له، �سعًيا اإلى دعم الحكومات في تحديد اأولوياتها في مجال اإدارة 

فاإنقاذ  �سريًعا.  التدابير  هذه  اعتماد  على  فقط  ونحث  الكوارث. 

الأرواح هو على المحك، وغالًبا ما نفقد اإمكانية التقدم القت�سادي. 

اإلى التفكير  ر قيمة النظر في القانون النموذجي لأنه �سيدفع  اإننا نقدِّ

في اأن�سطة ال�ستجابة والإجراءات الالزمة لتنفيذها في الوقت المالئم 

وخارج اإطار الأزمة. نعرف ذلك من تجربتنا الخا�سة الم�ستقاة من 

عقود طويلة من مواجهة الكوارث داخل اأ�ستراليا، اإذ لي�ش من ال�سهل 

اأبًدا اأن تحاول اإدخال تغييرات اأ�سا�سية اأو تنظيمية اأثناء الأزمة. فيمكن 

ال�سطالع ب�سكل اأف�سل بكثير بمهمة البحث في الخيارات الممكنة 

والتي تتطلب غالًبا خيارات �سعبة في غير اأوقات الأزمات حين يمكن 

ا�ست�سارة كل اأ�سحاب الم�سلحة والتو�سل اإلى حل �سامل. 

وفي الختام، األحظ اأن التحاد الدولي با�سر عماًل �سخًما في جمع 

العالمية.  الماأوى  لمجموعة  م  كمنظِّ دوره  من  الم�ستفادة  الدرو�ش 

قاعدة  توفر  اإيجابية  والأقل  منها  الإيجابية  الم�ستفادة  الدرو�ش  اإن 

المتحدة  الأمم  ت�ستفيد  اأن  المهم  ومن  فاعلية.  اأكثر  لممار�سات 

والجمعيات الوطنية والحكومات من هذه التجارب واأن تكيِّف النهج 

الم�ستخدمة وفًقا لذلك. و�سوف توا�سل اأ�ستراليا تعاونها مع التحاد 

الدولي من اأجل تعزيز القوانين الدولية لمواجهة الكوارث، والتخفيف 

من الحواجز التنظيمية، وت�سريع الم�ساعدة المنقذة لالأرواح، ودعم 

دة لإدارة الكوارث.  الأولويات الوطنية المحدَّ
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ال�سليب الأحمر الأ�سترالي 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

الدولي  التحاد  في  زمالئنا  تهنئة  الأ�سترالي  الأحمر  ال�سليب  يود 

وكانت  الكوارث.  قانون  تعزيز  مجال  في  حققوه  الذي  للتقدم 

للقوانين وال�سيا�سات في  الوطنية الأ�سترالية م�سانًدا رئي�سيًّا  الجمعية 

للتنمية  الأ�سترالية  الوكالة  قدمته  الذي  الدعم  ر  ونقدِّ المجال.  هذا 

الدولية لو�سع اإر�سادات ت�سهيل وتنظيم الم�ساعدات الدولية لالإغاثة 

والنتعا�ش الأولي. اإن �سرورة �سمان و�سول الم�ساعدات الإن�سانية 

المالئمة اإلى المجتمعات المحلية الم�ست�سعفة في الوقت التي تكون 

اأو  الزلزل،  اأو  الحرائق،  اأو  الفي�سانات،  بعد  اإليها-  ما�سة  بحاجة 

غيرها من الكوارث الطبيعية- اأمر حيوي، وال�سعي اإلى تحقيق ذلك 

هو عن�سر هام من اأهداف الحركة. 

القانونية  الأطر  تلعبه  الذي  الكبير  الدور  نفهم  اأن  ال�سروري  من 

المجالت  كل  في  يظهر  ما  وهذا  الم�ساعدة  توفير  في  والتنظيمية 

ا اأن اإر�سادات القانون الدولي  المرتبطة بهذا التعهد. وقد وجدنا اأي�سً

الدولية،  الم�ساعدات  و�سع  عن  بعيًدا  يمكن،  الكوارث  لمواجهة 

بحالت  المعنية  ال�سلطات  مع  مناق�ساتنا  في  ا  هامًّ دوًرا  تلعب  اأن 

اأن ن�ستمر في التوعية  الطوارئ داخل ال�سياق المحلي. ومن المهم 

ونقل المعلومات اإلى الم�سوؤولين في الحكومة عن تنظيم ال�ستجابة 

م�ساعدة  كجهات  الفريد  و�سعنا  بموجب  الكوارث  حالت  في 

لل�سلطات العامة. 

لالإغاثة  الدولية  الم�ساعدات  وتنظيم  ت�سهيل  اإر�سادات  لنا  وتوفر 

الذي  الخا�ش  الدور  هذا  على  التركيز  اإمكانية  الأولي  والنتعا�ش 

اأثناء  �سواء  تقديمها  ن�ستطيع  التي  الخبرات  وعلى  تاأديته،  ن�ستطيع 

اأثناء  اأو  �سنوات  ب�سع  قبل  فيكتوريا  منطقة  في  �سبَّت  التي  الحرائق 

الأحمر  ال�سليب  ويتواجد  كوين�سالند.  في  الأخيرة  الفي�سانات 

وللكوارث  �سديدة  مناخية  لظواهر  �سة  معرَّ منطقة  في  الأ�سترالي 

الطبيعية، ولذلك يحث التحاد الدولي وكل الجمعيات الوطنية على 

المتعلقة  الم�سائل  كل  في  وبحما�ش  تدريجيًّا  العمل  في  ال�ستمرار 

بقوانين الكوارث. 

ماليزيا 

)االأ�ضل باالإنكليزية(

اأجل  من  الكوارث  قوانين  لتعزيز  المتخذة  الإجراءات  ماليزيا  توؤيد 

الأمن  مجل�ش  ويمثل  الكوارث.  لإدارة  تكاماًل  اأكثر  نظام  توفير 

الوطني التابع لمكتب رئي�ش الوزراء الهيئة الرئي�سية لو�سع ال�سيا�سات 

والتن�سيق على ال�سعيد الوطني وهو يتولى اإدارة الكوارث من خالل 

دة في الأمر التوجيهي رقم 20 المتعلق  اأطره الإدارية الرئي�سية المحدَّ

ل  بال�سيا�سة والآليات الخا�سة باإدارة الكوارث الوطنية والإغاثة. وتكمِّ

هذا الإطار اأدوات قانونية قطاعية اأخرى مثل قانون حماية الأرا�سي، 

وقانون نوعية البيئة، وقانون تخطيط المدينة والريف. 

وينظر حاليًّا مجل�ش الأمن الوطني في اإمكانية و�سع قانون للكوارث 

يتعلق باإدارة الكوارث في البالد �سعًيا اإلى تعزيز الإطار الحالي كما 

هو محدد في الأمر التوجيهي رقم 20. 

بتنظيمها  الدولي  تثني ماليزيا على مبادرة التحاد  اإلى ذلك،  اإ�سافًة 

الجتماع الخا�ش بم�سروع القانون النموذجي المتعلق بالم�ساعدة 

في حالت الكوارث الذي انعقد في ماليزيا يومي 28 و29 اأيلول/ 

�سبتمبر 2011. 

للحد  ال�ستعداد  ماليزيا خطوات مختلفة في مجال  ا  اأي�سً واتخذت 

من مخاطر الكوارث. ومن بين المبادرات المتخذة على الم�ستوى 

الوطني نذكر: 1) اإن�ساء المعهد الوطني لإدارة الأزمات والكوارث، 

2) اإن�ساء مركز الأبحاث الوطني عن الزلزل والت�سونامي، 3( التعاون 
بين الهيئات المعنية- مثل دائرة الرفاه الجتماعي، ووزارة ال�سحة، 

برامج  لتنفيذ  وال�سرف–  الري  ودائرة  الجوية،  الأر�ساد  ودائرة 

المجتمعات  م�ستوى  على  الكوارث  اإدارة  مجال  في  القدرات  بناء 

المحلية. 

اأما على ال�سعيدين الإقليمي والدولي فت�سارك ماليزيا ب�سكل فاعل في 

الهيئات التالية: 1) اتفاق رابطة اأمم جنوب �سرق اآ�سيا لإدارة الكوارث 

من  للحد  الآ�سيوي  المركز   (2 الطوارئ،  حالت  في  وال�ستجابة 

الكوارث، 3) لجنة رابطة اأمم جنوب �سرق اآ�سيا لإدارة الكوارث، 

4) تنفيذ الق�سايا ذات الأولوية في اإطار عمل هيوغو. 

لت ماليزيا بناء م�ستودع الأمم المتحدة لال�ستجابة للحالت  هذا وموَّ

الإن�سانية في كوال لومبور بتكلفة بلغ مجموعها 5.3 مليون دولر 

�ش هذا الم�ستودع ليكون الخط الأول لال�ستجابة  اأمريكي. ويخ�سَّ

وتمويل  مرنة،  تغطية  توفير  اإلى  ويهدف  الطوارئ  حالت  في 

م�ستدام، وحجم من الإمكانيات قابل للتطوير كقاعدة لت�سليم المواد 

والم�ساعدات اإلى المنظمات الإن�سانية في منطقة جنوب �سرق اآ�سيا 

في الوقت المنا�سب وبفاعلية من حيث التكلفة. 

ولهذا تود ماليزيا انتهاز هذه الفر�سة لت�سجيع البلدان الأخرى على 

الإن�سانية  للحالت  لال�ستجابة  المتحدة  الأمم  م�ستودع  ا�ستخدام 

والدعم  التخزين  يوفر  كمركز  �سوبانغ،  في  الع�سكرية  القاعدة  في 

اللوج�ستي، وكمورد لوكالت الأمم المتحدة الإن�سانية، والمنظمات 

الإن�سانية الدولية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية معزًزا بذلك 

القدرة على تقديم ال�ستجابة الإن�سانية في حالت الطوارئ. 

توقيع مذكرة التفاهم بين التحاد الدولي لجمعيات ال�سليب الأحمر والهالل 

الأحمر  ومكتب الأمم المتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية 
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ال�سيد فرناندو جوزي كاردينا�س،

رئي�س الجل�سة العامة المخ�س�سة لتعزيز قانون الكوارث

)االأ�ضل باالإ�ضبانية(

�سكًرا. و�سكًرا لجميع الذين تكلموا عن هذا المو�سوع. لقد اطلعنا 

على معلومات قيِّمة عن تجارب بلدان مختلفة. و�سوف نتوقف قلياًل 

في هذا النقا�ش لأن علينا اتباع جدول اأعمالنا. و�سننتقل اإلى ف�سل مهم 

من اإجراءات هذا الموؤتمر. 

اإن التعاون بين التحاد الدولي والجمعيات الوطنية اأمر اأ�سا�سي كما 

الدولي  فالتحاد  اليوم.  ظهر  بعد  ال�سيوف  متحدثينا  من  �سمعناه 

بناء  في  للحكومات  فعاًل  اأ�سا�سيون  �سركاء  الوطنية  والجمعيات 

اآخرين  �سركاء  جانب  اإلى  الكوارث  لمواجهة  القانوني  ال�ستعداد 

ومن بينهم مكتب تن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية. 

تن�سيق  ومكتب  الدولي  التحاد  اأن  نعلم-  الواقع  وفي  نفهم-  اإننا 

لمواجهة  الدولي  القانون  مًعا في مو�سوع  الإن�سانية عمال  ال�سوؤون 

من  اأكثر  منذ  مًعا  يعمالن  اأنهما  اأي  البرنامج،  بداية  منذ  الكوارث 

ع�سر �سنوات. ولهذا اأود انتهاز هذه الفر�سة للترحيب بال�سيد جون 

وال�سيد  الإن�سانية،  ال�سوؤون  تن�سيق  مكتب  في  العمليات  مدير  غينغ 

ماتيا�ش �سمالي م�ساعد الأمين العام لالتحاد الدولي. واأدعو ال�سيدين 

الكريمين اإلى التقدم اإلى المن�سة لتوقيع مذكرة التفاهم بين التحاد 

الدولي ومكتب تن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية. 

اإن الفر�سة متاحة اليوم للحا�سرين هنا لم�ساهدة توقيع مذكرة �ستوؤدي 

الدولية  القوانين  تطوير  في  المنظمتين  هاتين  بين  التعاون  تعزيز  اإلى 

من  ن�سًخا  القاعة  في  وتجدون  الكوارث.  حالت  في  لال�ستجابة 

مذكرة التفاهم التي يتم توقيعها الآن.

غينغ  جون  ال�سيدين  الموقِّعين  �ساأدعو  التفاهم،  مذكرة  توقيع  وبعد 

وماتيا�ش �سمالي اإلى اإطالعنا بكلمات قليلة عن انطباعاتهما وعملهما 

مًعا في مجال القانون الدولي لمواجهة الكوارث. 

ال�سيد جون غينغ، مدير العمليات 

في مكتب الأمم المتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

�سكًرا جزياًل ال�سيد الرئي�ش. ح�سرات ال�سيدات وال�سادة، اإنه ل�سرف 

الموؤتمر.  هذا  مي  منظِّ تهنئة  واأود  اليوم  معكم  اأكون  اأن  لي  وامتياز 

الم�ساعدة  ب�سلب  تتعلق  ا  جدًّ مهمة  تفاهم  مذكرة  بتوقيع  للتو  قمنا 

دوًرا  الإن�سانية  الم�ساعدات  تقديم  يلعب  تعلمون  وكما  الإن�سانية. 

اأ�سا�سيًّا في اإنقاذ الأرواح والحفاظ على الكرامة وت�سجيع النتعا�ش في 

اأعقاب الكوارث الكبيرة. وما يحتاج اإليه فريق الإغاثة هو �سمان عدم 

التاأخر في تاأمين الم�ساعدات، التاأخر مثاًل في الح�سول على تاأ�سيرات 

الدخول اأو احتجاز الم�ساعدات في المرافئ اأو في المطارات، الأمر 

الذي يهدد الجهود المبذولة لتقديم الم�ساعدة. وبالطبع يكون ذلك 

محبًطا للمنظمات الم�ساركة والأهم اأنه يعيق و�سول الم�ساعدة اإلى 

الذين هم بحاجة اإليها وفي الوقت المنا�سب، وقد يوؤدي في النهاية 

اإلى اإزهاق الأرواح. 

وما نريد في الواقع روؤيته يتقدم هو اإقامة اأنظمة ل تت�سمن اأي فترات 

تاأخير، وقوانين نموذجية ت�سمن تمتُّع المعونات، حين تكون متوفرة، 

بحرية المرور و�سهولة و�سولها اإلى المحتاجين. 

لقد قام مكتب تن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية منذ فترة طويلة بدعم م�سروع 

�ساأنه �سمان م�ستويات  الكوارث لأن من  الدولي لمواجهة  القانون 

مالئمة من التاأهب. والتاأهب لحالت الطوارئ هو عن�سر اأ�سا�سي من 

الدور الإن�ساني لمكتب تن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية وم�ساركته الفاعلة 

الم�ساعدات  لتلقي  ا�ستعداداتها  تح�سين  على  الدول  م�ساعدة  في 

الدولية في حالت الكوارث و�سوف ت�ستمر ال�ستجابة في حالت 

ال�سيدة  العام  الأمين  م�ساعدة  برئا�سة  العمل  في  كاأولوية  الطوارئ 

اعتبار هذا  في  �سن�ستمر  اأننا  لكم  اأوؤكد  اأن  واأ�ستطيع  اأمو�ش،  فاليري 

الجانب من ن�ساطنا كاأولوية ق�سوى. 

اإننا نجد ت�سجيًعا في التوقيع هنا على اأول مذكرة تفاهم بين التحاد 

اأول  الواقع  في  وهذه  الإن�سانية.  ال�سوؤون  تن�سيق  ومكتب  الدولي 

المجال  الر�سمي على عملنا في هذا  الطابع  اإ�سفاء  في  خطوة هامة 

الخا�ش، ونريد �سمان ال�ستمرار في ال�ستناد اإليها ونحن نتقدم اإلى 

اإننا نرى اليوم المرحلة الأولى من م�سوار طويل نجح حتى  الأمام. 

الآن في تح�سين التعاون في ما بيننا حول هذا المو�سوع الهام ونتطلع 

ن  اإلى تكملة الم�سيرة وتبادل خبراتنا من اأجل تاأمين ا�ستجابة تتح�سَّ

با�ستمرار وتكون دائًما اأكثر فاعلية لكل من هم بحاجة اإلى الم�ساعدة. 

اليوم،  لي  اأتيحت  التي  للفر�سة  الرئي�ش  �سيدي  اأخرى  مرة  ف�سكًرا 

و�سكًرا لكل الذين �ساهموا في و�سولنا اإلى توقيع هذه المذكرة بالغة 

الذين  اإلى تحقيق م�سلحة  �سعًيا  مًعا  �سنم�سي  اأننا  وتاأكدوا  الأهمية، 

يعتمدون على ا�ستجابة اإن�سانية فعلية. 

ال�سيد ماتيا�س �سمالي، م�ساعد الأمين العام لخدمات البرامج،

التحاد الدولي لجمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر 

)االأ�ضل باالإنكليزية(

 

�سكًرا �سيدي الرئي�ش لمنحنا فر�سة الحتفال بالتعاون الممتاز لالتحاد 

الدولي مع اأ�سدقائنا وزمالئنا من مكتب تن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية. 

اإن تعاوننا له بالفعل جذور عميقة تمتد اإلى الزمن الذي كان التحاد 

مكتب  اأن  واأظن  الأحمر  ال�سليب  جمعيات  رابطة  ي�سمى  الدولي 

اأ�سد  ر  ونقدِّ الإن�سانية.  ال�سوؤون  ق�سم  الإن�سانية كان  ال�سوؤون  تن�سيق 

اإحدى  ال�سوؤون الإن�سانية ولديك جون  التقدير عمل مكتب تن�سيق 
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اأ�سعب واأهم المهام على الم�سرح الدولي وهو الت�سجيع، من بين اأمور 

اأخرى، على تن�سيق فعلي لال�ستجابة في حالت الكوارث. 

واأ�ستطيع التاأكيد اأنك لن تجد اأحًدا من المعنيين بالم�ساعدة الإن�سانية 

وبمن فيهم بين الح�سور هنا يمكن اأن ينكر الدور الحيوي للتن�سيق. 

ولكن ربما وجدنا اآراء كثيرة عن كيفية تنفيذها بقدر عدد الجهات 

العمليات  اإدارة  اأ�سبحت  الأثناء،  هذه  وفي  الميدان.  في  الفاعلة 

الدولية، كما نعلمه جميًعا، اأكثر تعقيًدا على مرِّ ال�سنين ومع التزايد 

الم�ستمر للجهات الفاعلة المعنية. 

ونقرُّ الآن بدور الريادة الذي لعبه فعاًل مكتب تن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية 

في  �سيما  ل  المعلومات  وتبادل  الم�ستركة  التن�سيق  اأنظمة  تعزيز  في 

عملية الإ�سالح في مجال العمل الإن�ساني. 

وكما ذكرته في بداية هذه الجل�سة العامة حين تكلمت عن عملنا في 

مكتب  الواقع  في  كان  الكوارث،  لمواجهة  الدولي  القانون  مجال 

المجتمع  انتباه  لفت  في  الطبيعي  �سريكنا  الإن�سانية  ال�سوؤون  تن�سيق 

ال�سوؤون  تن�سيق  مكتب  في  لكم  وكانت  الق�سايا،  هذه  اإلى  الدولي 

الأدوات  اإلى و�سع  اأدت  المناق�سات  في  رئي�سية  الإن�سانية م�ساهمة 

التي اعتمدناها عام 2007، ونعلم اأن دوركم كان فاعاًل في ت�سجيع 

فعاًل. وتزايد  ا�ستخدامها  الإن�ساني على  العمل  الدول وال�سركاء في 

الموا�سيع  هذه  حول  الم�سترك  عملنا  الأخيرة  ال�سنوات  خالل 

ونظمنا ع�سرات الموؤتمرات الإقليمية والعالمية والدورات التدريبية 

ُت�ستخَدم  و�سوف  الكوارث.  لمواجهة  الدولي  للقانون  المخ�س�سة 

مذكرة التفاهم التي وقعناها للتو كقاعدة ثابتة لتعزيز وموا�سلة تعاوننا 

وعلى  الميدان،  في  الكوارث  لمواجهة  الدولي  القانون  مجال  في 

ازدواجية  ا في تجنب  اأي�سً ت�ساعدنا  المقرِّ كذلك. و�سوف  م�ستوى 

في  من�سقة  غير  لمقاربات  الدول  ا�ستعمال  اأو  الم�ستقبل،  في  العمل 

باأمل  ونتطلع  الكوارث.  لمواجهة  التاأهب  وهو  الهام  المجال  هذا 

كبير اإلى تنفيذها. 

من  جاء  الذي  لجون  الجزيل  �سكري  عن  التعبير  الختام  في  واأود 

نيويورك لم�ساركتنا هذه الخطوة الهامة. 

الق�صم الثاني - تعزيز الحد من مخاطر الك�ارث من خالل 

الت�صريعات

كلمات المتحدثين الرئي�سيين 

ال�سيد فرناندو جوزي كاردينا�س،

رئي�س الجل�سة العامة المخ�س�سة لتعزيز قانون الكوارث

)االأ�ضل باالإ�ضبانية(

�سكًرا جون وماتيا�ش. �سننتقل الآن اإلى المو�سوع الثاني من قوانين 

الكوارث  مخاطر  من  الحد  تح�سين  مو�سوع  �سنبحث  الكوارث. 

من خالل الت�سريعات، ون�ستمع اإلى متحدثين بارزين اثنين من ذوي 

الخبرة في هذا المو�سوع. 

ني اأن اأقدم لكم اأوًل ال�سيد جاكي ريكوت�سو مدير مركز المقاطعة  ي�سرُّ

لإدارة مخاطر الكوارث في المقاطعة ال�سمالية الغربية لجنوب اأفريقيا. 

ا ع�سو في اللجنة الت�سريعية التي تقوم حاليًّا بمراجعة قانون  وهو اأي�سً

تجربة  على  الموؤتمر  لع  و�سيطَّ اأفريقيا.  جنوب  في  الكوارث  اإدارة 

جنوب اأفريقيا في هذا المجال ويعر�ش ب�سكل خا�ش انطباعات عن 

عمله في لجان اإدارة الكوارث على م�ستوى البلديات. تف�سل. 

ال�سيد جاكي ريكوت�سو، مدير مركز المقاطعة لإدارة مخاطر الكوارث

في المقاطعة ال�سمالية الغربية لجنوب اأفريقيا وع�سو اللجنة الت�سريعية

التي تقوم حاليًّا بمراجعة قانون اإدارة الكوارث في جنوب اأفريقيا 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

�سكًرا �سيدي الرئي�ش لإعطاء جنوب اأفريقيا فر�سة التحدث اأمام هذا 

الوطنية  ا�ستراتيجيتنا  عن  عامة  لمحة  بعر�ش  �ساأبداأ  الكريم.  الجمع 

لتنفيذ قوانين اإدارة الكوارث. 

على  الأول  العمل  مجال  يتركز  رئي�سية.  اأربعة مجالت عمل  لدينا 

اإن�ساء هيئة متكاملة لإدارة الكوارث. ومجال العمل الثاني هو تقييم 

المقاطعات  وحكومات  الوطنية  الحكومة  جانب  من  المخاطر 

الحد  على  فيركز  الثالث  العمل  مجال  اأما  المحلية.  والحكومات 

من مخاطر الكوارث وهو المو�سوع الذي �ساأتناوله لحًقا. ويتعلق 

مجال العمل الرابع بال�ستجابة اأثناء الكارثة والنتعا�ش بعد وقوعها. 

في  الكوارث  لإدارة  الة  فعَّ هياكل  امتالك  اإلى  �سعينا  في  بحثنا  لقد 

البالد، عن العنا�سر التي من �ساأنها اأن تمكننا من النجاح في كل ما 

نحاول تحقيقه، اأي الإعالم واإدارة المعلومات، والتعليم، والتدريب 

والتوعية، وبالطبع تمويل كل هذه المجالت الرئي�سية. 

ا في جنوب اأفريقيا ل �سيما  يعتبر الحد من مخاطر الكوارث اأمًرا هامًّ

من  المت�سررين  اأول  باعتبارها  المحلية  المجتمعات  م�ستوى  على 

الكارثة. ولهذا ال�سبب، يت�سمن قانون اإدارة الكوارث اأحكاًما محددة 

من اأجل تمكين المجتمعات المحلية من الم�ساركة في اأن�سطة الحد 

من المخاطر واتخاذ القرارات ب�ساأنها �سمن مجال م�سوؤولياتها. 

وين�ش د�ستور جمهورية جنوب اأفريقيا على م�سوؤولية الحكومة في 

مخاطر  من  الحد  باإدارة  الخا�سة  والبنى  الأنظمة  اإن�ساء  قيادة  ت�سلم 

الكوارث والحفاظ عليها على ال�سعيد الوطني و�سعيد المقاطعات 

 2002 للعام  الكوارث  اإدارة  قانون  ويدعو  المحلي.  وال�سعيد 

اإلى  والأفراد  المحلية  والمجتمعات  الخا�ش  والقطاع  الحكومات 

اإقامة �سراكات مع تركيز خا�ش على الحد من مخاطر الكوارث. 
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ون�سير مرة اأخرى اإلى اأن الإطار القانوني يتطلب اأن يعك�ش التخطيط 

الإنمائي المتكامل للبلديات خطط الحد من مخاطر الكوارث واجبة 

التطبيق. ومثلما تهدف التنمية اإلى تلبية حاجات المجتمع المحلي، 

يهدف الحد من مخاطر الكوارث اإلى تحقيق نف�ش الغر�ش.

وقد راأينا في التطبيق العملي نتائج جيدة للتمكين القانوني. ففي ما 

البالد  في  ر�سمية  غير  هيئات  لدينا  الكوارث،  مخاطر  بتقييم  يتعلق 

الوطنية  والمراكز  المقاطعات  في  الكوارث  اإدارة  مراكز  وقامت 

بالتعاون مع ال�سليب الأحمر في جنوب اأفريقيا باإدراج دورات تدريبية 

المنزل،  في  والرعاية  الأولية،  الإ�سعافات  في  المحلية  للمجتمعات 

والوقاية الأ�سا�سية من الحرائق ومكافحة الحرائق. وفي منطقة الدكتور 

اإليها، تلقى  كينيث كاوندا في المقاطعة ال�سمالية الغربية التي اأنتمي 

اأكثر من 250 فرًدا من مختلف الجماعات المحلية تدريًبا في مجال 

الحد من مخاطر الكوارث ثم اأعيد ن�سرهم في مجتمعاتهم المحلية 

الأ�سلية ل�سمان تلقينهم ثقافة الحد من الأخطار لكل الأ�سر. 

ال�سيد الرئي�ش، ينبغي القول اأننا نواجه بع�ش التحديات تتعلق غالبيتها 

بالقدرات المتاحة على م�ستوى البلديات وبتمويل اأن�سطة الحد من 

اإلى الأثر  اأن القانون ل يقود دائًما  مخاطر الكوارث. والنتيجة هي 

المثال، في  �سبيل  فعلى  المحلية.  المجتمعات  المن�سود على �سعيد 

ا في ال�سمال الغربي، تبني الجماعات  منطقة غرايتر تونغ التي تقع اأي�سً

المحلية منازلها في مناطق معر�سة للفي�سانات ولأنها تتمتع بملكية 

هذه الأرا�سي تمتنع عن النتقال اإلى اأماكن اأكثر اأمًنا. وتجدر الإ�سارة 

اإلى اأن حكومة المقاطعة تنظر في هذه الم�سكلة. 

اأما التحدي الآخر الذي نواجهه في اإدارة مخاطر الكوارث، فهو تغيير 

العقليات ليتحول النا�ش من ال�ستجابة لدى وقوع الكارثة اإلى الحد 

المحلية  المعارف  باأهمية  العتراف  وبالطبع  وقوعها،  مخاطر  من 

ومعارف ال�سعوب الأ�سلية في مجال الحد من مخاطر الكوارث. 

وفي ما يتعلق باإيجاد ال�سبل للم�سي ُقدًما، تقوم جنوب اأفريقيا حاليًّا 

بمراجعة قانون اإدارة الكوارث بحيث تتمكن من مواجهة التحديات 

ا في الأدوات القانونية التي من  التي اأ�سرت اإليها �سابًقا كما ننظر اأي�سً

�ساأنها تعزيز قدرات البلديات وتوفير القاعدة القانونية لتمويل اأن�سطة 

الحد من مخاطر الكوارث. 

واأف�سل  اأمًنا  اأكثر  محلية  مجتمعات  بناء  اأردنا  اإذا  الرئي�ش،  ال�سيد 

ا�ستعداًدا للت�سدي لل�سعاب، من المهم اأن ن�سرك المجتمعات المحلية 

ل الم�سوؤوليات.  في تحمُّ

اإننا نخطط لتثبيت مفهوم الحد من مخاطر الكوارث ودعمه والحفاظ 

في  الأولويات  �سلَّم  في  و�سعناها  التي  المجالت  خالل  من  عليه 

الكوارث  مخاطر  من  الحد  برامج  لتنفيذ  ونخطط  اأفريقيا.  جنوب 

بين  ما  وفي  واأفقيًّا  عموديًّا  والتن�سيق  والتعاون  التوا�سل  ح�سن  عبر 

المنظمات الحكومية وغير الحكومية، والقطاع الخا�ش، والمنظمات 

المجتمعية، والمجتمعات المحلية، والأفراد. 

ت�سريعنا  ب�سياغة  نقوم  كنا  الحدود. وعندما  تعرف  الكوارث ل  اإن 

بالقانون  المكلفة  اأفريقيا  مندوبة  مقابلة  فر�سة  لنا  اأتيحت  الجديد، 

الدولي لمواجهة الكوارث ال�سيدة �ساني بو�سويك. و�ساعدتنا كثيًرا 

في �سياغة القانون الجديد، واإني لعلى ثقة باأن تجربة جنوب اأفريقيا 

اإدارة الكوارث الحالية لن تكون ذات فائدة  في مراجعة ت�سريعات 

ا ولكل العالم.  لجنوب اأفريقيا فح�سب بل لأفريقيا اأي�سً

وفي الختام نرى اأن تجربة جنوب اأفريقيا تبين لنا اأن ال�سياغة المتاأنية 

للقوانين يمكن اأن ت�ساعد فعاًل في جعل المجتمعات المحلية ت�سارك 

في اأن�سطة الحد من مخاطر الكوارث. وفي جنوب اأفريقيا، ُتبذل حاليًّا 

جهود ل�ستخدام القانون كاأداة لتحقيق الأثر المن�سود في المجتمعات 

فن�ستطيع  القانونية.  �سكوكنا  تح�سين  اإلى  ن�سعى  نزال  ول  المحلية 

ب�سكل جماعي تجنب الأ�سواأ والتخفيف من اآثاره وال�ستعداد لوقوعه 

وبذلك الم�ساهمة في اإنقاذ الأرواح. 

ال�سيد فرناندو جوزي كاردينا�س،

رئي�س الجل�سة العامة المخ�س�سة لتعزيز قانون الكوارث

)االأ�ضل باالإ�ضبانية(

ا اإلى �سرورة اأن ن�سع في اعتبارنا  �سكًرا جزياًل لهذه النظرة المفيدة جدًّ

المجتمعات المحلية والجماعات ال�سغيرة، ون�سع في اعتبارنا ثقافتها 

وواقعها و�سلوكها والواقع الذي عا�سه اأجدادها و�سرورة اإ�سراك هذه 

المجتمعات في تقييم المخاطر وتمويل اأن�سطة الحد من الكوارث. 

ني الآن اأن اأقدم ال�سيد اإدمون اآزاريان مدير ق�سم اإدارة الكوارث  وي�سرُّ

وتحركات ال�سكان في ال�سليب الأحمر الأرمني. و�سيطلع الموؤتمر 

على الطريقة التي تعمل بها الجمعية الوطنية مع الحكومة الأرمنية من 

اأجل تح�سين الحد من المخاطر وتعزيز العملية بالتعاون والم�ساركة 

في مختلف الهيئات التقنية، وبرامج المنا�سرة والتوعية. 

ال�سيد اإدمون اآزاريان، مدير ق�سم اإدارة الكوارث وتحركات ال�سكان،

ال�سليب الأحمر الأرمني 

)االأ�ضل باالإنكليزية(

�سكًرا ال�سيد الرئي�ش، �سيداتي �سادتي، على دعوتكم وعلى اإعطائي 

على  الكوارث  مخاطر  من  الحد  مجال  في  تجربتنا  عر�ش  فر�سة 

لعتماد  المنا�سرة  مجال  في  وخا�سًة  المحلي  المجتمع  م�ستوى 

الت�سريعات المنا�سبة. 

�ش كثيًرا للكوارث ويعاني من كوارث  كما تعلمون، اأرمينيا بلد معرَّ

النطاق تت�سبب كل �سنة بخ�سائر كبيرة. وهو يقع  �سغيرة ومتو�سطة 

�سة للزلزل وتقع فيها الزلزل ب�سكل متكرر وقد اأدت  في منطقة معرَّ

خا�سًة خالل العقود الأخيرة اإلى خ�سائر ج�سيمة. 
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لقد بداأ ال�سليب الأحمر الأرمني اأن�سطة التاأهب للكوارث ومواجهتها 

في الت�سعينيات وهو �سريك تقليدي للحكومة في هذا المجال. وتم 

الأرمني  الأحمر  ال�سليب  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع  الت�سعينيات  في 

والحكومة تحدد م�سوؤولياتنا وتدعم التعاون الفعلي والتن�سيق المالئم 

بين الطرفين. 

تنفيًذا لإطار  اأن�ساأت،  العالم  في  بلًدا   50 اأن حوالي  بالذكر  وجدير 

عمل هيوغو، منظومات وطنية للحد من مخاطر الكوارث واأرمينيا 

هي اأحد هذه البلدان. و�سارك ال�سليب الأحمر الأرمني منذ البداية 

في عملية اإن�ساء المنظومة وتثبيتها وهو الآن المنظمة غير الحكومية 

الوحيدة التي هي ع�سو في مجل�ش اإدارتها. 

ا بقوة في و�سع ا�ستراتيجية الحد من مخاطر الكوارث  ون�سارك اأي�سً

واإمكانياتنا  �سبكتنا  ن�ستخدم  اأننا  اإلى  ن�سير  اأن  ويجب  الطبيعية. 

تنفيذ  اأجل  من  المتوفرة  المعلومات  لتقا�سم  الوطني  الم�ستوى  على 

ا  الأن�سطة على �سعيد المجتمع المحلي والمنطقة. ولهذا اأن�ساأنا اأي�سً

�سمن م�سروع ال�سلم والعمل والتعاي�ش منظومة تن�سيق على م�ستوى 

المنطقة في اإحدى مناطق اأرمينيا، ون�ستخدم الآن هذا النهج لإقامة 

الج�سور بين الم�ستوى المحلي وم�ستوى المنطقة والم�ستوى الوطني. 

والغر�ش الرئي�سي هو �سمان التعريف بالم�ساكل والتحديات المحلية 

على ال�سعيد الوطني وبالتالي اإمكانية التاأثير في عملية �سنع القرار. 

الأرمني  الأحمر  ال�سليب  بين  الوثيق  للتعاون  اأو�سح  دليل  وثمة 

المقدم  التعهد  وهو  الكوارث  مخاطر  من  الحد  في  والحكومة 

لل�سنوات 2012 اإلى 2015 والذي اتفقنا فيه على العمل بتعاون وثيق 

المحلية  المجتمعات  في  الكوارث  مخاطر  من  التخفيف  اأجل  من 

وزيادة حمايتها من الكوارث من خالل الترويج لتح�سين ت�سريعات 

الحد من مخاطر الكوارث واإدراج ق�سايا الحد من مخاطر الكوارث 

في ال�ستراتيجيات والخطط القائمة. 

وتكمن اإحدى المقاربات التي ي�ستخدمها ال�سليب الأحمر الأرمني 

في اأن�سطة التوعية والتعليم. فنتولى تنظيم طاولت م�ستديرة وندوات 

مختلفة على ال�سعيد المحلي وعلى م�ستوى المناطق، وهنالك مثال 

القانوني  الإطار  بمو�سوع  المتعلقة  الم�ستديرة  الطاولة  هو  محدد 

المحلية  ال�سلطات  مع  نناق�ش  حيث  البالد  في  الكوارث  لإدارة 

و�سلطات المناطق نقاط ال�سعف والثغرات الموجودة في الت�سريعات 

ثم نحاول نقل نتائج هذه الجتماعات اإلى الوزارة المعنية بحالت 

الطوارئ للفت انتباهها اإلى هذه الموا�سيع. 

الأرمني  الأحمر  ال�سليب  لعمل  جيًدا  مثاًل  ال�سدد  هذا  في  ونذكر 

وهو المنا�سرة على م�ستوى المجتمع المحلي والدفاع عن ميزانيات 

المجتمعات المحلية، اإذ يوجد في اأرمينيا م�سدران للتمويل، وهما 

المجتمعات  الحكومة وميزانية  ميزانية  فهناك  م�سدران حكوميان. 

مخاطر  من  للحد  بند  الميزانيتين  من  اأي  في  يوجد  ول  المحلية 

حادث  يقع  وحين  اأخرى"  "نفقات  بعنوان:  بند  فهناك  الكوارث. 

�ش من هذا البند الأموال الالزمة للحد من مخاطر الكارثة  ما، تخ�سَّ

اأو لال�ستجابة. 

الوقت  يتطلب  عليها  تعديالت  واإدخال  القوانين  تغيير  اأن  نعلم  اإننا 

الم�ستوى  من  العملية  هذه  بدء  نف�سل  ولهذا  والخبرة.  والموارد 

المحلي والعمل مع المجتمعات المحلية واإعطاء اأمثلة على الم�ستوى 

الوطني عن كيفية ا�ستخدام المجتمعات المحلية للميزانيات، كيفية 

الفائدة  هي  وما  الكوارث  مخاطر  من  للحد  المال  ا�ستخدامها 

الم�ستخل�سة من ذلك. ونظمنا في هذا المجال اجتماعات ونقا�سات 

المحلية.  المجتمعات  اأفراد  ومع  المحلية  ال�سلطات  مع  م�ستمرة 

ت�سع  في  ندعم  المثال،  �سبيل  فعلى  المجتمعات.  بدعم هذه  ونقوم 

مناطق محلية ال�سلطات في اإقامة فرق محلية متطوعة ونتولى تدريب 

النا�ش، ومن الوا�سح اأن امتالك المزيد من المعارف والفهم الأف�سل 

اأنف�سهم  حماية  وتنظيم  الطلبات  من  المزيد  تقديم  اإلى  النا�ش  يدفع 

ب�سورة اأكثر فاعلية. 

كان قادة المجتمعات المحلية يقولون في ال�سابق اأن لديهم ميزانيات 

محدودة واأنهم ل يملكون اأي تمويل للحد من مخاطر الكوارث. 

الق�سية.  لهذه  الأولوية  اإعطائهم  كان عدم  لذلك  الرئي�سي  وال�سبب 

المو�سوع  هذا  اأن  الموؤكد  من  معهم،  العمل  من  عامين  بعد  ولكن 

اأن هذه هي مرحلة هامة  اإنهم يدركون الآن  اأ�سبح من الأولويات. 

من التنمية الم�ستدامة لمجتمعاتهم، ومن حماية مجتمعاتهم، والنتيجة 

اأن بع�ش المجتمعات التي نعمل معها تقول لنا الآن وتقول للجهات 

داخل  وقاية  م�ساريع  اأية  تمويل  في  للم�ساركة  جاهزة  اأنها  المانحة 

المجتمع. وحتى لو لم تكن لديها هذه الأموال تحت بند خا�ش من 

الأن�سطة.  الميزانية لدعم هذه  اأي موقع في  الميزانية، ف�سوف تجد 

ي�سعون  واأنهم  تغيرت  قد  النا�ش ومقارباتهم  مواقف  اأن  يعني  وهذا 

الآن الحد من مخاطر الكوارث في موقع الأولوية. 

اأرمينيا  اأن لدينا حتى في  اأننا متاأكدون  ال�سدد،  القول في هذا  واأود 

مخاطر  من  الحد  مجال  في  والم�ستدامة  والحيوية  القوية  الخطط 

الكوارث على ال�سعيد الوطني. لقد �سبق وذكرت المنظومة الوطنية 

الأولوية  اإعطاء  ي�سمن  ل  ذلك  اأن  اإلخ.  الوطنية...  وال�ستراتيجية 

للحد من مخاطر الكوارث وتنفيذه على م�ستوى المجتمع المحلي، 

لأن ذلك يتطلب الوقت والموارد والخبرات ووجود اآلية لنقلها من 

الم�ستوى الوطني اإلى الم�ستوى المحلي. ولهذا من المطلوب اأن تقوم 

ال في الحد من  الجمعية الوطنية بالمزيد من الإنجازات والتدخل الفعَّ

اإن المجتمعات  مخاطر الكوارث على م�ستوى المجتمع المحلي. 

على  قدرة  واأكثر  ا�ست�سعاًفا  اأقل  لت�سبح  دعمنا  اإلى  تحتاج  المحلية 

الت�سدي لآثار الكوارث. �سكًرا جزياًل. 
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مناق�سة مو�سوع تعزيز قانون الكوارث )تابع( 

ال�سيد فرناندو جوزي كاردينا�س،

رئي�س الجل�سة العامة المخ�س�سة لتعزيز قانون الكوارث

)االأ�ضل باالإ�ضبانية(

القيِّمة عن �سرورة تعزيز عملية  المعلومات  اإدمون على هذه  �سكًرا 

المعارف  اإلى  اإ�سافًة  والحكومات  الوطنية  الجمعيات  بين  التعاون 

التقنية ومعرفة المناطق المت�سررة وغيرها... 

الذين  اإلى  الكلمة  باإعطاء  و�ساأبداأ  النقا�ش  باب  مجدًدا  اأفتح  والآن 

الأحمر  ال�سليب  اإلى  الكلمة  قائمتنا.  على  م�سبًقا  اأ�سماءهم  لوا  �سجَّ

ال�سوي�سري. 

ال�سليب الأحمر ال�سوي�سري 

)االأ�ضل بالفرن�ضية( 

الأهمية  ال�سوي�سري  الأحمر  ال�سليب  يعلم  الرئي�ش.  �سيدي  �سكًرا 

الكبيرة لمو�سوع القانون الدولي لمواجهة الكوارث. ونحن ندعم 

النهج  وهذا  ال�سوي�سرية.  والحكومة  الدولي  التحاد  والتزام  عمل 

حيوي اإذا اأردنا في الم�ستقبل تحقيق الجودة والفاعلية في التنفيذ في 

مجال اإدارة الكوارث على الم�ستويين الوطني والدولي. اإن الحركة 

بهذه  ولدينا  الكوارث  اإدارة  في  الفاعلة  الجهات  اأهم  اإحدى  هي 

ال�سفة دور حا�سم نلعبه بالتعاون الوثيق مع الدول. كما اأن الحد من 

ا  مخاطر الكوارث ل �سيما على م�ستوى المجتمع المحلي هو اأي�سً

من الم�سوؤوليات الكبرى التي تقع على عاتق الحركة طالما اأنه مفيد 

نهم من تح�سين قدرتهم على ال�سمود.  لالأكثر ا�ست�سعاًفا ويمكِّ

وعلى �سعيد القانون الدولي لمواجهة الكوارث والحد من مخاطر 

ال�سوي�سري داخل �سوي�سرا وفي  ال�سليب الأحمر  ين�سط  الكوارث، 

الخارج في اإطار التعاون الدولي. 

من  الحد  اأن�سطة  تطوير  في  ال�سوي�سري  الأحمر  ال�سليب  ويرغب 

مخاطر الكوارث بالتعاون مع الجمعيات الوطنية والتحاد الدولي. 

الخبرة  اإلى  ال�ستناد  نود  مختلفة،  رائدة  م�ساريع  ا�ستكمال  فبعد 

الإيجابية التي نملكها والدرو�ش الم�ستفادة من اأجل تكثيف جهودنا 

ل�سالح المجتمعات ال�سعيفة، والهدف هو توفير م�ساعدة اأكبر لها في 

مجال ال�ستعداد لكوارث محتملة والو�سائل الكفيلة بجعلها تتحرك 

بنف�سها وتعزز بذلك قدرتها على الت�سدي لل�سعاب. 

ويرغب ال�سليب الأحمر ال�سوي�سري في هذا ال�سياق، في ال�ستمرار 

لالإغاثة  الدولية  الم�ساعدات  وتنظيم  ت�سهيل  اإر�سادات  ن�سر  في 

والنتعا�ش الأولي المعتمدة اأثناء الموؤتمر الدولي الثالثين وهي وثيقة 

مرجعية اأ�سا�سية لأن�سطة الحركة والجمعيات الوطنية والدول كذلك. 

ا في �سوي�سرا ب�سفته جهة  يلعب ال�سليب الأحمر ال�سوي�سري دوًرا هامًّ

يعود  التزام  على  بناًء  الكوارث  اإدارة  مجال  في  لل�سلطات  م�ساعدة 

اإدارة  باإعادة تعريف كاملة لدوره في  2007. ويقوم الآن  العام  اإلى 

الكوارث داخل �سوي�سرا. وهذه عملية في غاية الأهمية من �ساأنها اأن 

تقودنا اإلى تو�سيح موقفنا وتو�سيع مهاراتنا بطريقة محددة. 

ا على الم�ستوى الوطني اإلى لعب دور  ومع ذلك نحن مدعوون اأي�سً

هام في ما يتعلق بالحد والوقاية من مخاطر الكوارث. ويجري الآن 

اإعداد م�ساريع محددة في هذا المجال. 

جمعية ال�سليب الأحمر ال�سيراليوني 

)االأ�ضل باالإنكليزية(

عن  لم�سروعه  الدولي  لالتحاد  تقديره  ت�سجيل  �سيراليون  وفد  يود 

قوانين مواجهة الكوارث. واإني اأ�سعر بفخر كبير بالقول اأمامكم باأن 

جمعيتي الوطنية كانت الأولى في اأفريقيا عام 2009، بدعم وتعاون 

التي  الكوارث،  لمواجهة  الدولي  بالقانون  المعني  الفريق  فاعل من 

با�سرت تنفيذ الم�سروع بهدف م�ساعدة حكومة �سيراليون على تقييم 

ا�ستعدادها القانوني لال�ستجابة الدولية في حالت الكوارث. 

وقد ا�سُتكمل هذا العمل والتقرير المقدم عنه متاح الآن. وكان ذلك 

هدف  ا  اأي�سً حقق  بل  فح�سب  الحكومة  من  بنا  يقرِّ لم  قيًِّما  عماًل 

القوانين  لثغرات محددة في  الم�سروع من خالل تحديده بو�سوح 

والقواعد والمبادئ القائمة المرتبطة بال�ستجابة الدولية في حالت 

الكوارث. 

والآن علينا ا�ستخال�ش النتائج المنطقية لهذا العمل الممتاز. و�سوف 

اإ�سداء  في  الدولي  التحاد  من  التقني  الدعم  من  المزيد  اإلى  نحتاج 

الن�سح لحكومة �سيراليون عن اأف�سل ال�سبل لتعزيز ا�ستعدادها القانوني 

القانون  �سيا�سة  تنفيذ  عبر  الكوارث  حالت  في  الدولية  لال�ستجابة 

دعمنا  ت�سجيل  الختام  في  اأود  ولهذا  الكوارث.  لمواجهة  الدولي 

الرا�سخ لهذا الم�سروع. 

ال�سليب الأحمر في جزر الكوك،

)با�سم الجمعيات الوطنية في جزر المحيط الهادئ(

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

فني اأن األقي هذه الكلمة نيابًة عن الجمعيات الوطنية في دول جزر  ي�سرِّ

المحيط الهادئ. المحيط الهادئ هو محيط وا�سع وتواجه بلدان مثل 

نيوزيلندا واأ�ستراليا ق�سايا تتعلق باإدارة الكوارث يعرفها الكثيرون هنا. 

غير اأنه بالن�سبة اإلى الذين يعي�سون في اآلف الجزر ال�سغيرة التي ت�سكل 

نوعها.  من  فريدة  تحديات  الكوارث  تمثل  ال�سغيرة  المنطقة  دول 

فم�ساحاتنا �سغيرة ومتناثرة ومعزولة. ومثلما �سهدناه هذا العام، فاإن 

الأعا�سير والفي�سانات والنفجارات البركانية والزلزل والت�سونامي 
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والجفاف ت�ساهم اإلى حٍد كبير في حالة ال�ست�سعاف التي تعاني منها 

بلدان المحيط الهادئ. و�سيزيد تغير المناخ من تواتر الكوارث. 

نحن دول المحيط الهادئ ال�سغيرة نفخر با�ستقاللنا، وُيظهر تالحمنا 

الثقافي اأن العالقات بين الأفراد وعالقات القرابة القوية تتيح ا�ستجابة 

الة للتهديدات الم�ستركة.  جماعية قوية وفعَّ

عملية  اآليات  الهادئ  المحيط  مناطق  من  العديد  في  و�سعنا  وقد 

مواردنا  ولكن  والبحر.  بالأر�ش  القوي  تم�سكنا  تعك�ش  للمواجهة 

الإن�سانية والمادية هي لالأ�سف محدودة بحيث نجد اأنف�سنا غالًبا في 

حالة �سعف بعد وقوع كارثة طبيعية. وكانت دائًما الم�ساعدة الدولية 

حيوية ل�سد الفجوات في قدرتنا على ال�ستجابة. 

في  تتاأخر  الدولية  الم�ساعدة  اأن  الجغرافية  عزلتنا  تعني  ما  وغالًبا 

قوة  تعك�ش  الأولى  ا�ستجابتنا  اأن  عادًة  يعني  وهذا  اإلينا.  الو�سول 

عالقاتنا الفردية والمجتمعية وتدفع الأفراد اإلى تولي العديد من المهام 

بطريقة تفاجئ الكثيرين في المجتمعات المحلية الأكبر. وينجح ذلك 

في اأغلب الأحيان ونعتمد اإلى حٍد كبير على اأنف�سنا. اإل اأن ذلك يعني 

خا�ش  نهج  ل�سالح  المو�سوعة  الخطط  اأف�سل  ُت�ستبعد  ما  غالًبا  اأن 

دة.  بظروف الكارثة المحدَّ

ويمثل نهجنا المتخ�س�ش في اأف�سل الحالت اللتزام والذكاء وفهم 

مواردنا الب�سرية المحلية. ولكن حين ت�سل الم�ساعدة الدولية يمكن 

اأن يجد مقدموها في غالب الأحيان اأن الخطة التي اأعدوها والواقع 

ا وي�سبح الو�سع محبًطا للجميع.  على الأر�ش هما �سيئان مختلفان جدًّ

ل�سمان  مع حكومتها  الوطنية  من جمعياتنا  لقد عملت كل جمعية 

الكوارث. ويكمن  باإدارة  الخا�سة  الر�سمية  المزيد من الأطر  و�سع 

وا�ستباقية  مًعا  اآٍن  في  وب�سيطة  قوية  الأطر  هذه  جعل  في  التحدي 

اًل  مكمِّ يكون  نحو  على  الرتجال  في  الطبيعية  لموهبتنا  ومالئمة 

�سمان  يمكننا  ل  ذلك،  تحقيق  ا�ستطعنا  فاإذا  الدولية.  لال�ستجابة 

ي�ساعد  اأن  يمكن  بل  ا�ستيعاًبا فح�سب  واأف�سل  اأكثر مالءمًة  ا�ستجابة 

ا الجهات الفاعلة الخارجية على النخراط في العمل معنا  ذلك اأي�سً

بفاعلية اأكبر. 

اإن الجمعيات الوطنية في المحيط الهادئ تدعم العمل الذي قام به 

التحاد الدولي في تقديم حلول عملية عن كيفية ال�ستعداد لمواجهة 

الكوارث ب�سكل اأف�سل والم�ساعدة في تذليل الحواجز التنظيمية التي 

قد تُحول دون الو�سول اإلى من هم بحاجة اإلى الم�ساعدة. وينبغي 

بالتالي اأن ت�سطلع الجمعيات الوطنية بدور هام في اإقناع الحكومات 

على ال�ستعداد ب�سكل اأف�سل على ال�سعيد القانوني من اأجل ت�سهيل 

وتنظيم ال�ستجابة الدولية لمواجهة الكوارث. 

وتقوم اأ�ساًل بع�ش الجمعيات الوطنية من منطقة المحيط الهادئ بذلك 

بدعم من التحاد الدولي. وقد اأقامت الجمعيتان الوطنيتان في كٍل من 

ماناواتو وجزر الكوك �سراكة وثيقة مع حكومتيهما في هذا المجال. 

الوطنية  الجمعيات  من  عدد  �سارك  المو�سوع،  بهذا  عالقة  وفي 

من منطقة المحيط الهادئ في عمليات ت�ساورية ب�ساأن خطة العمل 

الوطنية للحكومة المعنية من اأجل اإدارة مخاطر الكوارث وغيرها من 

المبادرات التي تقودها الحكومة. وبف�سل مبادرة ال�سليب الأحمر 

الهادئ  بالمحيط  خا�ش  برنامج  لدينا  الدولي،  والتحاد  الأ�سترالي 

خالل  من  للكوارث  برامجنا  تعزيز  اإلى  يهدف  الكوارث  لإدارة 

التن�سيق والتعاون وتقا�سم الممار�سات ال�سليمة. 

وتتعهد  الهادئ  المحيط  لمنطقة  الوطنية  الجمعيات  اليوم  تلتقي 

بالتعاون خالل ال�سنوات الأربع المقبلة لدعم حكوماتنا وت�سجيعها 

المتعلقة  الموؤ�س�سية  والأطر  والإجراءات  القوانين  مراجعة  على 

اإر�سادات  تكون  و�سوف  الكوارث.  لمواجهة  الدولية  بال�ستجابة 

ت�سهيل وتنظيم الم�ساعدات الدولية لالإغاثة والنتعا�ش الأولي والقانون 

النموذجي المراجع الموجهة لتحديد العنا�سر التي يمكن تعزيزها. 

اإننا نثني على عمل التحاد الدولي في تطوير القانون الدولي لمواجهة 

الكوارث والقانون النموذجي. ونتطلع اإلى ال�ستمرار في عالقة وثيقة 

وحارة في ما بيننا، واثقين باأننا ن�ستطيع من خالل العمل �سويًّا وتقا�سم 

الخبرات والدعم المتبادل تعزيز قانون الكوارث من اأجل التو�سل اإلى 

منطقة اأكثر ا�ستعداًدا للمواجهة في المحيط الهادئ. 

اليونان 

)االأ�ضل باالإنكليزية(

الدائمة في  الدولي لجهوده  ي�سكر التحاد  بلدي  اإن  �سكًرا جزياًل. 

هذه  اأن  نعتقد  نحن  الكوارث.  لمواجهة  الدولي  القانون  مو�سوع 

الم�ساهمة ترتدي اأهمية ق�سوى في معالجة عواقب الكوارث ونعتقد 

اأنه ينبغي اأن ت�ستمر هذه الجهود. 

بالقانون الدولي لمواجهة  يتعلق بمتابعة الإر�سادات الخا�سة  في ما 

الكوارث في بالدي، يجدر الذكر باأن ال�سليب الأحمر اليوناني كان 

اإلى  الن�ش  ترجمة  وتولى  الإر�سادات  هذه  �سياغة  في  فاعل  دور  له 

اليونانية بعد اعتماده وتوزيعه على كل الوزارات المخت�سة الم�ساركة 

في اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ القانون الدولي الإن�ساني ون�سره. 

ومن الأهمية بمكان اأن تكون الأمانة العامة للدفاع المدني قد اأحالت 

ال�سلطات  ا�ستخدامها من جانب  الإر�سادات لالطالع عليها وربما 

المخت�سة مثل ق�سم الحرائق، والمركز اليوناني للم�ساعدة الفورية، 

و�سائل  تناق�ش  ذلك،  عن  وف�ساًل  النووية.  للطاقة  اليونانية  واللجنة 

التعريف بالإر�سادات في اإطار اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ القانون 

بالقانون  ال�سدد،  هذا  في  علًما،  ونحيط  ون�سره.  الإن�ساني  الدولي 

والنتعا�ش  لالإغاثة  الدولية  الم�ساعدات  وتنظيم  لت�سهيل  النموذجي 

الأولي. 
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اإطار التحاد  الم�ستمر في  التعاون  اليونان  عالوة على ذلك، تدعم 

الأوروبي ب�ساأن اإدارة الكوارث ونعتقد اأن اإر�سادات ت�سهيل وتنظيم 

الم�ساعدات الدولية لالإغاثة والنتعا�ش الأولي يمكن اأن تكون م�سدر 

ا اأن مو�سوع التعاون في مجال اإدارة الكوارث  ا. وندرك اأي�سً اإلهام هامًّ

يجذب اهتمام العديد من الجهات الدولية الفاعلة التي تحاول تنظيمه. 

وثمة مثال يدل على ذلك وهو الن�ش ذو ال�سلة المعتَمد �سمن اإطار 

منظمة التعاون القت�سادي في منطقة البحر الأ�سود، كما في منظمة 

حلف �سمال الأطل�سي الناتو، الم�سار اإليهما في تقرير اللجنة الدولية. 

تكاثر  تفادي  ينبغي  اأنه  المنظمتين  هاتين  في  الع�سو  بالدي  وتعتقد 

الن�سو�ش التنظيمية ذات ال�سلة والرتباك المحتمل الذي يمكن اأن 

ينجم عنه وذلك من خالل تح�سين التن�سيق الدولي في هذا المو�سوع، 

ا.  واأن اللجنة الدولية يمكن اأن تلعب دوًرا هامًّ

اأف�سل في مجال  تاأمين تعاون  اأن  التاأكيد على  وفي الختام، يمكنني 

اإدارة الكوارث لي�ش م�ساألة اأكاديمية نظرية بل هو ق�سية حياة اأو موت 

لالأ�سخا�ش المحتاجين اإلى الم�ساعدة. ولهذا نرى اأن موا�سلة جهودنا 

في هذا ال�سدد هي اأكثر �سرورة من اأي وقت م�سى. 

جمهورية كوريا 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

اأود بدايًة اأن اأعرب عن امتناننا لالتحاد الدولي لتنظيمه هذا النقا�ش 

ا التعبير عن تقديرنا  الهام المتعلق بتعزيز قوانين الكوارث. واأود اأي�سً

ال�سادق للدور الهام الذي لعبته اإر�سادات ت�سهيل وتنظيم الم�ساعدات 

الدولية لالإغاثة والنتعا�ش الأولي خالل ال�سنوات الأربع الما�سية في 

اإعداد المعايير والإجراءات الم�ستركة الرامية اإلى تحقيق المزيد من 

الفاعلية. 

وفي ما يتعلق باأن�سطة الإغاثة الدولية في حالت الكوارث، �ساهمت 

والنتعا�ش  لالإغاثة  الدولية  الم�ساعدات  وتنظيم  ت�سهيل  اإر�سادات 

ال في  الأولي في قدرة الدول والمنظمات على ال�ستجابة ب�سكل فعَّ

الكوارث التي �سببها اأو فاقمها تغيُّر المناخ الذي حدث موؤخًرا. 

ووكالت  والمناطق  الدول  على  المطبقة  الم�ستركة  المعايير  وهذه 

ا في الوقت المنا�سب. واأمام  الأمم المتحدة هي �سرورية وتاأتي اأي�سً

الجهات  ل�سبكة  المتزايد  والتعقيد  الطبيعية  الكوارث  وقوع  تكرار 

الكورية  الحكومة  تدعم  الكوارث،  في  الإغاثة  مجال  في  الفاعلة 

والنتعا�ش  لالإغاثة  الدولية  الم�ساعدات  وتنظيم  ت�سهيل  اإر�سادات 

الأولي والقانون النموذجي. 

ال�سراكات  والدولي وعلى  الإقليمي  التعاون  اأهمية  ن�سدد على  كما 

القوية بما في ذلك ال�سراكات مع القطاع الخا�ش بهدف تعزيز تطبيق 

هذه الإر�سادات والأطر القانونية المرتبطة بها. 

من  اأكبر  ب�سرعة  تنمو  الكوارث  وقوع  احتمالت  اأن  اعتبرنا  واإذا 

التي  الم�ستركة والإجراءات  ت�سبح جهودنا  قدرتنا على مواجهتها، 

نتخذها على الم�ستويات الوطنية والإقليمية والدولية اأمًرا اأ�سا�سيًّا في 

بناء القدرة على المواجهة. 

ا اأن يكون مفهوم الحد من مخاطر الكوارث  اإن من ال�سروري حقًّ

الم�ستدامة. و�سمن هذا  التنمية  اإطار  في  المالئم  النحو  ممثاًل على 

التجاه، يجب اأن يبرز هذا الموؤتمر اإ�سهام زيادة القدرة على مواجهة 

الكوارث الطبيعية في التنمية الم�ستدامة. 

وبف�سل خبراته و�سراكاته العالمية، يمكن القول اأن التحاد الدولي هو 

الجهة الأن�سب لال�سطالع بمهمة تح�سين الوعي وتطوير القدرات 

على كل الم�ستويات: الأفراد، وال�سركات، والمجتمعات المحلية، 

والحكومات الوطنية، والمنظمات الإقليمية والدولية. و�سيكون من 

المهم لموؤتمر ريو + 20 اأن يحدد اأف�سل الممار�سات ويقدم اإر�سادات 

لكل م�ستوى من هذه الم�ستويات ويتقا�سمها مع المجتمع الدولي. 

وقد اكت�سبت الحكومة الكورية تجربة في مجال تقديم الإغاثة في 

حالت الطوارئ اأثناء الكوارث التي وقعت في �سرق اآ�سيا. وفي هذا 

الإطار كانت الحكومة الكورية، بالتعاون الوثيق مع ال�سليب الأحمر 

الكوري، تقوم بتبادل المعلومات عن اإدارة الكوارث المحلية والطرق 

التقليدية لتح�سين الأنظمة والإجراءات المحلية. وا�ستناًدا اإلى ذلك، 

الدولي وتتقا�سم هذا  ال�سعيد  الحكومة جهودها على  تو�سع  �سوف 

عبر  كذلك  المحلية  المجتمعات  ومع  الدولي  المجتمع  مع  النهج 

اأغ�سط�ش  اآب/  في  موؤخًرا  اأن�سئ  الذي  والتدريبي  التعليمي  المعهد 

2011 في كوريا. 

جمعية ال�سليب الأحمر النيبالي 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

النيبالي  الأحمر  ال�سليب  جمعية  با�سم  اأود  الرئي�ش.  �سيدي  �سكًرا 

الدولي،  التحاد  بذلها  التي  الجهود  لكل  تقديرنا  عن  اأعبر  اأن 

هذا  في  الآخرون  وال�سركاء  الوطنية،  والجمعيات  والحكومات، 

البند الهام من جدول الأعمال المتعلق بتعزيز قوانين الكوارث. 

العالم،  للكوارث في  ا  تعر�سً الأكثر  الع�سرين  البلدان  اأحد  نيبال هو 

�ش ب�سكل خا�ش لفي�سانات كبيرة ولحتمال وقوع زلزال  وهو معرَّ

قوي، وهي كوارث قد تتطلب م�ساعدة دولية، ولهذا من ال�سروري 

ال لإدارة هذا النوع من حالت  ا اأن يكون لديه نظام قانوني فعَّ جدًّ

الطوارئ وا�سعة النطاق. 

ني اأن اأ�سرح باأن جمعية ال�سليب الأحمر النيبالي هي اإحدى  وي�سرُّ

الجهات الفاعلة الرئي�سية في اإدارة الكوارث وهي ع�سو ر�سمي في 

لجنة الإغاثة الر�سمية. وهي ت�سارك في توفير المعلومات �سمن عملية 
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مع  وثيق  ب�سكل  تتعاون  وال�ستراتيجيات وكانت  الإجراءات  تقرير 

التحاد الدولي لتعزيز قوانين و�سيا�سات الكوارث في بالدنا. 

وقد اأُحرز تقدم ملمو�ش في هذا المجال واأود اإطالعكم على بع�ش 

المبادرات التي اتخذناها حتى الآن. 

اأن�ساأ ال�سليب الأحمر النيبالي وحدة قانونية منف�سلة لالهتمام ح�سًرا 

بالقانون الدولي الإن�ساني، وقوانين الكوارث، وغيرها من الم�سائل 

القانونية ذات ال�سلة. واأجرينا درا�سة عام 2004 مع التحاد الدولي 

من اأجل تقييم الأحكام القانونية عالية الم�ستوى وال�سكوك الخا�سة 

بال�ستجابة الدولية لمواجهة الكوارث في نيبال. 

واأنهينا عام 2010، بالتعاون مع التحاد الدولي والحكومة، درا�سة 

قانونية للمتابعة وتقديم التو�سيات ب�ساأن ال�ستعداد لال�ستجابة الدولية 

اإر�سادات ت�سهيل وتنظيم الم�ساعدات  بناًء على  لمواجهة الكوارث 

الدولية لالإغاثة والنتعا�ش الأولي. و�ستكون نتائج هذه الدرا�سة مفيدة 

ا لعملية المنا�سرة الجارية ولتح�سين قوانين الكوارث في نيبال.  جدًّ

اأعدتها وزارة الداخلية مع  ا  اأي�سً و�سملت هذه العملية قوانين وطنية 

اإعدادها  في  و�ساركت  الدولي  والتحاد  النيبالي  الأحمر  ال�سليب 

وزارات متعددة ومنظمات اإن�سانية مختلفة.

�سامل جديد لإدارة  قانون  اعتماد  وبا�سرت حكومتنا موؤخًرا عملية 

ا  اأي�سً القانون  ي�سمل  للمنا�سرة  اأبحاثنا وجهودنا  الكوارث. ونتيجة 

اأحكاًما تتعلق بو�سع القوانين والأنظمة المنا�سبة المتعلقة بالم�ساعدة 

وقت  اأي  في  النطاق  وا�سع  زلزال  حدوث  احتمال  واأمام  الدولية. 

في نيبال، نحن حري�سون على �سمان و�سع الإجراءات الالزمة في 

اأ�سرع ما يمكن. 

وهكذا نقوم مع حكومة نيبال والتحاد الدولي با�ستك�ساف الخيارات 

المتاحة لو�سع مجموعة من الإر�سادات لإدارة الم�ساعدة الدولية بناًء 

على اإر�سادات ت�سهيل وتنظيم الم�ساعدات الدولية لالإغاثة والنتعا�ش 

انتظار  في  الدولية  الم�ساعدة  لت�سهيل  ا�ستخدامها  ويمكن  الأولي. 

اتخاذ الإجراءات القانونية لحًقا. 

كما ن�ستك�سف الخيارات المتاحة لتفاق مع �سركاء الحركة، �سابق 

لوقوع الكارثة من اأجل �سمان اإمكانية ت�سهيل الم�ساعدات الدولية 

باأ�سرع ما يمكن بعد حالة طوارئ كبيرة. 

واأود في الختام الإ�سارة اإلى اأن الحد من مخاطر الكوارث هو على 

راأ�ش الأولويات في نيبال. وقد اعتمدت الحكومة ا�ستراتيجية جديدة 

ا م�سروع قانون اإدارة المخاطر  لإدارة مخاطر الكوارث وي�سمل اأي�سً

اأحكاًما تتعلق بالحد من مخاطر الكوارث. 

ومرة اأخرى اأود با�سم جمعية ال�سليب الأحمر النيبالي التقدم بال�سكر 

والتقدير لالتحاد الدولي لكل الجهود التي يبذلها، ونتطلع اإلى المزيد 

من تطوير موارد وطرق واأدوات جديدة في هذا المجال. 

المك�سيك 

)االأ�ضل باالإ�ضبانية(

�سكًرا �سيدي الرئي�ش. اإن الآثار ال�سلبية لتغيُّر المناخ ترغمنا على النظر 

في العواقب الوخيمة لعاداتنا في ال�ستهالك والإنتاج. وعلينا اأن نتخذ 

اإجراءات ق�سيرة ومتو�سطة وطويلة الأمد لوقف الحتبا�ش الحراري 

والتكيُّف مع هذه الظاهرة. ويتزايد الترابط بين التكيُّف لتغيُّر المناخ 

والحد من مخاطر الكوارث ونجد هنا �سبًبا اإ�سافيًّا لعتماد نهج مبني 

على و�سع وتطبيق قواعد توؤدي اإلى بناء قدرة مجتمعاتنا المحلية على 

مواجهة الكوارث. 

هيوغو  عمل  اإطار  حددها  التي  الخم�ش  الأولويات  فعاًل  و�سكلت 

توجيًها لإجراءات الدول والجهات الفاعلة الرئي�سية في هذا المجال. 

ويجب على الأقل اأن ُتدَمج العنا�سر الأهم من كٍل من هذه الأولويات 

في الأحكام القانونية المحلية. ومثلت الأحداث الأخيرة نفًيا لعتقاد 

الفقيرة  المحلية  المجتمعات  توؤثر في  الكوارث  باأن  الجذور  عميق 

العبء  يتحملون  الذين  في  ال�ستعدادات  ح�سر  ينبغي  واأنه  فقط 

لت�سلم  جميًعا  ن�ستعد  اأن  علينا  اأن  اإلى  الوقائع  وت�سير  منها.  الأكبر 

قررنا  ال�سبب  ولهذا  وتقديمها.  وت�سهيلها  الإن�سانية  الم�ساعدات 

برنامج  وعبر  الدولي  لالتحاد  الحا�سمة  القيادة  تحت  ا،  اأي�سً نحن 

القوانين والقواعد والمبادئ الخا�سة بالمواجهة الدولية للكوارث، 

الن�سمام اإلى التمارين الإقليمية الرامية اإلى تعزيز ا�ستعدادنا القانوني 

الوطني لتوزيع الم�ساعدات الإن�سانية وت�سلمها. وا�ستناًدا اإلى اإر�سادات 

ت�سهيل وتنظيم الم�ساعدات الدولية لالإغاثة والنتعا�ش الأولي، بداأنا 

للتعاون  اأجل دمج خطة  المدني من  الدفاع  في  ت�سريعاتنا  بتحديث 

الخارجية  للعالقات  اإر�سادات  ا  اأي�سً الدولي. وو�سعنا  المجتمع  مع 

مخ�س�سة للوكالة المك�سيكية للتعاون الإنمائي الدولي التي اأن�سئت 

موؤخًرا. وعلينا اأن نبذل كل ما بو�سعنا اأمام الكوارث من اأجل �سمان 

تاأمين �سيادة القانون تح�سيًنا للتعاي�ش الجتماعي من خالل التنظيم 

واإعداد المجتمع للت�سدي للمخاطر. 

و�ستبقى المك�سيك حليًفا في بذل مثل هذه الجهود. �سكًرا �سيدي 

الرئي�ش. 

ال�سيد فرناندو جوزي كاردينا�س،

رئي�س الجل�سة العامة المخ�س�سة لتعزيز قانون الكوارث

)االأ�ضل باالإ�ضبانية(

اأع�ساء  با�سم  �ستتكلم  التي  لبولندا  الكلمة  الآن  اأعطي  �سكًرا جزياًل. 

التحاد الأوروبي ولهذا لديها خم�ش دقائق لإلقاء كلمتها. 
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بولندا با�سم اأع�ساء التحاد الأوروبي 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

الكرام،  المندوبين  ح�سرات  المعالي،  اأ�سحاب  الرئي�ش،  ال�سيد 

فني اأن اأتكلم في هذا الموؤتمر الدولي الحادي والثالثين لل�سليب  ي�سرِّ

الأحمر والهالل الأحمر با�سم التحاد الأوروبي والدول الأع�ساء فيه. 

ُبذلت  التي  الجهود  فيه  الأع�ساء  والدول  الأوروبي  التحاد  ر  يقدِّ

ل�سياغة هذا القرار المتعلق بتعزيز الأطر المعيارية ومواجهة الحواجز 

التنظيمية ب�ساأن التخفيف من الكوارث ومواجهتها والنتعا�ش منها 

ويرى فيه متابعة اأ�سا�سية لإر�سادات ت�سهيل وتنظيم الم�ساعدات الدولية 

الدولي  للموؤتمر   4 القرار  في  المعتمدة  الأولي  والنتعا�ش  لالإغاثة 

الثالثين عام 2007. 

ت�سهيل  اإر�سادات  با�ستعمال  الدول  اإلى  الموجهة  الدعوة  ن  نثمِّ اإننا 

وتنظيم الم�ساعدات الدولية لالإغاثة والنتعا�ش الأولي من اأجل تعزيز 

الأطر القانونية والموؤ�س�سية للحد من مخاطر الكوارث. ونود الإ�سادة 

بالتحاد الدولي لعمله الم�ستمر في التعريف بقانون الكوارث ونتطلع 

اإلى التنفيذ العملي للت�سريعات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث. 

تنفيذ  عن  الجامع  لتقريره  الدولي  لالتحاد  بالمتنان  ا  اأي�سً ون�سعر 

والذي  الأوروبي  التحاد  في  الكوارث  لمواجهة  الدولي  القانون 

ي�سير  فهو  الما�سي.  العام  من  دي�سمبر  الأول/  كانون  �سهر  في  ُن�سر 

اإلى اأن التحاد الأوروبي والدول الأع�ساء فيه قد اعتمدت ت�سريعات 

عملية تتعلق بعبور الحدود في حال تقديم الم�ساعدات في حالت 

الكوارث. 

المناخ،  تغيُّر  ب�سبب  للكوارث  النا�ش  �ش  تعرُّ بتزايد  يتعلق  ما  وفي 

ع المناطق  وفي ما يتعلق بالتنمية الم�ستدامة وا�ستغالل الأرا�سي وتو�سُّ

اآثار الكوارث من خالل تاأهب  الح�سرية، نعترف باأهمية الحد من 

والم�ستوى  المناطق  وم�ستوى  المحلي  الم�ستوى  على  ال�سكان 

الوطني. ومراعاة لذلك، و�سع التحاد الأوروبي والدول الأع�ساء فيه 

نهًجا �ساماًل للحد من مخاطر الكوارث. واأعدت المفو�سية الأوروبية 

منذ العام 2009 ا�ستراتيجيتين اإعالميتين لهذا الغر�ش. 

المحلية  المجتمعات  على  مبني  نهج  بعنوان  الأولى  ال�ستراتيجية 

للوقاية من الكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن اأن�سطة ب�سرية، 

تهدف اإلى تحديد الإجراءات الالزمة للحد من مخاطر الكوارث على 

الم�ستوى المحلي. اأما الثانية فبعنوان ا�ستراتيجية التحاد الأوروبي 

تقدم  فهي  النامية،  البلدان  في  الكوارث  مخاطر  من  الحد  لدعم 

طريقة للم�سي ُقدًما في م�ساعدة الفئات الأكثر ا�ست�سعاًفا على تجنب 

هيوغو  عمل  خطة  مع  ال�ستراتيجيتان  وتتوافق  الطبيعية.  الأخطار 

لل�سنوات 2015-2005. 

ي�سارك التحاد الأوروبي والدول الأع�ساء فيه م�ساركة وا�سعة في اإدارة 

الكوارث ول �سيما منذ العام 1996 عندما اأطلقت المفو�سية الأوروبية 

ا عن التاأهب للكوارث. و�سكلت اآلية الحماية المدنية  برنامًجا خا�سًّ

الرئي�سية  الأداة   2001 العام  منذ  المحلية  المجتمعات  على  القائمة 

لت�سهيل التعاون في اأعمال الدفاع المدني والم�ساعدة في حال وقوع 

حالت طوارئ هامة. اأما هدفنا الرئي�سي اليوم فهو تعزيز الأطر القانونية 

المتعلقة بال�ستجابة والنتعا�ش في اأعقاب الكوارث الطبيعية. 

كل  على  الكوارث  مخاطر  من  الحد  ا�ستراتيجيات  اعتماد  ينبغي 

ا  الم�ستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية. ومن المهم اأي�سً

تاأمين اإدماج القانون الدولي للكوارث في قوانين متخ�س�سة. ويجب 

اأن يوفر قانون الكوارث القاعدة الالزمة ل�سمان الو�سول اإلى ال�سكان 

الإن�ساني.  المجال  العاملين في  اأمن و�سالمة  الم�ست�سعفين و�سمان 

وينبغي الإقرار باأن م�سوؤولية حماية ال�سكان الذين يواجهون الكوارث 

تقع في المقام الأول على ال�سلطات الدولية. 

غير اأن ما يقلقنا هو كل ما يبقى علينا عمله على ال�سعيد المحلي. وفي 

هذا ال�سياق، نعتقد اأن من الأهمية بمكان اأن نولي المزيد من الهتمام 

لقدرة المجتمعات المحلية والمجتمع المدني وجمعيات ال�سليب 

الملحة.  ال�سعف  حالت  مواجهة  على  الأحمر  والهالل  الأحمر 

وندعم بقوة الدعوة اإلى مراجعة الأطر القانونية القائمة بهدف التركيز 

على الم�ستوى المحلي في الحد من مخاطر الكوارث. 

ال�سيد الرئي�ش، ل يمكن النخراط التام في اأن�سطة الحد من مخاطر 

الكوارث اإل بتعاون كل الجهات المعنية �سعًيا اإلى تحقيق التاآزر في 

الوثيق  بالتعاون  ونرحب  والبرامج.  ال�ستراتيجيات  مختلف  تنفيذ 

والتحاد  الإن�سانية،  ال�سوؤون  تن�سيق  ومكتب  الدولي،  التحاد  بين 

لت�سهيل  نموذجي  قانون  م�سروع  اإعداد  اأجل  من  الدولي  البرلماني 

حالت  في  الأولي  والنتعا�ش  لالإغاثة  الدولية  الم�ساعدات  وتنظيم 

ل�سانعي  هامة  مرجعية  اأداة  القانون  هذا  ي�سكل  و�سوف  الكوارث. 

ال�سيا�سات من �ساأنها اإعطاء توجيهات مفيدة لإنفاذ القانون الدولي 

لمواجهة الكوارث. 

اإننا ن�سدد على الدور الحيوي لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر 

في  التاآزر  تحقيق  و�سمان  المخاطر  من  الحد  تن�سيق  في  الكوارث 

اأن�سطة منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية للحد من مخاطر 

والقت�سادي  الجتماعي  المجال  في  القائمة  والأن�سطة  الكوارث، 

وفي المجال الإن�ساني. 

ا من القانون الدولي لمواجهة الكوارث.  ويبقى توفير الماأوى جزًءا هامًّ

اإننا ندعم اللتزام ب�سمان تكافوؤ الم�ساعدات لتاأمين الماأوى بغ�ش النظر 

عن الجن�ش اأو العمر اأو ملكية اأحدهم لأر�ش اأو عقار. وندعو الدول 

الممكنة ل�سمان تكافوؤ  اإلى بذل كل الجهود  الإن�سانية  والمنظمات 

م�ساعداتها في مجال الماأوى بين جميع المحتاجين بدون اأي تمييز. 

ونوؤكد في هذا ال�سدد.... 
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ال�سيد فرناندو جوزي كاردينا�س،

رئي�س الجل�سة العامة المخ�س�سة لتعزيز قانون الكوارث

)االأ�ضل باالإ�ضبانية(

نود تذكير ممثلة بولندا باأنها تجاوزت الوقت المحدد. 

بولندا با�سم اأع�ساء التحاد الأوروبي )تابع(

)االأ�ضل باالإنكليزية(

ذات  القائمة  التنظيمية  والإجراءات  الأطر  با�ستعرا�ش  يتعلق  ما  في 

ال�سلة بتاأمين الماأوى بعد وقوع الكوارث، وطرق معالجة الحواجز 

الأطر  لتح�سين  الكامل  نعلن عن دعمنا  المجال،  في هذا  التنظيمية 

القانونية ذات ال�سلة بتاأمين الماأوى ونرحب بالدعوة اإلى تنفيذ ذلك، 

دة في القرار المطروح للنقا�ش.  المحدَّ

اأمام كل  التاأكيد  الأع�ساء  الأوروبي ودوله  التحاد  يود  الختام،  وفي 

الدولية  القوانين  لن�سر  وا�ستعدادنا  التزامنا  على  الإن�سانية  الأو�ساط 

وا�ستعمالها. ونتطلع اإلى التعاون مع كل الجهات المعنية الهامة من اأجل 

ت�سهيل الترويج للقانون الدولي لمواجهة الكوارث في كل اأنحاء العالم. 

جمعية الهالل الأحمر الباك�ستاني 

)االأ�ضل باالإنكليزية(

الكرام،  المندوبين  ح�سرات  المعالي،  اأ�سحاب  الرئي�ش،  ال�سيد 

تزداد اليوم اأعداد الكوارث الطبيعية واآثارها في كل اأنحاء العالم وفي 

باك�ستان ب�سورة خا�سة التي �سهدت في الما�سي القريب الكارثة تلو 

الكارثة في كل �سنة. و�سهدت باك�ستان ثالث اأزمات كبيرة تركت 

هذه  طبيعة  واختلفت  �سخ�ش.  مليون   18 اإلى  ي�سل  ما  على  اآثارها 

الأزمات وحجمها و�سملت كوارث طبيعية مثل زلزال العام 2005 

التي   2010 العام  وفي�سانات  �سخ�ش،  مليون   3،5 منه  ت�سرر  الذي 

ت�سرر منها اأكثر من 20 مليون �سخ�ش. 

اأما اأزمة النازحين اإلى الداخل ما بين العامين 2008 و2010 فكان 

�سببها نزاًعا داخليًّا اأجبر على النزوح 4،2 مليون �سخ�ش من منطقة 

خيبر باختونخوا والمناطق القبلية الخا�سعة لالإدارة التحادية. وحتى 

الهالل  والمتطوعون من  الموظفون  يعمل  بالذات،  الوقت  في هذا 

 2011 العام  في�سانات  اآثار  معالجة  اإلى  �ساعين  الباك�ستاني  الأحمر 

في جنوب باك�ستان. 

هذه  مثل  خالل  واجهت  التي  لباك�ستان  ال�سروري  من  واأ�سبح 

اإلى  ت�سعى  اأن  الكبيرة والمختلفة  الأزمات  تلك  الق�سيرة كل  الفترة 

تعزيز قوانينها الخا�سة بالكوارث. ونود التقدم بال�سكر اإلى البلدان 

والجمعيات الوطنية التي �ساندتنا في اإدارة هذه الكوارث. 

قوانين  تعزيز  على  العمل  علينا  كان  الكوارث  هذه  لوقوع  ونتيجة 

كان  الذي  الدولية  للم�ساعدات  التنظيمي  الإطار  وتطوير  الكوارث 

يت�سبب بتاأخر و�سول مواد الإغاثة اإلى الأكثر ا�ست�سعاًفا. ولهذا تعمل 

الآن جمعية الهالل الأحمر الباك�ستاني على اإعداد م�سروع، بدعم من 

التحاد الدولي، لإدخال اإر�سادات ت�سهيل وتنظيم الم�ساعدات الدولية 

ال ل�سمان  لالإغاثة والنتعا�ش الأولي اإلى باك�ستان وو�سع اإطار قانوني فعَّ

العاملين  ال�سلع ونوعية  ب�سرعة وفاعلية و�سمان جودة  الإغاثة  تاأمين 

المنت�سرين في المناطق المت�سررة من الكارثة. عالوة على ذلك، اأدرجنا 

عن�سر الحد من مخاطر الكوارث في كل اأن�سطة التخطيط. 

لالإغاثة  الدولية  الم�ساعدات  وتنظيم  ت�سهيل  اإر�سادات  نقا�ش  وكان 

منها  الحكومية  المعنية  الجهات  مختلف  مع  الأولي  والنتعا�ش 

للغاية.  اإيجابيًّا  الدولي  الإن�ساني  العمل  اأو�ساط  في  الحكومية  وغير 

الكوارث  الوطنية لإدارة  ال�سلطة  الر�سمية من  الموافقة  ا  اأي�سً وتلقينا 

الموجودة  الثغرات  لتحديد  القانونية  بالأبحاث  للبدء  باك�ستان  في 

اأثناء  الدولية  بالم�ساعدة  منها  يتعلق  ما  وخا�سًة  القائمة  القواعد  في 

الكوارث الطبيعية وفًقا لإر�سادات ت�سهيل وتنظيم الم�ساعدات الدولية 

لالإغاثة والنتعا�ش الأولي. 

ا خبراء جمعية الهالل الأحمر الباك�ستاني  وفي هذا الإطار، �سارك اأي�سً

وال�سلطة الوطنية لإدارة الكوارث في الجتماعات المنظمة في ماليزيا 

وتوؤكد  بالكوارث.  الخا�سة  القانونية  الأطر  تعزيز  عن  والملديف 

القانوني  اإزاء ال�ستعداد  الجماعي والندفاع  الجهود الهتمام  هذه 

لمواجهة الكوارث. 

لالتحاد  وتقديرنا  ال�سادق  �سكرنا  المح�سر  في  ل  ن�سجِّ اأن  ونود 

الدولي للدعم الذي قدمه لنا في هذا المجال. غير اأن العملية �ساقة 

واأن  اأننا نم�سي في جهودنا  الإعالن  نا  ي�سرُّ بال�سعاب ولكن  ومليئة 

العمل جار حاليًّا. وتدرك جمعية الهالل الأحمر الباك�ستاني اأن عليها 

العمل بالتعاون الوثيق مع كل الجهات المعنية في باك�ستان من اأجل 

تعزيز قوانين الكوارث وتو�سيح الأنظمة والقواعد عبر اإزالة التكرار 

داخل  الكوارث  لمواجهة  الدولي  القانون  باإر�سادات  والتعريف 

الأ�سخا�ش  ماليين  م�ساعدة  ذلك  �ساأن  من  اأن  �سك  ول  باك�ستان. 

الم�ست�سعفين الذين �سي�ستفيدون بالتاأكيد من تقديم الإغاثة المبنية على 

حاجاتهم الفعلية في الوقت المطلوب وبالنوعية الرفيعة. 

ال�سيد فرناندو جوزي كاردينا�س،

رئي�س الجل�سة العامة المخ�س�سة لتعزيز قانون الكوارث

)االأ�ضل باالإ�ضبانية(

�سكًرا. والآن، نظًرا اإلى اأهمية الكلمتين التاليتين بالن�سبة اإلى المو�سوع 

ني كثيًرا اأن اأعطي الكلمة اأوًل اإلى ممثل البنك  الذي نناق�سه اليوم، ي�سرُّ

الدولي وثانًيا اإلى ممثل ا�ستراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من 

الكوارث. 
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الم�ؤتمر الدولي الحادي والثالثين لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

البنك الدولي 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

�سكًرا �سيدي الرئي�ش. ح�سرات ال�سيدات وال�سادة، اأ�سكركم لمنحي 

اأن  الدولي  البنك  با�سم  واأود  العامة.  الجل�سة  التكلم في هذه  فر�سة 

األفت انتباهكم اإلى ما نقوم به على �سوء النقا�ش الجاري اليوم. 

اأود اأوًل الت�سديد على الحاجة اإلى ال�ستعداد القانوني من اأجل تحقيق 

تن�سيق الدعم الدولي وفاعليته- لي�ش فقط بالن�سبة اإلى الإغاثة المحلية 

ا لالنتعا�ش والبناء- والح�سول على م�ساعدة دولية تاأخذ في  بل اأي�سً

العتبار الحد من مخاطر الكوارث وتغيُّر المناخ في الأمد الطويل. 

وربما تتذكرون اأن الدورة الثالثة من المنتدى العالمي للحد من مخاطر 

الكوارث والموؤتمر الدولي لإعادة الإعمار تعهدا باإعداد اإطار فاعل 

هذا  و�سمل  اأف�سل.  ب�سكل  البناء  اإعادة  اأجل  من  والتعمير  لالإنعا�ش 

التعهد �سرورة تعريف اأف�سل لالأدوار والم�سوؤوليات �سمن ترتيبات 

هذا  مثل  تطبيق  الممكن  غير  من  اأن  يعني  وهذا  وا�سحة.  موؤ�س�سية 

الإطار الدولي لالإنعا�ش بدون و�سع الت�سريعات والأنظمة المنا�سبة. 

دة في  ولهذا ي�سجع البنك الدولي الدول على تنفيذ الأنظمة المحدَّ

اإر�سادات القانون الدولي لمواجهة الكوارث مع اأخذ الإنعا�ش واإعادة 

الإعمار في العتبار. 

باإطار عمل هيوغو  الملتزم  الدولي  البنك  اأن  اإلى  الإ�سارة  ثانًيا  واأود 

والمجتمعات  ال�سلطات  ت�ساعد  التي  للعمليات  فاعل  بدعم  يقوم 

المحلية على تحقيق الال مركزية في الحد من مخاطر الكوارث و�سنع 

القرار وتوفير الموارد الالزمة. وتجدر الإ�سارة اإلى اأن اتخاذ القرار 

ب�سكل مدرو�ش يتطلب توفر البيانات واإمكانية الح�سول عليها على 

ابتكارية  برامج  باإعداد  الدولي  البنك  يقوم  ولهذا  الم�ستويات.  كل 

المتعلقة  المعلومات  تبادل  ت�سهيل  اأجل  من  التكنولوجيا  على  مبنية 

بالكوارث. 

المفتوح  بالتبادل  الدولي  البنك  مبادرة  المثال  �سبيل  على  ونذكر 

�سيا�سة  المواجهة والمتما�سية مع  القدرة على  بناء  اأجل  للبيانات من 

الموؤ�س�سة الأو�سع باإتاحة البيانات. وثمة مثال ثاٍن يتعلق بزيادة م�ساركة 

الكوارث  من  للحد  العالمي  المرفق  خالل  من  المدني  المجتمع 

لم�ساركة  ا�ستراتيجية  لو�سع  م�ساورات  الآن  وتجري  والإنعا�ش. 

المجتمع المدني تهدف اإلى توفير القدرات والموارد للجهات الفاعلة 

بين  القائمة  الفجوات  اأجل �سدِّ  المجتمع المحلي من  على م�ستوى 

المبادرات المحلية من جهة وال�سيا�سات وال�ستراتيجيات الوطنية من 

جهة اأخرى. وندعم قبل كل �سيء البلدان المعنية بخدماتنا ون�سجعها 

على اتباع م�سار مماثل. 

ونذكر ثالًثا دليل البنك الدولي للتعمير بعد الكوارث الطبيعية: منازل 

التوجيهية،  الوثيقة  اأقوى. وتبرز هذه  ا، ومجتمعات محلية  اأمنً اأكثر 

من بين اأمور اأخرى، المبادئ التالية التي اأود لفت انتباهكم اإليها. 

المبداأ الأول وهو اأن اإعادة الإعمار تبداأ يوم وقوع الكارثة. ومرحلة 

اإدماج  اإعادة الإعمار هي فترة مهمة للتخطيط للم�ستقبل من خالل 

على  الطويل. عالوة  الأمد  في  الأخطار  من  للحد  اأهداف طموحة 

ذلك، يجب اأن تطَبق القرارات المتعلقة بمعيار الأهلية والم�ساعدة 

على توفير ال�سكن تطبيًقا مو�سوعيًّا و�سفاًفا. واأخيًرا ي�سدد الدليل على 

اأهمية الإ�سكان في مكان اآخر والذي ينبغي التقليل منه باأق�سى قدر 

ر حياة النا�ش.  ممكن لأنه يدمِّ

وخالل عمليات توفير الماأوى بعد وقوع الكوارث التي يتولها البنك 

البيئة  بحماية  والخا�سة  المعتمدة  بال�سيا�سات  يلتزم  بنف�سه،  الدولي 

اإعادة  باأن عملية  الدولي فوق كل �سيء  البنك  والمجتمع. ويعترف 

اأن تكون م�ستدامة لالإ�سهام في التنمية طويلة الأمد،  الإعمار يجب 

ون�سجع الدول على و�سع �سيا�سات ت�سريعية وتنظيمية مماثلة ت�سمن 

وفي  لالحتياجات  وفًقا  النتقالي  والماأوى  الطوارئ  ماأوى  تقديم 

الوقت المنا�سب وبطريقة تراعي اأولويات الحد من مخاطر الكوارث 

والتكيُّف مع تغيُّر المناخ. 

ا�ستراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

 

ق عدد كبير من المتحدثين اإلى موا�سيع  �سكًرا �سيدي الرئي�ش. تطرَّ

اإطار عمل هيوغو لبناء  اإلى  هامة عديدة و�سمعت الكثيرين ي�سيرون 

وهذا  الكوارث.  مواجهة  على  المحلية  والمجتمعات  الأمم  قدرة 

من  الحد  لمبادئ  المت�سق  للتطبيق  ممتازة  وقاعدة  ا  ع جدًّ م�سجِّ اأمر 

لمواجهة  الدولي  القانون  في  المعرو�سة  المخاطر  مثل  المخاطر 

الكوارث ولهذا �ساأح�سر كلمتي في اإبراز نقطتين رئي�سيتين نظن اأنهما 

بالغتا الأهمية في النقا�سات التي جرت خالل هذين اليومين. 

اأوًل، تجدر الإ�سارة اإلى اأن الحد من مخاطر الكوارث يتطلب التعاون 

ت�سبح  َثّم  ومن  الخت�سا�سات،  وبين  النا�ش،  وبين  القطاعات،  بين 

القوانين والإجراءات الت�سريعية عن�سًرا اأ�سا�سيًّا في �سمان مثل هذا النهج 

المتكامل في ما يتعلق بال�سيا�سات والممار�سات والبرامج. ولهذا نعتقد 

اأن اإمكانية التقدم اإلى الأمام �سويًّا لتاأمين هذا التعاون هي نقطة اأ�سا�سية. 

ونتكلم هنا عن عدد كبير من القطاعات، والموارد الطبيعية، وعن حماية 

البيئة، وتغيُّر المناخ، والحماية الجتماعية... اإلخ.

نقطة  المحلية. وهذه  المجتمعات  بتمكين  فتتعلق  الثانية  النقطة  اأما 

اأ�سا�سية و�سبق اأن تحدثتم عنها مطوًل. ونعتقد اأن تمكين المجتمعات 

المحلية يبداأ بتمكين الحكومات وال�سلطات المحلية كذلك. وينبغي 

اأن توفر القوانين ال�سلطة والقدرات والموارد المالئمة اإلى الحكومات 

ا التخطيط وتخ�سي�ش الموارد  والمجتمعات المحلية لكي ت�سمن اأي�سً

الأمامية  الخطوط  اأول  النهاية  في  هي  وهذه  متكامل.  نحو  على 

الموؤ�س�سية مع المجتمعات المحلية ونعتقد اأنه ينبغي تعزيزها. 
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واأطلقت ال�ستراتيجية الدولية للحد من الكوارث في العام الما�سي 

مع عدد كبير من ال�سركاء ومن بينها التحاد الدولي، حملة عالمية 

�ست�ستمر على الأقل خالل ال�سنوات الخم�ش المقبلة ترمي اإلى جعل 

المدن اأكثر قدرة على المواجهة. وكان الهتمام ال�ساحق للحكومات 

اإلى  ندعو  ولهذا  كبيًرا.  المو�سوع  هذا  في  فعاًل  بالبحث  المحلية 

التعاون بين التحاد الدولي والجمعيات الوطنية للعمل مع الحكومات 

ن من اتخاذ المزيد  المحلية والوطنية لتوفير الأطر القانونية التي تمكِّ

يعي�ش  اإذ  الح�سرية،  المناطق  الأخطار في  للحد من  الإجراءات  من 

الآن حوالي 50% من �سكان العالم في مناطق ح�سرية. واإننا نتطلع 

ومكونات  الدولي  التحاد  مع  الم�ستقبل  في  التعاون  هذا  مثل  اإلى 

الحركة الأخرى. 

كندا 

)االأ�ضل باالإنكليزية(

الذي  العمل  اأهمية  الكندية  الحكومة  ر  تقدِّ الرئي�ش.  �سيدي  �سكًرا 

القانونية  الجوانب  ب�ساأن  الدولي  الدولي والموؤتمر  به التحاد  يقوم 

للمواجهة الدولية للكوارث الطبيعية. 

كندا  وتدعم  مركزية.  اأهمية  ترتدي  القانوني  ال�ستعداد  م�ساألة  اإن 

لتعزيز  الأخرى  والأطراف  الدولي  التحاد  يبذلها  التي  الجهود 

فهي  وتنفيذها.  الكوارث  لمواجهة  الدولي  القانون  اإر�سادات  ن�سر 

بال�سكل  الكوارث  اأثناء  الدولية  الم�ساعدة  تقديم  ل�سمان  هامة  اأداة 

والوقت المنا�سبين. و�سوف يوفر القرار المتعلق بتعزيز الأطر المعيارية 

ومواجهة الحواجز التنظيمية ب�ساأن التخفيف من الكوارث ومواجهتها 

والنتعا�ش منها اأداة ثمينة للترويج لتخاذ المزيد من الإجراءات. 

وفي ما يتعلق بتعزيز القوانين الوطنية ومواجهة الحواجز التنظيمية، 

وال�سيا�سات  القوانين  وت�سع  الأولويات  الكندية  الحكومة  تحدد 

ال�ستراتيجية التي توجه اإدارة الكوارث. ون�ستمر في العمل لتحقيق 

ال لل�سيا�سات والبرامج وتقديم الم�ساعدات في كل اأوجه  التن�سيق الفعَّ

الكوارث، وال�ستعداد،  اآثار  التخفيف من  الطوارئ:  اإدارة حالت 

وال�ستجابة، والنتعا�ش. 

وت�سكل ا�ستراتيجية كندا الوطنية للتخفيف من الكوارث التي اأُطلقت 

عام 2008، والمنتدى الوطني للحد من مخاطر الكوارث الذي اأن�سئ 

من  الحد  اإلى  الرامية  الوطنية  الجهود  في  مركزية  اأداة   ،2010 عام 

مخاطر الكوارث. اإ�سافًة اإلى ذلك، توفر لجنة اإدارة حالت الطوارئ 

اإطاًرا يتيح العمل التعاوني وي�سمن المزيد من الت�ساق والتكامل في 

العمل في اإطار مختلف المبادرات الحكومية على الم�ستوى الفدرالي 

وم�ستوى المقاطعات والم�ستوى المحلي ل �سيما حين يتعلق الأمر 

بال�ستجابة في حالت الطوارئ. 

ا اإلى عالقة العمل الوثيقة بين الحكومة وال�سليب  وتجدر الإ�سارة اأي�سً

الكوارث،  مخاطر  من  الحد  مجالت  في  خا�سًة  الكندي  الأحمر 

والتخفيف من الآثار، والإدارة. وفي هذا ال�سياق �ساركت الحكومة 

دعم  بموا�سلة  تعهد  تقديم  في  الكندي  الأحمر  وال�سليب  الكندية 

الجهود الرامية اإلى الحد من مخاطر الكوارث وموا�سلة ال�ستثمار 

في المزيد من تلك الجهود وذلك عبر ت�سجيع م�ساركة الم�ستفيدين 

والمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني. 

اإ�سافًة اإلى ذلك، �سوف تتعاون الحكومة الكندية مع ال�سليب الأحمر 

مخاطر  من  للحد  الكندي  الوطني  المنتدى  خالل  ومن  الكندي 

الكوارث من اأجل رفع وعي �سانعي ال�سيا�سات واإ�سداء الن�سح لهم 

في مجال و�سع ال�ستراتيجيات وتح�سين تعاون وم�ساركة الجهات 

مخاطر  من  بالحد  الخا�سة  والدولية  الوطنية  الأن�سطة  في  المعنية 

الكوارث. 

الثغرات  �سدِّ  اأجل  من  الحركة  مع  التعاون  موا�سلة  اإلى  نتطلع  واإننا 

ومواجهة التحديات القائمة في الإطار التنظيمي الكندي لم�ساعدات 

الإغاثة والنتعا�ش في حالت الكوارث. 

باك�ستان 

)االأ�ضل باالإنكليزية(

�سكًرا �سيدي الرئي�ش. نود بدايًة تهنئة التحاد الدولي لإعداده هذا 

لرئي�ش  امتناننا  عن  نعرب  كما  الكوارث.  قوانين  عن  المهم  القرار 

لإنهاء  والتوجيه  الدعم  لتوفيرها  الم�ساركة  والدول  ال�سياغة  لجنة 

هذه ال�سياغة.

ن عالًيا دور قوانين  ا للكوارث، تثمِّ اإن باك�ستان باعتبارها بلًدا معر�سً

الكوارث  بظاهرة  المرتبطة  المخاطر  من  التخفيف  في  الكوارث 

ت باك�ستان، بعد معاناتها من الزلزال  الطبيعية وتغيُّر المناخ. وقد اأقرَّ

ال لإدارة الكوارث يمكنه وحده  الرهيب عام 2005، باأن النظام الفعَّ

الم�ستقبل  في  الطبيعية  الكوارث  تهديدات  مواجهة  في  الم�ساعدة 

واإنقاذ موارد ثمينة من خالل بناء قدرات قوية للتاأهب وال�ستجابة. 

وكنا قد اأ�سدرنا في وقت مبكر اأي في العام 2006 المر�سوم الوطني 

ل اإلى قانون برلماني عام 2010. و�ساعدنا  لإدارة الكوارث الذي تحوَّ

على  الكوارث  اإدارة  عن  م�سوؤولة  �سلطات  اإقامة  في  القانون  هذا 

المحلي  الم�ستوى  على  العمل  على  والتركيز  البالد  م�ستويات  كل 

با�ستخدام الو�سائل والإمكانات المحلية. 

مثل  كوارث  اإدارة  في  النجاح  التنظيم  هذا  خالل  من  وا�ستطعنا 

الم�ساعدة  عالًيا  ر  ونقدِّ  .2011 عام  والآن   2010 العام  في�سانات 

التي قدمها لنا المجتمع الدولي في مواجهة هذه التحديات. وبف�سل 

تجربتها، اكت�سبت ال�سلطة الوطنية لإدارة الكوارث م�سداقية عالمية 

في توجيه العمل الدولي في باك�ستان في حال وقوع كارثة طبيعية. 



248

الم�ؤتمر الدولي الحادي والثالثين لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

ونعمل حاليًّا على تح�سين هذا النظام وفًقا لإر�سادات التحاد الدولي 

المتحدة  الأمم  وا�ستراتيجية  الباك�ستاني  الأحمر  الهالل  وجمعية 

الدولية للحد من الكوارث. 

مخاطر  من  الحد  اأن�سطة  في  فاعل  ب�سكل  باك�ستان  ا  اأي�سً وت�سارك 

الكوارث على ال�سعيدين الإقليمي والعالمي. وهي طرف في مبادرات 

الإقليمي  للتعاون  اآ�سيا  جنوب  لرابطة  الكوارث  مخاطر  من  الحد 

ومنظمة التعاون القت�سادي. كما نتواجد بقوة في مبادرات �سالمة 

المدار�ش. وتجدر الإ�سارة اإلى م�ساهمتنا الفاعلة في و�سع واعتماد 

القوانين والقواعد والمبادئ الدولية لمواجهة الكوارث. 

قانون  و�سع  اإلى  الهادف  الحوار  عملية  في  بن�ساط  ا  اأي�سً ون�سارك 

نموذجي لت�سهيل تقديم الم�ساعدات الدولية في حالت الكوارث. 

على  الكوارث  اآثار  من  للتخفيف  العمل  تركيز  على  تماًما  ونوافق 

الأول  بالدور  يعترف  القرار  اأن  نرى  اأن  المحلي. وي�سعدنا  ال�سعيد 

للدولة المت�سررة في البدء بالعمل المتعلق بالكارثة وتحديد الإجراءات 

الواجب اتخاذها وتنفيذها. 

ر كثيًرا الت�سديد على الجهود الرامية اإلى التخفيف من الآثار  كما نقدِّ

الجوانب هي  اأن هذه  ونعتقد  العي�ش.  �سبل  التركيز على  من خالل 

اأ�سا�سية في نجاح تنفيذ قوانين الكوارث. 

ا اإبراز الثغرات التكنولوجية، والقيود المالية، وعدم  غير اأننا نود اأي�سً

اعتماد الموؤ�س�سات الداخلية على نف�سها، وهي اأمور تعيق نجاحنا في 

تح�سين النظام. وبالرغم من امتالكنا لنظام جيد لالإنذار المبكر بالن�سبة 

متكامل  لنظام  نفتقر  نزال  ل  المخاطر،  �سديدة  الطق�ش  ظواهر  اإلى 

لالإنذار المبكر بمخاطر متعددة. 

تحديد  في  للحكومة  المركزي  الدور  على  كذلك  الت�سديد  ونود 

�سبل ك�سب  بناء  اإعادة  الأولويات والإدارة والتن�سيق وعلى �سرورة 

والقرو�ش  المهارات،  على  )التدريب  النتعا�ش  مرحلة  في  العي�ش 

ال�سغيرة،... اإلخ(. 

تركيا 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

 

عالمنا  في  الطبيعية  الكوارث  دمار  قوة  اأ�سبحت  الرئي�ش،  ال�سيد 

اليوم م�ساوية تقريًبا للكلفة الب�سرية والقت�سادية للنزاعات الم�سلحة. 

اإلى  بالن�سبة  اأ�سواأ  الو�سع  يكون  المعقدة،  الطوارئ  حالت  وفي 

للكوارث  الة  الفعَّ المواجهة  ت�سكل  ولهذا  ال�سعيفة.  المجتمعات 

الطبيعية تحدي ع�سرنا هذا. 

واأنتهز هذه الفر�سة للتعبير مرة اأخرى عن امتناننا للم�ساعدة التي قدمها 

الذي وقع في �سرق تركيا يوم  الزلزال  اأعقاب  الدولي في  المجتمع 

23 ت�سرين الأول/ اأكتوبر. ونفذنا العمليات اأثناء المرحلة الأولى من 

نت فرقنا خالل  البحث والإنقاذ معتمدين على مواردنا الوطنية. وتمكَّ

الأنقا�ش. وخالل مرحلة  ا من  �سخ�سً  231 اإنقاذ  من  المرحلة  هذه 

ة  اإعادة الإعمار الالحقة، وجهنا نداًء دوليًّا للح�سول على خيام معدَّ

لل�ستاء، وبيوت جاهزة، وحاويات. ونود التعبير عن �سكرنا الجزيل 

للمجتمع الدولي لإر�ساله اأكثر من 20000 خيمة �ستائية وغيرها من 

مواد الإغاثة الإن�سانية. 

ال الذي حققه التحاد  ا اأن اأكرر �سكرنا للتن�سيق الفعَّ وا�سمحوا لي اأي�سً

م�ساعدتها  اإر�سال  الوطنية  الجمعيات  من  كبير  لعدد  واأتاح  الدولي 

الإن�سانية اإلى المناطق التي �سربها الزلزال. ولن ين�سى ال�سعب التركي 

اأبًدا م�ساعدتكم. 

ال هو ال�سبيل الوحيد لتح�سين القدرات  اإن ال�ستعداد المبكر والفعَّ

قدر  اأق�سى  اإلى  التقلي�ش  وبالتالي  الطبيعية،  الكوارث  مواجهة  على 

ممكن من اآثارها ال�سلبية على مجتمعاتنا. وقد اأثبتت التجربة اأنه ما 

من بلد هو بماأمن من الكوارث الطبيعية اأو ي�ستطيع ال�ستعداد ب�سكل 

كامل لحدوثها. ويبدو اأن في البلدان اأو المناطق التي ت�سربها كارثة، 

تبداأ مبادرات عدة خا�سة بهذا الحدث اأحياًنا ومبادرات اإقليمية في 

باأن  ال�سدد  التاأكيد في هذا  واأود  الكارثة.  بعد وقوع  اأخرى  اأحيان 

برنامج القانون الدولي لمواجهة الكوارث هو اإحدى الأدوات الأكثر 

الإغاثة  عمليات  في  الت�سغيلية  التحديات  مواجهة  لتح�سين  فاعلية 

الدولية من خالل تقلي�ش الحواجز القانونية والإدارية اإلى اأق�سى حد 

ممكن. وانطالًقا من ذلك، قد ي�سجع ن�سر القانون الدولي لمواجهة 

الم�ساعدة  تقديم  تعيق  التي  الحواجز  اإزالة مثل هذه  الكوارث على 

اإلى من هم بحاجة اإليها. 

علينا اإر�ساء القواعد على م�ستوى القوانين الوطنية من اأجل تح�سين 

�سرعة عمليات مواجهة الكوارث وفاعليتها. غير اأنه ينبغي اأن تقترن 

والظروف  الدولية  المعايير  �سوء  على  المعتمدة  الوطنية  القوانين 

الفريدة لكل بلد من البلدان، بالإرادة ال�سيا�سية لتنفيذها. 

قطر  مع  تركيا  اتخذتها  التي  بالمبادرة  التذكير  اأود  الختام،  وقبل 

والجمهورية الدومينيكية باإطالق م�سروع "هوبفور" بهدف �سمان 

اأجل  من  والع�سكري  المدني  الدفاع  اأ�سول  بين  الفعلي  التعاون 

ال�ستجابة بفاعلية اأكبر في حالت الكوارث. 

ال�سليب الأحمر في بيرو

)االأ�ضل باالإ�ضبانية( 

ال�سيد الرئي�ش، اأرجوك األ تقطع كلمتي، ما �ساأقدمه الآن هو نتيجة 

ال�ساعة  ا�ستقبلتهم  الذين  بيرو  في  الأحمر  ال�سليب  متطوعي  عمل 

ال�سابعة هذا ال�سباح. 
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ذ الم�سروع  اأود الإ�سارة اإلى اأنه تم اعتماد هذا القانون اأ�ساًل وقد ُنفِّ

في العامين 2009 و2010 بدعم من التحاد الدولي. ولهذا اأرجو 

م.  من الح�سور الكريم التحلي بال�سبر والتفهُّ

ت�سلمت في الأم�ش هذه الوثيقة من البيرو وهي تحتوي على ال�ستمارة 

التي اأظن اأن غالبية الحا�سرين قد اأجابت عنها. 

في ما يتعلق بالقوانين والقواعد والمبادئ الخا�سة بالمواجهة الدولية 

للكوارث في بيرو، تم خالل الفترة ما بين تموز/ يوليو 2010 و�سباط/ 

بيرو،  في  الأحمر  لل�سليب  م�سترك  م�سروع  تنفيذ   ،2011 فبراير 

والتحاد الدولي، والهيئة الوطنية للدفاع المدني. واأن�سئ فريق متعدد 

الخت�سا�سات من خبراء وممثلين من كل الوزارات، والهيئة الوطنية 

الحكومية  غير  والمنظمات  الإن�سانية  والمنظمات  المدني،  للدفاع 

للموافقة على الم�سروع وتنفيذه وتطويره. 

العنا�سر  من  مجموعة  العتبار  في  الأوجه  متعدد  الم�سروع  واأخذ 

منها ما يلي: 

�سيناريوهات الكوارث والأمرا�ش المعدية في بيرو   .1
ذات  والإقليمية  الدولية  وال�سيا�سات  القوانين  اإلى  عامة  نظرة   .2

ال�سلة والتي تنطبق على البيرو

باإدارة  الخا�سة  وال�سيا�سات  القانوني  الإطار  اإلى  عامة  نظرة   .3
الكوارث وحالت الطوارئ المرتبطة باأمرا�ش معدية

التفاقات الم�ستركة بين الوكالت والمتعلقة بتن�سيق الم�ساعدات   .4
وتبادل المعلومات

دور منظمات المجتمع المدني  .5
اآليات الإنذار المبكر والمراقبة للكوارث وتف�سي اأمرا�ش معدية   .6

عبر الحدود

طلبات الم�ساعدة من الخارج  .7
الو�سع القانوني لوكالت الإغاثة الأجنبية  .8

الإغاثة في حالت  �سلع  ب�ساأن عبور وخروج  الجمارك  اتفاق   .9
الكوارث

اتفاق الجمارك المطبق اأثناء تف�سي مر�ش معٍد   .10
التعامل مع العاملين الأجانب اأثناء الكارثة  .11

التعامل مع الموظفين الدوليين والم�سافرين الأجانب اأثناء تف�سي   .12
مر�ش معٍد 

و�سائل النقل اأثناء الكارثة  .13
و�سائل النقل اأثناء تف�سي مر�ش معٍد  .14
ال�سرائب والر�سوم واأ�سعار ال�سرف  .15

ل، واإمكانية اإي�سال الم�ساعدات، وال�سالمة  التنقُّ  .16
الو�سائل والتدابير الإ�سافية  .17

الم�ساءلة وال�سفافية  .18

ال�سيد فرناندو جوزي كاردينا�س،

رئي�س الجل�سة العامة المخ�س�سة لتعزيز قانون الكوارث

)االأ�ضل باالإ�ضبانية(

هل يمكن اأن اأطلب منك بكل احترام اإنهاء كلمتك التي لم تقدمها 

اإلى المترجمين الفوريين؟ ل اأظن اأن من الممكن اأن تتابع. �سننتقل 

اإلى المتحدث التالي. 

ال�سليب الأحمر في بيرو

)االأ�ضل باالإ�ضبانية( 

على  الجمعية  واأحث  مراعاتها  ينبغي  التي  العنا�سر  ذكرت  لقد 

الخا�سة  والمبادئ  والقواعد  بالقوانين  اللتزام  في  ال�ستمرار 

بالمواجهة الدولية للكوارث. 

ال�سليب الأحمر البريطاني 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

�سكًرا �سيدي الرئي�ش. ل ن�ستطيع اأبًدا روؤية ال�ساعة من هذا الجانب من 

دة.  القاعة واآمل ب�سدق األ اأتجاوز الدقائق الثالث المحدَّ

اإن ال�سليب الأحمر البريطاني يوؤيد الهتمام الذي يوليه هذا الموؤتمر 

لمو�سوع تعزيز قوانين الكوارث. وترتدي الموا�سيع الفرعية الثالثة 

اأهمية في �سمان تقديم م�ساعدات اأف�سل واأكثر مالءمة للذين يعانون 

من الكوارث. 

وقد اأجرى ال�سليب الأحمر البريطاني، بدعم من ال�سلطات العامة، 

اأثناء  المتحدة  للمملكة  الوطنية  الم�ساعدات  اإطار  �ساملة عن  درا�سة 

لمواجهة  الدولي  القانون  اإر�سادات  �سوء  على  وذلك  الكوارث 

كو�سيلة  الإجراء  هذا  مثل  قيمة  ندرك  ذلك،  على  وبناًء  الكوارث. 

الدور  وتعزيز  القت�ساء،  عند  المحلية  الآليات  تح�سين  اإلى  لل�سعي 

الم�ساعد للجمعية الوطنية بالن�سبة اإلى حكومتها. 

غير اأن علينا اأن نعلم اأن مثل هذه الت�سريعات وغيرها من ال�ستعرا�سات 

تتطلب موارد والتزامات هائلة من جانب الدولة والجمعية الوطنية 

المعنية على حٍد �سواء. ونرى اأنه ينبغي اإجراء مثل هذه ال�ستعرا�سات 

مو�سوع  لدرا�سة  متكاماًل  نهًجا  قد و�سعت  الحركة  تكون  اأن  بعد 

واتفق  وا�سح  بفهم  حظيت  قد  اهتماماتنا  تكون  اأن  وبعد  محدد، 

ب�ساأنها ب�سكل عام كل �سركاء الحركة. 

المجتمعات  م�ساركة  اأي  الفرعيين،  بالمو�سوعين  يتعلق  ما  وفي 

المحلية في اإجراءات الحد من مخاطر الكوارث، وماأوى الطوارئ، 

يبدو لنا اأن تبادل اأف�سل الممار�سات والمزيد من الم�ساركة في العمل 
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مع الدول وال�سركاء من خارج الحركة يمكن اأن ي�سكل خطوة اأولى 

معقولة قبل المطالبة باإجراءات عملية مثل ا�ستعرا�ش القوانين. 

يدعم ال�سليب الأحمر البريطاني الجهود التي يبذلها التحاد الدولي 

و�سركاء الحركة الآخرون للتوعية بالق�سايا المتعلقة بماأوى الطوارئ 

والماأوى النتقالي. ولكن نظًرا اإلى تنوع الحالت المعقدة غالًبا واإلى 

ا اإلى الحاجة  الح�سا�سيات المختلفة ب�ساأن هذا المو�سوع، ونظًرا اأي�سً

داخل الحركة لتعزيز معارفنا وخبراتنا في هذا المجال وتح�سين فهمنا 

لدورنا الخا�ش، من المهم اأن نعتمد نهًجا مدرو�ًسا لهذه الم�ساألة. 

كو�ستاريكا

)االأ�ضل باالإ�ضبانية(

�سكًرا �سيدي الرئي�ش. ا�سمحوا لي بالتعبير عن امتناننا للتقارير المقدمة 

والأدوات المتاحة لبناء قدرات الدول والجمعيات الوطنية. ونذكر 

ب�سكل خا�ش القانون النموذجي لت�سهيل وتنظيم الم�ساعدات الدولية 

المتعلق  والق�سم  الإقليمية،  العمل  الكوارث، وحلقات  في حالت 

بالحلول البتكارية واأف�سل الممار�سات في مجال الماأوى النتقالي.

كانت ت�سريعات كو�ستاريكا تتطور با�ستمرار منذ العام 1969 حين 

يعد  فلم  التجاه،  في  تغيٌر  موؤخًرا  وحدث  الطوارئ.  قانون  اعُتمد 

التركيز على الإغاثة بل على الوقاية والحد من المخاطر. واآخر مثال 

لذلك هو الخطة الوطنية النافذة الآن والتي يقابل محتواها اإطار عمل 

هيوغو والإر�سادات التي و�سعها مركز الوقاية من الكوارث الطبيعية 

في اأمريكا الو�سطى. 

كما �سدرت كتيبات تحدد الإجراءات الهادفة اإلى التخفيف من اآثار 

العوائق اأمام دخول الم�ساعدات الدولية في حال وقوع كارثة. 

وبالرغم من الجهود المبذولة والتقدم الُمحَرز، ل تزال هناك تحديات 

اأمريكا  في  الكوارث  عن  التقرير  اإليه  ي�سير  وكما  مواجهتها.  ينبغي 

المرتبطة  الكوارث  وخا�سًة  الطبيعية-  الكوارث  ت�سكل  الالتينية 

بالمناخ- تهديًدا متنامًيا لل�سكان. ويجب و�سع القوانين وال�سيا�سات 

على  هنا  ون�سدد  التحديات.  هذه  على  يرد  نحو  على  تكييفها  اأو 

اأهمية الم�ساعدة التقنية الدولية والتعاون الدولي المالئمين من اأجل 

تح�سين ال�ستعداد القانوني لمواجهة الكوارث والأحداث الأخرى 

المت�سلة بها. 

ل يمكن التكلم عن تعزيز قوانين الكوارث بدون الإ�سارة اإلى الحد من 

مخاطر الكوارث. وكما يقول المثل ال�سعبي: الوقاية خير من العالج. 

�سحيح اأن علينا تح�سين الأنظمة والإجراءات والقوانين والإر�سادات 

ا ال�ستفادة من كل  التي �سننفذها في اأعقاب الكارثة، ولكن علينا اأي�سً

دقيقة وثانية قبل وقوع الكارثة من اأجل تقييم الأخطار والحد منها، 

ومن اأجل التوعية والإعالم، وتح�سير المجتمعات المحلية والأفراد. 

هم لليوم الآتي ل محالة  وبهذا نخفف اإلى اأق�سى حد من �سعفهم ونعدُّ

�سواء اأردناه اأو لم نرده. 

اإن كو�ستاريكا تعترف باأهمية �سبكة الوقاية من الكوارث والحد من 

المخاطر وتعمل ب�سكل وثيق مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر 

ا حين تحدث الكارثة ومن  الكوارث. كما نعلم باأهمية اأن تكون م�ستعدًّ

التي  البلدان  تلك  البحث والإنقاذ. ون�سكر  اأن�سطة  في  م�ساركتنا  َثّم 

اأتاحت لنا رئا�سة الفريق ال�ست�ساري الدولي للبحث والإنقاذ. 

�سكًرا لمتابعتكم. ونعلن تاأييدنا الكامل للقرار المطروح تحت هذا البند. 

ال�سويد 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

اأن ال�ستثمار في الحد من مخاطر الكوارث  �سيدي الرئي�ش، نعتقد 

على  القدرة  بناء  في  الم�ساهمة  اإلى  ونحتاج جميًعا  ملحة،  �سرورة 

ال�سمود. وقد اأظهرت الأزمات ال�سخمة الأخيرة اأننا بحاجة ما�سة 

ا اإلى التركيز على ال�ستعداد والوقاية. وهنالك الكوارث التي ل  اأي�سً

تحتل العناوين الرئي�سية اأي الفي�سانات وحالت الجفاف المتكررة 

التي تعوق ب�سدة التنمية القت�سادية. 

اإن الفقراء هم اأ�سد المت�سررين من تغيُّر المناخ والتدهور البيئي. ونعلم 

اأن في الأماكن التي ت�سحُّ فيها الموارد مثل الماء، والأرا�سي الزراعية، 

فقًرا  اأكثر  �سيء وي�سبحون  اأ�سد �سعًفا كل  يفقد من هم  والأ�سول، 

ا لالأخطار. �سً واأكثر تعرُّ

ال�سيد الرئي�ش، لقد اأ�سبحنا في منت�سف الطريق بالن�سبة اإلى تنفيذ اإطار 

عمل هيوغو. واأظهر ا�ستعرا�ش منت�سف المدة بو�سوح ما الذي تم 

اإنجازه: زخم �سيا�سي اأكبر للحد من مخاطر الكوارث على ال�سعيدين 

العالمي والوطني، وت�سريعات اأف�سل لمجتمعات مدركة للمخاطر، 

الجهود  بتن�سيق  المكلفة  الوطنية  التن�سيق  هيئات  من  عدد  واإن�ساء 

والمحلي.  الوطني  ال�سعيدين  على  المخاطر  من  الحد  اإلى  الرامية 

النا�ش  نقاط �سعف  التخفيف من  اأن  ا  اأي�سً اأظهر  ال�ستعرا�ش  ولكن 

�سة لالأخطار ل يزال يتطلب الكثير من العمل. والمجتمعات المعرَّ

ع اإلى حٍد كبير في العمل المحلي ا�ستكماًل للجهود الرامية  يجب التو�سُّ

اإلى تعزيز اإجراءات الحد من المخاطر العالمية والإقليمية والوطنية. 

ل الم�سوؤولية الأولى  وي�سبح التعاون الوثيق بين الحكومات التي تتحمَّ

من جهة، والجهود الدولية من جهة اأخرى �سرًطا اأ�سا�سيًّا لنجاح تنفيذ 

بين  الوثيقة  ال�سراكة  اأن  البلد. كما  م�ستوى  اإطار عمل هيوغو على 

ا اأمر اأ�سا�سي.  ال�سلطات العامة والجهات المحلية الفاعلة هي اأي�سً

ذ حتى الآن في الكثير  ع اأن نرى العمل الممتاز الذي ُنفِّ من الم�سجِّ

من الأماكن. ففي غرب اأفريقيا، تعاونت ثالث جمعيات وطنية مع 

المدنية  والوكالة  ال�سويدي،  الأحمر  وال�سليب  الدولي،  التحاد 



251

12345

12234

تقارير

ال�سويدية للت�سدي لحالت الطوارئ من اأجل تح�سين اإدارة الكوارث. 

وكان الهدف ال�ستراتيجي الأول لهذا التعاون هو بناء عالقة قوية بين 

الجمعيات الوطنية وال�سلطات العامة المعنية. 

مخاطر  من  الحد  اإجراءات  لتو�سيع  حاجة  ثمة  اأن  الوا�سح  من 

العالم على  اأنحاء  الموجودة في كل  الدولية  الحركة  واأن  الكوارث 

كل الم�ستويات هي طرف مهم في هذا الم�سهد. وتلعب الحركة دوًرا 

ا في تطوير القانون الدولي لمواجهة الكوارث. ونود الإ�سارة،  هامًّ

في هذا ال�سياق، اإلى العمل الهام الذي قامت به لجنة القانون الدولي 

التابعة لالأمم المتحدة ب�ساأن حماية الأ�سخا�ش في حالت الكوارث، 

الدولي  القانون  مجال  في  العمل  كثب  عن  تتابع  اللجنة  اأن  ونعلم 

لمواجهة الكوارث. 

تدعم ال�سويد بقوة هذا العمل والتركيز على الأطر التنظيمية المالئمة 

من  الحد  في  الم�ساركة  من  المحلية  المجتمعات  تمكين  اأجل  من 

مخاطر الكوارث. والقرار المطروح اأمامنا هو....

ال�سيد فرناندو جوزي كاردينا�س،

رئي�س الجل�سة العامة المخ�س�سة لتعزيز قانون الكوارث

)االأ�ضل باالإ�ضبانية(

ال�سويد احترام الوقت المحدد؟ لقد تجاوزته  اأطلب من  اأن  هل لي 

بكثير. �سكًرا جزياًل. الكلمة الآن لممثل حكومة نيوزيلندا. 

نيوزيلندا

)االأ�ضل باالإنكليزية(

ال�سيد الرئي�ش، اإن نيوزيلندا تقرُّ باأهمية ال�ستعداد القانوني من اأجل 

الة للتحديات التي تطرحها الكوارث، ومن اأجل �سمان  المواجهة الفعَّ

ا�ستفادة ال�سكان المت�سررين من م�ساعدات اإن�سانية ت�سلهم بال�سرعة 

المطلوبة. ومنذ اعتماد اإر�سادات القانون الدولي لمواجهة الكوارث 

في الموؤتمر الدولي الثالثين لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر، عملنا 

بالتعاون الوثيق مع ال�سليب الأحمر النيوزيلندي لتاأمين اإدراج هذه 

الإر�سادات في الأطر والخطط الوطنية الخا�سة باإدارة الكوارث. 

وكانت نيوزيلندا قد و�سعت في العام 2009 اإجراءات ت�سغيل موحدة 

لتنظيم وتن�سيق عرو�ش الم�ساعدة الدولية لنيوزيلندا في حال وقوع 

من  م�ساهمات  ذلك  ي�سمل  وكان  البالد.  في  النطاق  وا�سعة  كارثة 

النيوزيلندي،  الأحمر  ال�سليب  المعنية،  الحكومية  الوكالت  كل 

والمنظمات غير الحكومية المهتمة بمواجهة الكوارث. وظل كل 

اأكبر  ثاني  الذي �سرب  ر  المدمِّ الزلزال  اإلى حين وقوع  نظريًّا  ذلك 

مدينة، كري�ست�سور�ش، في اأوائل هذا العام. وكان يعني امتالكنا لخطط 

واإر�سادات جاهزة اأنه حين �سرب الزلزال واأُعلنت حالة الطوارئ، 

كانت كل الوكالت المعنية تعرف ماذا عليها اأن تفعل وبمن تت�سل 

ومن �سين�سق العمل داخل الحكومة وخارجها، وا�ستطعنا تنفيذ العمل 

لت  وتحوَّ اإليها.  بحاجة  كانوا  من  اإلى  الم�ساعدة  تقديم  اأي  الأهم، 

ال على  هذه الإر�سادات الوا�سحة والعملية اإلى م�ساعدات وتن�سيق فعَّ

الأر�ش بين نيوزيلندا والجهات الفاعلة الدولية. 

ن�ستخل�ش  اأن  ل�ستجابتنا،  الوطني  التقييم  من  النتهاء  بعد  ونتوقع 

اإدارة  نظام  وتعزز  الجاري  عملنا  �سك  بال  �ستدعم  اأخرى  درو�ًسا 

الكوارث وبما في ذلك الإطار القانوني. واإذ تقع بالدنا في اإحدى 

بموا�سلة  ملتزمون  نحن  للكوارث،  ا  �سً تعرُّ الأكثر  العالم  مناطق 

العمل عن كثب مع جيراننا من منطقة المحيط الهادئ من اأجل تعزيز 

ال�ستعداد للكوارث واإجراءات الحد من المخاطر. وتقدمنا بتعهد في 

هذا الموؤتمر بموا�سلة تعزيز المكاتب الوطنية لإدارة الكوارث واإدارة 

واإننا  الهادئ  المحيط  منطقة  بلدان  من  عدد  في  الت�سونامي  اأخطار 

ممتنون للخبرات والن�سائح التي يمكن اأن تقدمها الحركة لتح�سين 

وتعزيز الأطر القانونية وال�سيا�سات. 

الأحمر  وال�سليب  الدولي  التحاد  لعمل  امتناننا  عن  ا  اأي�سً ونعرب 

في  دورنا  اأداء  في  و�سن�ستمر  الهام  المجال  هذا  في  النيوزيلندي 

الم�ساعدة على التقدم وتعزيز هذه الجهود. 

اإيطاليا 

)االأ�ضل باالإنكليزية(

القرار  م�سروع  بتقديم  اإيطاليا  رحبت  لقد  الرئي�ش.  �سيدي  �سكًرا 

ب�ساأن  التنظيمية  الحواجز  ومواجهة  المعيارية  الأطر  بتعزيز  المتعلق 

ذلك  باعتبار  منها  والنتعا�ش  ومواجهتها  الكوارث  من  التخفيف 

متابعة لإر�سادات القانون الدولي لمواجهة الكوارث التي اعتمدها 

الموؤتمر الدولي الثالثون لعام 2007. وقد ارتفع م�ستوى الدمار الذي 

ت�سببه الكوارث اإلى حٍد كبير خالل العقود الأخيرة، الأمر الذي جعل 

مو�سوع الحد من مخاطر الكوارث من اأول بنود جدول الأعمال 

ر في هذا ال�سياق النداء الموجه اإلى الدول ل�ستعمال  الدولي. ونقدِّ

تعزيز الأطر  اأجل  الكوارث من  الدولي لمواجهة  القانون  اإر�سادات 

الوطنية القانونية والموؤ�س�سية في مجال الحد من مخاطر الكوارث. 

من  بالحد  معني  اإيطالي  منتدى   2008 العام  في  اأن�سئ  قد  وكان 

اإلى  الدائرة الوطنية للحماية المدنية. وبالن�سبة  المخاطر بتن�سيق من 

ذلك  الزلزل،  اأخطار  على  رئي�سي  ب�سكل  نركز  القانوني،  الإطار 

اأثناء العقود الأخيرة هزات اأر�سية كانت لها اآثار  اأن اإيطاليا �سهدت 

 ،2009 عام  في  الأكيال  منطقة  �سرب  الذي  الزلزال  وبعد  مدمرة. 

كل  على  الوقاية  تدابير  تمويل  اأجل  من  جديدة  ت�سريعات  ُو�سعت 

للمباني  دة  المحدَّ المعايير  تحديث  وتحديًدا  الوطنية،  الأرا�سي 

في  هامة  خطوة  هي  وهذه  المباني.  كل  هياكل  وتدعيم  الجديدة 

عملية ل تزال جارية ترمي اإلى تنفيذ �سيا�سات وقائية اأكثر فاعلية على 

الم�ستوى الوطني. 
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الطبيعية  الكوارث  اأن  اإيطاليا تدرك جيًدا  اأن  الختام  القول في  واأود 

الأهداف  مع  بالتوافق  الم�ستدامة  التنمية  اأمام  كبيًرا  عائًقا  ت�سكل 

الإنمائية لالألفية. وتعلن اإيطاليا التزامها التام بدعم التاأهب للكوارث 

للبلدان الثالثة بناًء على الخبرات المكت�سبة وبالتعاون مع المنظمات 

الدولية مثل اليوني�سكو، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. 

كما ندعم بقوة المبادرة الدولية لو�سع نموذج عالمي للمخاطر. 

جمعية ال�سليب الأحمر الكمبودي

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

�سيداتي، �سادتي، با�سم جمعية ال�سليب الأحمر الكمبودي، �ساأعر�ش 

عليكم بع�ش المبادرات التي اتخذناها في مجال قوانين الكوارث. 

�سيما  ل  الأهمية  غاية  في  مو�سوع  هو  الكوارث  قانون  تعزيز  اإن 

بالن�سبة اإلى الدول المعنية في منطقة اآ�سيا والمحيط الهادئ. وتبقى 

اإر�سادات القانون الدولي لمواجهة الكوارث اأداة مهمة يمكن للدول 

القانوني  ا�ستعدادها  لتح�سين  ت�ستخدمها  اأن  الوطنية  والجمعيات 

للكوارث. 

وا�ستندت جمعية ال�سليب الأحمر الكمبودي اإلى اإر�سادات القانون 

في   ،2020 العام  حتى  وال�ستراتيجية  الكوارث،  لمواجهة  الدولي 

ذات  الأخرى  وال�سيا�سات  الكوارث  لإدارة  الخا�ش  نظامها  و�سع 

ال�سلة من اأجل تلبية احتياجات الو�سع الإن�ساني المتغيِّر. وال�سليب 

الأحمر الكمبودي هو ب�سفته جهة م�ساعدة لل�سلطات العامة، ع�سو 

في اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث في الحكومة الملكية لكمبوديا 

ويعمل اإلى جانب الحكومة في كل جوانب اإدارة الكوارث. 

وعلى غرار العديد من الجمعيات الوطنية في المنطقة، و�سعنا �سيا�سة 

لإدارة الكوارث من اأجل توجيه تنفيذ مبادرات ال�ستعداد للكوارث 

والحد من المخاطر. كما و�سعنا مدونة �سلوك لمواجهة الكوارث 

اأجل  من  الكوارث  لمواجهة  الدولي  القانون  اإر�سادات  على  مبنية 

تح�سين فاعلية وجودة عمليات الإغاثة في حالت الكوارث. 

لرفع  الحكومة  مع  با�ستمرار  الكمبودي  الأحمر  ال�سليب  ويعمل 

م�ستوى ال�ستعداد القانوني لمواجهة الكوارث. وفي العام 2009، 

تعاون ال�سليب الأحمر الكمبودي مع نظرائه في الحكومة والتحاد 

الدولي للقيام بدرا�سة عن موارد كمبوديا في مجال الأطر التنظيمية 

�سعًيا اإلى و�سع قانون وطني جديد لإدارة الكوارث. وا�ستمر ال�سليب 

اإلى  والن�سح  الدعم  تقديم  في  الدولي  الكمبودي والتحاد  الأحمر 

اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث في �سياغتها لهذا القانون. 

اأيار/ مايو من هذا العام م�ساورات ختامية مع 24  وجرت في �سهر 

لجنة من مختلف المقاطعات حول اإدارة الكوارث وتنتظر الم�سودة 

التطورات، ت�سدد  اإلى هذه  اإ�سافًة  الوطنية.  الجمعية  النهائية موافقة 

ا�ستراتيجية ال�سليب الأحمر الكمبودي على �سرورة الترويج لم�ساركة 

المجتمعات المحلية في اأن�سطة الحد من مخاطر الكوارث والتاأهب. 

ونرى اأن م�ساركة المجتمعات المحلية هي اأ�سا�سية لبناء القدرة على 

اأطر  امتالك  باأهمية  ونعترف  كمبوديا،  في  الكوارث  اأمام  ال�سمود 

اأمًنا من خالل  قانونية و�سيا�سات تدعم المجتمعات المحلية الأكثر 

الم�ساركة في اأن�سطة الحد من مخاطر الكوارث. 

اإننا نهدف اإلى �سمان م�ساركة المجتمعات المحلية في اأن�سطة الإنذار 

المبكر، وتوعيتها باأهمية المعلومات عن الحد من مخاطر الكوارث 

اإلى التعاون الوثيق مع حكومتنا في هذا المجال  والتاأهب. ونتطلع 

وفي تنفيذ ا�ستراتيجيتنا لإدارة الكوارث. 

تايلند

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

في  الفي�سانات  اأ�سواأ  الما�سية  الثالثة  الأ�سهر  خالل  تايلند  واجهت 

تاريخ البالد. وبالرغم من اأن ال�سبب الرئي�سي كان كمية الأمطار غير 

على  م�سممة  الحكومة  فاإن  المو�سمية،  الرياح  فترة  اأثناء  الم�سبوقة 

تجنب حدوث مثل هذه الكارثة مجدًدا. 

اأن  المناخ،  تغيُّر  من  الحقبة  في هذه  الدول،  اأن على  تايلند  وتعتقد 

تكون فاعلة وم�ستعدة على كل الجبهات من اأجل الت�سدي للظواهر 

المناخية ال�سديدة. وهذا يعني اأنه ينبغي التاأكيد على الوقاية والتاأهب 

كما ينبغي التاأكيد على ال�ستجابة. 

اإحدى  الكوارث هي  قوانين  باأن  ال�سابقين  المتحدثين  مع  نتفق  اإننا 

القواعد الأ�سا�سية لإدارة الكوارث. وفي تايلند يوفر قانون الوقاية من 

الكوارث والتخفيف من اآثارها للعام 2007 الأداة الرئي�سية للحكومة 

في هذا المجال. وين�ش القانون على اإن�ساء مركز قيادة خا�ش في حال 

وقوع كارثة، ويتيح اإن�ساء بنية �ساملة للقيادة والمراقبة على الم�ستويين 

المحلي والوطني. 

لقوانين  ال  الفعَّ التنفيذ  اأن  الأخيرة  ال�سخمة  الفي�سانات  علَّمتنا  وقد 

ما  في  الوثيق  التن�سيق  عبر  الوطنية،  الأزمات  اأوقات  في  الكوارث 

الأدوات  توفر  اأ�سا�سي  اأ�سا�سي كما هو  اأمر  الوكالت،  بين مختلف 

القانونية نف�سها. ويكمن اأحد التعهدات التي قدمتها حكومة تايلند 

الإدراج  عبر  الكوارث  اأثناء  الجهود  تكثيف  في  الموؤتمر  هذا  اإلى 

المنهجي للتن�سيق في ما بين مختلف ال�سلطات العامة المعنية، وتعزيز 

ال�سراكة بين الحكومة والحركة الدولية. وف�ساًل عن ذلك، تبيَّن اأن 

اأدوار الجمعيات الوطنية والقطاع الخا�ش والمتطوعين هي حيوية 

في عملية التخفيف من الآثار. 

اأما الم�ساعدة الدولية فهي عامل اآخر مهم لم�ساعدتنا على مواجهة 

با�سم  لنعبِّر  الفر�سة  هذه  انتهاز  نود  ولهذا  تايلند.  في  الفي�سانات 

والمنظمات  البلدان  ولكل  للحركة  الخال�ش  امتناننا  عن  ال�سعب، 

للمت�سررين.  ُقدمت  التي  والهبات  الم�سكورة  لم�ساعدتها  الدولية 

الحكومة  لجهود  ل  المكمِّ لدورها  التقدير  بكل  الحركة  وحظيت 
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كانت  نف�سه  الوقت  وفي  المنكوبين.  ال�سكان  م�ساعدة  اإلى  الرامية 

الإدارة الفعلية والممنهجة للتدفق الكبير من الم�ساعدات الواردة من 

البلدان الأجنبية ومن المنظمات الدولية تطرح فعاًل تحديات كبيرة. 

القانوني  ال�ستعداد  ل�سرورة  الت�سدي  اإلى  الحاجة  نرى  ولذلك، 

للتعاون الدولي بناًء على اإر�سادات القانون الدولي لمواجهة الكوارث 

المت�سررين  الأ�سخا�ش  اإلى  الم�ساعدات  و�سول  �سمان  اأجل  من 

الة وبال�سرعة الالزمة.  بطريقة فعَّ

وفي الختام وبينما ت�سعى تايلند جاهدة اإلى اإجراء اإ�سالح �سامل لنظام 

اإدارة المياه لغر�ش الوقاية من الفي�سانات، ثمة حاجة ملحة كذلك 

لو�سع ترتيبات عملية للم�ساعدات الإن�سانية واإغاثة الكوارث على 

نا كثيًرا قرار قادة رابطة اأمم جنوب  الم�ستوى الإقليمي. ولهذا ي�سرُّ

�سرق اآ�سيا خالل قمة الرابطة الأخيرة في بالي باعتماد الإعالن الذي 

الفي�سانات  من  الوقاية  مجال  في  بالتعاون  والمتعلق  تايلند  قدمته 

الإعالن  اأثبت  منها. وقد  اآثارها والإغاثة والنتعا�ش  والتخفيف من 

التزام رابطة اأمم جنوب �سرق اآ�سيا بالنخراط الفاعل في التعاون في 

مجال اإدارة الكوارث الطبيعية بكل اأبعادها. 

ال�سليب الأحمر النرويجي 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

نعرفه لالأ�سف  الطبيعية، كما  الكوارث  تترك  الرئي�ش.  �سيدي  �سكًرا 

عي�سهم،  ك�سب  �سبل  وعلى  النا�ش،  حياة  على  هائاًل  اأثًرا  جميًعا، 

وو�سائل رفاههم. وكما اأظهرته الكوارث الأخيرة، يمكن اأن تتعرقل 

اإذا لم نمتلك  المالئم  الوقت  الم�ساعدة الالزمة في  لتقديم  جهودنا 

الو�سائل القانونية المنا�سبة. ولأن مثل هذا التاأخير اأمر ل يمكن القبول 

به، علينا اأن نبذل كل ما بو�سعنا للتخل�ش من العوائق التي تُحول دون 

الو�سول اإلى الأ�سخا�ش المت�سررين في الوقت الالزم. 

ن�ستطيع  اأرى كيف  الحركة عندما  اأكون ع�سًوا في  باأن  اإني لفخور 

ال�ستجابة في حالت الكوارث. واأنا متاأكد اأن من الممكن العمل 

تقديم  وت�سهيل  تواجهها  التي  للعوائق  للت�سدي  الحكومات  مع 

الم�ساعدات ب�سرعة اأكبر عندما تحدث الكارثة. 

ا للتعاون المثمر بين الحكومة النرويجية وال�سليب  واإني مرتاح جدًّ

جرت   ،2007 عام  ُعقد  الذي  الموؤتمر  فمنذ  النرويجي.  الأحمر 

ل  ت�سهِّ �سوف  النرويجية  وال�سيا�سات  القوانين  في  هامة  تغييرات 

ال�ستجابة الدولية ال�سريعة في حال حدوث كارثة كبيرة في النرويج. 

دعًما  دولية  واأدوات  معايير  الأخيرة  ال�سنوات  خالل  ُو�سعت  وقد 

الماأوى.  لم�ساألة  حلول  تقديم  في  والفاعلية  الإن�ساف  من  لمزيد 

ولكن من الوا�سح اأننا نحتاج اإلى اإيالء اهتمام اأكبر لتحليل وتلخي�ش 

التجارب وتطبيق الدرو�ش الم�ستفادة على الكوارث الحالية. 

الجمعيات  اإلى  بالن�سبة  القرار  لهذا  الرئي�سية  الأهداف  اأحد  يكمن 

التنظيمية  الأحكام  اأن  من  التاأكد  على  الدول  م�ساعدة  في  الوطنية 

في  ولي�ش  الكوارث  اأثناء  الم�ساعدات  تقديم  ت�سهيل  في  ت�ساهم 

الة  الفعَّ للدول وال�سراكات  الحركة  توفره  الذي  الدعم  اأما  تعطيلها. 

هذه  مواجهة  في  اأ�سا�سية  عنا�سر  فهي  اأخرى،  اإن�سانية  جهات  مع 

اأن ن�ستخدم هذا القرار لتعزيز قوانين الكوارث  التحديات. ويجب 

القانون  بها  ن�ستخدم  اأن  يمكن  التي  الطريقة  على  والتركيز  الوطنية 

مدينون  فاإننا  الوطنية.  الكوارث  في حالت  المعاناة  من  للتخفيف 

الة.  بذلك لجميع الذين هم بحاجة اإلى م�ساعدة �سريعة وفعَّ

ال�سليب الأحمر الفلبيني الوطني 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

كاماًل  دعًما  الفلبيني  الأحمر  ال�سليب  يدعم  الرئي�ش.  �سيدي  �سكًرا 

ر لمجرد اإعالم الح�سور  القرار المتعلق بتعزيز قوانين الكوارث ونذكِّ

ا للكوارث وهي  �سً الكريم، باأن الفلبين هي من بين البلدان الأكثر تعرُّ

ت�سهد حوالي 300 كارثة طبيعية كل عام. لقد عانينا كثيًرا في الما�سي 

من اأعا�سير التيفون والفي�سانات المو�سمية، واأبرزها اإع�سار "كيت�سانا" 

عام 2009، وموؤخًرا اإع�سارا "نالغاي" و"ني�سات" في �سهر ت�سرين 

لرفع  حافًزا  الكوارث  هذه  و�سكلت  العام.  هذا  من  اأكتوبر  الأول/ 

للقيام  الملحة  للحاجة  وتكراًرا  للكوارث  الوطني  التاأهب  م�ستوى 

بالأن�سطة المتعلقة بال�ستعداد القانوني والحد من مخاطر الكوارث. 

يتميز ال�سليب الأحمر الفلبيني الذي ي�ستمر في الوقوف في ال�سف 

الأمامي في مجال ال�ستجابة الإن�سانية في البالد، بتاريخ طويل من 

المجتمعات  اإلى  بال�ستناد  الكوارث  الحد من مخاطر  برامج  تنفيذ 

المحلية. وقد راأينا ب�سكل مبا�سر اأهمية العمل على كل الم�ستويات 

للحد من اأخطار الكوارث وخا�سًة على الم�ستوى المحلي، ولهذا 

المجتمعات  تمكين  تدعم  التي  بالقوانين  الهتمام  بتزايد  نرحب 

المحلية من الم�ساركة في هذا العمل. 

و�سنَّت الفلبين خالل ال�سنوات الثالث الأخيرة، بف�سل جهود ال�سليب 

الحد من مخاطر  في تح�سين  ت�ساعد  قوانين عدة  الفلبيني،  الأحمر 

الكوارث في البالد، كان اأولها القانون الجمهوري رقم 127 اأو قانون 

 ،2009 الذي وافقت عليه الحكومة عام  الفلبيني  ال�سليب الأحمر 

وكان على راأ�ش المدافعين عنه رئي�سنا ري�سارد غوردون وكان اآنذاك 

القانون على  4 من هذا  الف�سل  ال�سيوخ. وين�ش  ع�سًوا في مجل�ش 

منح ال�سليب الأحمر الفلبيني �سلطة التن�سيق بين الجمعيات الوطنية 

المماثلة من بلدان اأخرى والحكومات وال�سعب والقوات الم�سلحة 

لجمهورية الفلبين، وذلك في اأوقات ال�سلم وفي حالت النزاعات 

الم�سلحة والكوارث. ولي�ش ذلك اإل جزًءا من ال�سلطات الممنوحة 

لل�سليب الأحمر الفلبيني في ما يتعلق بحالت الكوارث.

 

الممكن  من  اأ�سبح  الكوارث،  حالت  في  لال�ستجابة  وت�سهياًل 

لل�سليب الأحمر الفلبيني عقد اتفاقات مع ال�سلطات العامة والقبول 
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بمَنح لتغطية تكاليف اأي خدمات اأو اأن�سطة قد توكل القيام بها �سمن 

نطاق اأهدافها ومهامها بموجب مثل هذه التفاقات. 

ال�سرائب  كل  دفع  من  بالإعفاء  نتمتع  اأننا  ذلك،  كل  من  والأهم 

واإيرادات  الهبات  كل  على  ذلك  في  بما  المبا�سرة  وغير  المبا�سرة 

عملياتنا، والإعفاء من ر�سوم �سريبة القيمة الم�سافة وغيرها من الر�سوم 

على الواردات والم�ستريات المخ�س�سة لال�ستعمال الح�سري لدينا. 

وا�ستطعنا تطبيق ذلك على اأن�سطة مواجهة الكوارث التي ن�سطلع بها. 

ا في العام 2010 قانون وطني يتعلق بالحد من مخاطر  ثم �سدر اأي�سً

ال�سيد  ا من رئي�سنا  اأي�سً 10121 وبدفع  القانون رقم  الكوارث وهو 

ال�سيوخ.  مجل�ش  في  ع�سًوا  ا  اأي�سً حينذاك  وكان  غوردون  ري�سارد 

وين�ش هنا الإعالن على.. "اأننا نوؤيد ونعتمد المعايير والمبادئ الدولية 

الأخطار  بالحد من  المتعلقة  العالمية  الإن�سانية والجهود  للم�ساعدة 

باعتبارها التعبير الملمو�ش للتزام البلد بالتغلب على المعاناة الب�سرية 

التي ت�سببها الكوارث المتكررة". وبهذا يمكن اأن ت�سهدوا باأن الفلبين 

تقبل الآن بالمعايير الدولية للم�ساعدة الإن�سانية خا�سًة ما يتعلق منها 

باإدارة اأخطار الكوارث. 

ال�سين 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

منذ  الدولي  الدولية والتحاد  اللجنة  ت�سارك  الرئي�ش.  �سيدي  �سكًرا 

فترة طويلة في اأعمال الإغاثة في حالت الكوارث الطبيعية من خالل 

اإر�سال المتطوعين وتوجيه نداءات للح�سول على التبرعات وهذا ما 

ره ال�سين اأف�سل تقدير.  تقدِّ

اأما بالن�سبة اإلى تعزيز قانون الكوارث، فاأود اإثارة ثالث نقاط. اأوًل اأنه 

ينبغي للحكومات اأن تولي اهتماًما كبيًرا لالإغاثة والحد من اأخطار 

ن  وتح�سِّ الوطنية،  للظروف  وفًقا  الفاعلة  الآليات  وتعزز  الكوارث 

الم�ساعدة  ثانًيا تقديم  بتوعية الجمهور. وينبغي  الت�سريعات، وتهتم 

المالية والتقنية اإلى البلدان النامية من اأجل تح�سين قدرتها على الوقاية 

من الكوارث والتاأهب لها والحد من مخاطرها. 

ل الحكومات  وينبغي ثالًثا، في ما يتعلق بالت�ساق والتن�سيق، اأن ت�سهِّ

وتدعم عمل ا�ستراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث، 

ومكتب تن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية، واللجنة الدولية، والتحاد الدولي، 

التي  للمزايا  الكامل  ال�ستخدام  من  نها  وتمكِّ الوطنية،  والجمعيات 

تتمتع بها. 

�ش للكوارث. وقد عانت ال�سين،  ال�سيد الرئي�ش، اإن ال�سين بلد معرَّ

الأمطار  ومن  "وين�سوان"،  زلزال  من  الأخيرة،  ال�سنوات  خالل 

المتجمدة والعوا�سف الثلجية، ومن زلزال �سخم، وانهيارات وحلية. 

واأود انتهاز هذه الفر�سة للتقدم بال�سكر اإلى الحكومات والمنظمات 

لدعمها  الدولي،  والتحاد  الدولية  اللجنة  بينها  ومن  الدولية 

وم�ساعدتها. وقمنا، خالل ال�سنوات الأخيرة، ب�سياغة اأكثر من 30 

منها  الكوارث:  اأخطار  والحد من  الإغاثة  في مجال  قانوًنا ونظاًما 

الزلزل  من  بالحماية  المتعلق  والقانون  الطوارئ،  لحالت  قانون 

والتخفيف من اآثارها،... اإلخ.

ونولي اهتماًما كبيًرا لبناء القدرات للحد من مخاطر الكوارث على 

م�ستوى المجتمع المحلي، واإقامة مجتمعات محلية نموذجية، وو�سع 

المناطق  في  الطوارئ  ماأوى  تقديم  اأجل  من  ال�سلة  ذات  الأنظمة 

الح�سرية والريفية. 

وقد �ساركت ال�سين في الإغاثة الدولية لحالت الكوارث، وقدمت 

واليابان وغيرها.. وقدمت  وباك�ستان،  هايتي،  في  الإن�ساني  الدعم 

 443،2 يعادل  بما  نقدية عاجلة  الغذائية وم�ساعدات  المواد  ال�سين 

مليون رينمينبي للمحتاجين في قرن اأفريقيا. وقدمت جمعية ال�سليب 

الأحمر ال�سيني اإلى كٍل من نظيريها في كينيا واإثيوبيا مليوني رينمينبي، 

لتقديم  الدولي  التحاد  اإلى  رينمينبي  ماليين   4 من  اإ�سافيًّا  ومبلًغا 

الم�ساعدات في بلدان اأخرى مت�سررة. 

اإن ال�سين م�ستعدة للعمل مع المجتمع الدولي من اأجل تبادل الخبرات 

في حال وقوعها،  والإغاثة  الكوارث  الحد من مخاطر  في مجالي 

وتعزيز التعاون في الحد من الكوارث والم�ساهمة في اإقامة مجتمع 

اأكثر اإن�سانية. 

جمعية الهالل الأحمر في كازاخ�ستان 

)االأ�ضل بالرو�ضية( 

في  ت�سارك  حكومتنا  اإن  الكلمة.  لإعطائي  الرئي�ش  �سيدي  �سكًرا 

ونرى  البالد وخارجها.  داخل  الطوارئ  في حالت  الإغاثة  تقديم 

اأجل  اإطار قانوني من  اإلى امتالك  اأمر حيوي ونحتاج  اأن ال�ستعداد 

الممكن  اأن من  يعني  الذي  الأمر  الدولية،  الإغاثة  تح�سين عمليات 

الو�سع  في مواجهة  ي�ساعد ذلك  والممتلكات، كما  الأرواح  اإنقاذ 

والتخفيف من التكاليف. 

نرى اأن علينا اأن نبذل كل ما بو�سعنا ل�سمان تعزيز المبادئ التي ت�ستند 

الة. وهذا ما اأنجزناه فعاًل. فقد اأن�ساأنا فريق  اإليها الم�ساعدة الدولية الفعَّ

واأظهرنا  الإغاثة.  بعمليات  المتعلقة  القوانين  تح�سين  ل�سمان  عمل 

اهتماًما بالجانب الدولي من الأمور من خالل �سياغة م�سروع قرار 

يتعلق بحماية المدنيين هو قيد النظر حاليًّا. 

وقدمنا تو�سيات مبنية على تحليل لتنفيذ القانون الدولي الذي اأُدرج 

في ت�سريعاتنا. وكان كل ذلك متما�سًيا مع تو�سيات التحاد الدولي 

ب�ساأن القوانين وموافًقا لقرار الموؤتمر الدولي الثالثين. 
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الدولي.  التحاد  تو�سيات  تطبيق  عاتقها  على  جمعيتنا  واأخذت 

ا جديًدا يتيح لنا م�ساعدة الحكومة، وهو قانون نموذجي  وو�سعنا �سكًّ

ب�ساأن الم�ساعدة التي ينبغي تقديمها في حالت الطوارئ. 

ا �سفحة حول هذا المو�سوع على �سبكة الإنترنت على  واأن�ساأنا اأي�سً

اأننا �سنكون قادرين على اإنجاز بع�ش  موقع التحاد الدولي ما يعني 

التقدم في حال وقوع كارثة في البلدان الناطقة بالرو�سية. 

كما نعمل مع الحكومة ل�ستعرا�ش الت�سريع الحالي بهدف تح�سين 

اإلى  �سعيها  في  الجمعيات  كل  يفيد  بما  نطاقها  وتو�سيع  اأن�سطتنا 

طبيعة  تحديد  اإلى  ا  اأي�سً و�سن�سعى  الكوارث.  اآثار  من  التخفيف 

عندما  الم�ساعدات  تقديم  اإعاقة  �ساأنها  من  التي  القانونية  الحواجز 

تقع الكارثة. 

اأطرنا  تح�سين  في  اعتماده  �سيتم  الذي  القرار  ي�ساعدنا  اأن  وناأمل 

نجاح  ل�سمان  مًعا  العمل  من  ن  �سنتمكَّ اأننا  ا  اأي�سً ويعني  القانونية. 

التن�سيق الدولي. 

وفي الختام اأود، نيابًة عن الوفود الناطقة بالرو�سية، التعبير عن امتناننا 

لوجود مترجمين فوريين يتكلمون الرو�سية وللم�ساعدة التي قدمها 

لذلك �سندوق ال�سليب الأحمر الياباني، و�سندوق ال�سليب الأحمر 

لينا.  البريطاني. �سكًرا لمموِّ

المملكة المتحدة 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

�سكًرا جزياًل �سيدي الرئي�ش. ترحب المملكة المتحدة بالمنحى العام 

القرار المتعلق بتعزيز الأطر المعيارية ب�ساأن التخفيف من  لم�سروع 

الكوارث ومواجهتها والنتعا�ش منها، وتركيزه على الواجب الأول 

للدول بحماية مواطنيها من اآثار الكوارث، وعلى التزام الجمعيات 

الوطنية بدعمها باعتبارها جهات م�ساعدة لها في المجال الإن�ساني. 

ا العمل الهام الذي اأتاح لالتحاد الدولي اإعداد اإر�سادات  ر اأي�سً ونقدِّ

القانون الدولي لمواجهة الكوارث و�سياغة قانون نموذجي محتمل، 

الأخرى  والجهات  الوطنية  ال�سلطات  مع  الت�ساور  بعد  ي�سبح،  قد 

نا اأن يدعو م�سروع  المعنية، اأداة مرجعية مفيدة في هذا المجال. وي�سرُّ

القانون اإلى المزيد من الم�ساورات حول هذا المو�سوع. 

ا اأن ال�سكوك القانونية لي�ست الو�سائل الوحيدة ول  غير اأننا نعتقد اأي�سً

ا اأن  بال�سرورة اأف�سل الو�سائل لتح�سين اإدارة الكوارث. ومن المهم حقًّ

نقلِّ�ش اإلى اأق�سى حد ممكن من احتمال اأن يوؤدي التركيز على اأدوات 

التدابير  نوع  اعتماد  عن  الدول  اإثناء  اإلى  التقييدات  من  الكثير  فيها 

الم�سار اإليها في القرار والتي ترمي اإلى ت�سهيل اأن�سطة التخفيف من 

اآثار الكوارث والنتعا�ش منها. 

وفي هذا ال�سياق، نعرب عن امتناننا لعالقة العمل الوثيقة مع ال�سليب 

الأحمر البريطاني في درا�سة حالة عن اإطار عمل المملكة المتحدة 

في تقديم اإغاثة الكوارث عبر الحدود. وكان ذلك موؤ�سًرا عن مدى 

اإنفاذ اإر�سادات ت�سهيل وتنظيم الم�ساعدات الدولية لالإغاثة والنتعا�ش 

الأولي، ودلياًل على اأن الإدارة العملية لالإطار القانوني القائم ل تقل 

اأهمية عن امتالك الإطار القانوني المالئم. 

ال�سليب الأحمر البلغاري 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

اعتماد  منذ  الأفا�سل.  وال�سادة  ال�سيدات  ح�سرات  الرئي�ش،  ال�سيد 

اإر�سادات القانون الدولي لمواجهة الكوارث، ي�سعى ال�سليب الأحمر 

اأن الجهات المعنية تفهم جيًدا الإر�سادات  التاأكد من  اإلى  البلغاري 

وتن�سرها على النحو المالئم، وت�ستعملها اأح�سن ا�ستعمال. ونرى اأن 

ن�سر التفاهم وت�سجيع الم�ساركة داخل الجمعية الوطنية ل يقالن اأهمية 

عن اإقامة ال�سراكات ال�ستراتيجية بما في ذلك الم�ساركة في البرامج. 

في  النا�ش  حياة  على  للكوارث  المتزايد  بالأثر  اهتمامنا  اإلى  ونظًرا 

زيادة  في  رغبتنا  عن  بو�سوح  التعبير  نود  العالم،  اأنحاء  مختلف 

م�ساركتنا في اأن�سطة المنا�سرة ب�ساأن هذه الموا�سيع تما�سًيا مع دورنا 

كجهات م�ساعدة ومع �سيا�سة التحاد الدولي الخا�سة بالدبلوما�سية 

القانوني هو  لالإطار  الجيد  الت�سميم  باأن  مقتنعون  الإن�سانية. ونحن 

نتعهد  الم�ست�سعفين. ولذلك،  ال�سكان  اأ�سا�سي لحماية  �سرط م�سبق 

بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى ل�ستعرا�ش فاعلية الت�سريعات 

ا  اأي�سً ونبذل  الكوارث.  مخاطر  من  الحد  اأن�سطة  تعزيز  في  القائمة 

كل الجهود الممكنة لو�سع اأطر قانونية و�سيا�سات ذات �سلة باإدارة 

المحلي  المجتمع  قدرة  تعزيز  في  الم�ساهمة  �ساأنها  ومن  الكوارث 

على ال�سمود. 

م�سروع  مثل  من  مبادرات  فائدة  تاأكيد  ال�سياق  هذا  في  ا  اأي�سً ونود 

ذ  التحاد الأوروبي بدرا�سة القانون الدولي لمواجهة الكوارث المنفَّ

بالتعاون مع الحكومة البلغارية، باعتباره محاولة لو�سع خارطة تحدد 

الثغرات القانونية واأداة مفيدة لتح�سين الإطار القانوني. ونتيجة لنجاح 

دورنا  على  التاأكيد  نكرر  كبير،  بتقدير  حظي  الذي  الم�سروع  هذا 

في تقديم الدعم لحكومتنا ب�ساأن قانون الكوارث توافًقا مع تجربتنا 

العامة  لل�سلطات  م�ساعدة  دورنا كجهات  وعلى  الطويلة وخبراتنا، 

في المجال الإن�ساني. 

للوثائق  ارتياحنا  عن  التعبير  البلغاري  الأحمر  ال�سليب  با�سم  واأود 

المقترحة في الموؤتمر الدولي والمتعلقة بقانون الكوارث، واعتقادنا 

باأنها �ست�ساهم في تحقيق اأهداف ال�ستراتيجية حتى العام 2020. 

ونود الإعراب عن تقديرنا لما اأنجزه فريق التحاد الدولي المكلف 

اإلى  بالن�سبة  �سيما  ل  الكوارث  لمواجهة  الدولي  القانون  في  بالنظر 

تقديم الإر�سادات واأدوات المنا�سرة القابلة للتطبيق. 
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ال�سليب الأحمر النم�ساوي 

)االأ�ضل باالإنكليزية(

كما نعرفه جميًعا ل تكون الحواجز اأمام الإغاثة في حالت الطوارئ 

حواجز مادية فح�سب، بل نجد، من بين اأكبر العوائق التي تواجهنا 

التنظيمية  عندما نحاول تقديم الإغاثة ل�سحايا الكوارث، الحواجز 

ومنها القوانين والأنظمة الإدارية المعقدة والإجراءات الإدارية التي 

غالًبا ما تت�سبب بتاأخير كبير لتدابير الإغاثة العاجلة وتت�سبب بالتالي 

بمعاناة غير �سرورية واأ�سرار �سحية وحتى فقدان الأرواح. 

ولهذا ال�سبب اأطلق التحاد الدولي م�سروع القانون الدولي لمواجهة 

الكوارث قبل عدة �سنوات. والهدف من هذا الم�سروع القيِّم وبالغ 

اأنظمة  لت�سميم  ا�ستعمالها  ينبغي  التي  الطريقة  اإيجاد  هو  الأهمية 

ت�سهيل  اأجل  من  الدولية  الإغاثة  بعمليات  المتعلقة  القانونية  الدول 

الم�ساعدات الواردة بدًل من اإبطاء و�سولها. 

وتنظيم  ت�سهيل  اإر�سادات  اأي  الم�سروع،  هذا  نتائج  وُقدمت 

الدولي  الموؤتمر  في  الأولي  والنتعا�ش  لالإغاثة  الدولية  الم�ساعدات 

هذه  بتنفيذ  التحدي  هو  يظل  وما  جميعنا.  بها  ورحبنا  الثالثين 

الإر�سادات اإلى اأبعد ما يمكن من خالل توحيد اأطرنا القانونية الوطنية. 

ولكنه  بالتاأكيد  هدًفا طموًحا  ال�سامل  التوحيد  يبقى  الرئي�ش،  ال�سيد 

�سرعة  على  حياتهم  تعتمد  الذين  الكوارث  �سحايا  لماليين  حيوي 

وفاعلية ت�سليم الإغاثة الإن�سانية. واأعتقد جازًما اأن حياة هوؤلء ت�ستحق 

فعاًل الجهد الذي نبذله. 

قام ال�سليب الأحمر النم�ساوي بدعم م�سروع القانون الدولي لمواجهة 

الكوارث منذ بدايته و�سوف ي�ستمر حتًما بدعمه. وتقدمنا مع الحكومة 

النم�ساوية بالتعهد بموا�سلة العمل نحو تنفيذ اإر�سادات ت�سهيل وتنظيم 

الم�ساعدات الدولية لالإغاثة والنتعا�ش الأولي على الم�ستوى الوطني. 

واأود ت�سجيعكم جميًعا على تقديم تعهدات مماثلة. 

واأود، في الختام التقدم بال�سكر اإلى التحاد الدولي وفريق م�سروع 

والذي  والثمين  الهام  لعملهم  الكوارث  لمواجهة  الدولي  القانون 

كل  في  الأرواح  من  كبير  عدد  اإنقاذ  اإمكانية  على  بالتاأكيد  ينطوي 

اأنحاء العالم. 

ال�سليب الأحمر اللبناني

 

)االأ�ضل بالعربية( 

القانونية  اإننا نرى، في ما يتعلق بتعزيز الأطر  �سكًرا �سيدي الرئي�ش. 

لفائدة الوقاية من الكوارث، اأن هذا المو�سوع هو بند هام في جدول 

الأعمال، وتعك�ش القرارات المطلوب اعتمادها هذه الأهمية ونود 

في هذا ال�سدد تاأكيد النقاط التالية: 

يجب اأن ت�سمن البلدان المانحة األ يجد الم�ستفيدون من الم�ساعدات 

ل  م�ساعدات  قبول  اإلى  فيه  ي�سطرون  محرج  موقع  في  اأنف�سهم 

يحتاجون اإليها. ولهذا نقترح الإ�سارة ب�سكٍل ما في القرار اإلى هذه 

الم�ساعدات غير ال�سرورية. 

لنا  يتيح  الذي  فهو  اأ�سا�سي،  اأمر  التقييم  اأن  اإلى  الإ�سارة  وتجدر 

تعديل  على  البلدان  ع  وي�سجِّ المنا�سبة  ال�ستنتاجات  ا�ستخال�ش 

ت�سريعاتها. وتتطلب ال�سراكة الحقيقية بين الحكومات والجمعيات 

الوطنية اإطاًرا مالئًما هو اأهم من اإقامة اأي �سراكة اأخرى. وعلينا بذل 

الجهود في هذه الم�ساألة تحديًدا. 

القانوني.  الإطار  فنقترح مراجعة  الموؤقت،  الماأوى  اإلى  بالن�سبة  اأما 

كما ن�سجع الحكومات على اتخاذ الإجراءات التي تتيح توفير الماأوى 

الجمعيات  مع  بالتن�سيق  وذلك  الكارثة  وقوع  بعد  ب�سرعة  الموؤقت 

الوطنية. 

ا اإقامة نظام دولي. فينبغي و�سع اإر�سادات دولية لأف�سل  ونقترح اأي�سً

وهذا  الكوارث.  بعد حدوث  الماأوى  بتوفير  المتعلقة  الممار�سات 

التي  الخطط  تبّني  ي�ستطيعان  المدني  والمجتمع  الحكومة  اأن  يعني 

ا اأن ت�سمح مثل هذه  ت�ساعدهما في ا�ستعدادهما للكوارث. وينبغي اأي�سً

الإجراءات للجمعيات الوطنية بامتالك قواعد بيانات عن الم�ساكل 

اأن تعتمدها الحكومات والجمعيات  والحلول الممكنة التي يجب 

الوطنية. ويمكن اأن تتوفر بذلك م�ساعدة حقيقية للجمعيات الوطنية 

التي تحتاج اإلى مثل هذا الدعم. 

القرار.  هذا  يرتديها  التي  الكبيرة  الأهمية  على  التاأكيد  اأخيًرا  ونود 

و�سكًرا.

النم�سا 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

اأو  الطبيعية  الكوارث  في حالت  المدنيين  مو�سوع حماية  يرتدي 

التكنولوجية اأهمية بالغة بالن�سبة اإلى النم�سا. ومن الوا�سح اأن �سحايا 

الكوارث في كل اأنحاء العالم هم من اأ�سد النا�ش ا�ست�سعاًفا وبالتالي 

الكوارث  اأن  وخا�سًة  والدعم،  والحماية  الهتمام  كل  ي�ستحقون 

الطبيعية اأ�سبحت اأكثر تكراًرا وعنًفا خالل ال�سنوات الأخيرة. 

واأود في هذا ال�سياق التقدم بال�سكر اإلى التحاد الدولي واإلى فريقه 

المكلف بم�سروع القانون الدولي لمواجهة الكوارث لعملهم الهام 

في و�سع الإر�سادات والقوانين النموذجية الم�سممة لت�سهيل توزيع 

اإغاثة الكوارث الواردة من خارج البلدان المت�سررة من الكوارث. 

وبف�سل م�سروع التحاد الدولي المتعلق بالقانون الدولي لمواجهة 

ال�سكوك  ت�سميم  و�سرورة  اأهمية  جميًعا  الآن  ندرك  الكوارث، 
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الخا�سة بالإغاثة في حالت الكوارث بالطريقة التي تعطي �سحايا 

الكوارث اأف�سل الفر�ش الممكنة للبقاء على قيد الحياة. 

المتعلقة  الأحكام  توحيد  هو  المجال  هذا  في  الالحق  والتحدي 

بدون  الكوارث  �سحايا  اإلى  الم�ساعدات  مقدمي  و�سول  باإمكانية 

مع  بالعمل  وتعهدت  الجهود  تلك  بدعم  ملتزمة  والنم�سا  عائق. 

ال�سليب الأحمر النم�ساوي لتحديد الطرق المنا�سبة لتنفيذ اإر�سادات 

القانون الدولي لمواجهة الكوارث وتكييف نظامها القانوني وخا�سًة 

في  المجال  المعتمدة في هذا  الكوارث  الإغاثة في حالت  قوانين 

المقاطعات التحادية الت�سع. 

معالجة  كيفية  ال�سياق  هذا  في  الرئي�سية  الموا�سيع  اأحد  و�سيكون 

ت�سلُّم الم�ساعدات الخارجية في هذه القوانين. واأعلم اأن المناق�سات 

المتعلقة بذلك �ستبداأ قريًبا.

لك�سمبرغ 

)االأ�ضل بالفرن�ضية( 

ا الكلمة التي األقتها  �سكًرا �سيدي الرئي�ش. يوؤيد لك�سمبرغ تاأييًدا تامًّ

بالدي  وترحب  الأع�ساء.  ودوله  الأوروبي  التحاد  با�سم  بولندا 

والهالل  الأحمر  ال�سليب  وتقا�سم  الموؤتمر  هذا  موا�سيع  باختيار 

الأحمر ما يقلقهم من ق�سايا في هذا المجال. 

الأزمات  عدد  في  المزعج  الرتفاع  كثب  عن  لك�سمبرغ  يراقب 

البيئية. ولم يعد هناك حاجة لإثبات ال�سرورة الملحة لقيام المجتمع 

الدولي بعمل قوي في هذا ال�سدد. والحقيقة هي اأن تغيُّر المناخ له 

اآثار اأخطر على البلدان ال�سعيفة واأن من واجبنا ال�ستجابة في مجال 

الوقاية ومن خالل م�ساعدة الأ�سخا�ش الم�ست�سعفين المت�سررين من 

تلك الكوارث. وقد داأب لك�سمبرغ خالل �سنوات طويلة على دعم 

البرامج الإن�سانية التي ينفذها �سركاوؤه المحليون والدوليون وب�سكل 

خا�ش اأع�ساء الحركة. 

ال�سكان للكوارث  تاأهب  اإلى تح�سين  الحاجة  ويدرك وفدي تماًما 

وكبح العواقب المدمرة لال�ستعمال غير المكافئ لالأر�ش، وللكوارث 

اإلى مجرد  الطبيعية، والتو�سع الع�سوائي للمناطق الح�سرية بالإ�سارة 

يقترح  الذي  المطروح  القرار  بقوة  لك�سمبرغ  ويوؤيد  قليلة.  اأمثلة 

تعزيز الإجراءات الرامية اإلى التخفيف من الآثار المدمرة على الأفراد 

وحالت  الم�سلحة  النزاعات  تخّلفها  التي  المحلية  والمجتمعات 

الحماية  تح�سين  ويجب  الطبيعية.  والكوارث  الأخرى  العنف 

المتوفرة لهوؤلء الأفراد ولهذه المجتمعات المحلية. ويوؤيد لك�سمبرغ 

القرارات التي اقترحها مجل�ش المندوبين. اإننا على قناعة باأن تعزيز 

الإطار القانوني على الم�ستويين الدولي والوطني اأمر حيوي لتزويد 

الأ�سخا�ش الم�ست�سعفين بالخدمات المنا�سبة لحاجاتهم. 

تتعلق  جديدة  ا�ستراتيجية   2006 عام  لك�سمبرغ  اعتمد  وقد 

بالم�ساعدات الإن�سانية. وت�سعى هذه ال�ستراتيجية التي تمت مراجعتها 

عام 2009 اإلى تح�سين نوعية م�ساعدات الطوارئ التي نقدمها بطرق 

عدة، وم�ساعدتنا على اللتزام ب�سورة اأف�سل بالمبادئ والممار�سات 

ال�سليمة في تقديم المنح الإن�سانية. وبموجب هذه ال�ستراتيجية و�سعًيا 

اإلى زيادة مرونة دعمنا وموثوقيته، ن�ستعد لتوقيع اتفاق تمويل جديد 

مع اللجنة الدولية على مدى عدة �سنوات ابتداًء من العام 2012. كما 

نخطط لتخ�سي�ش 5% من ميزانيتنا لل�سوؤون الإن�سانية من اأجل الوقاية 

من الكوارث والحد من مخاطرها واإدارة نتائجها. 

ويثني لك�سمبرغ على الجهود المبذولة لتعزيز ا�ستعمال الإر�سادات 

من  للحد  الدولية  والمبادئ  والقوانين  القواعد  من  الم�ستخل�سة 

الأخطار والإغاثة في حالت الكوارث. ونقف على اأهبة ال�ستعداد، 

في روح من الم�سوؤولية، لالتحاد مع كل اأع�ساء هذا الموؤتمر في اتخاذ 

الإجراءات لمواجهة التحديات الإن�سانية الحالية. 

كازاخ�ستان

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

تح�سين  في  الدولي  الموؤتمر  هذا  عمل  كازاخ�ستان  حكومة  تدعم 

قواعد القانون الدولي الإن�ساني في حالت الطوارئ، ومعالجة ق�سايا 

التقدير  اأ�سد  كازاخ�ستان  حكومة  وتقدر  الحالية.  ال�سحية  الحماية 

النزاعات  من  تعاني  التي  الأماكن  في  الدولية  للجنة  الفاعل  الدور 

المنظمة  تبذلها  التي  الجهود  ونوؤيد  الطوارئ.  وحالت  الم�سلحة 

والرامية اإلى ن�سر القانون الدولي الإن�ساني وتعزيز تطبيقه. 

وقد وقَّعت الحكومة في �سهر �سباط/ فبراير من هذه ال�سنة اتفاًقا مع 

اللجنة الدولية ي�سفي الطابع الر�سمي على اأن�سطة اللجنة الدولية في 

والحوار  الثنائي  التعاون  تطوير  الوثيقة  هذه  و�ستتيح  كازاخ�ستان. 

المتبادل ل �سيما في مجال الق�سايا الإن�سانية الإقليمية. 

الحماية  وي�سمن  المزايا  من  عدًدا  الدولية  اللجنة  التفاق  ويمنح 

ولإجراءات  اإليها  الموكلة  للمهمة  وفًقا  بالعمل  للمنظمة  المطلوبة 

للجنة  الإقليمي  المكتب  يخطط  ذلك،  على  عالوة  العادية.  عملها 

اإطار هذا التفاق، لإقامة فرع له في  الو�سطى، في  اآ�سيا  الدولية في 

عا�سمة كازاخ�ستان. 

الدولية، كجزء من عملها في كازاخ�ستان، مع كل  اللجنة  وتتعاون 

في  الأحمر  الهالل  جمعية  ومنها  الحركة  في  الأع�ساء  المنظمات 

كازاخ�ستان. وهذه الأخيرة هي المنظمة غير الحكومية الوحيدة في 

البالد التي تتعاون مع الحكومة في اإزالة اآثار حالت الطوارئ، وتقديم 

ومن  �سعًفا  المجموعات  لأكثر  والجتماعية  الطبية  الم�ساعدات 

بينها فئات المهاجرين والالجئين، ون�سر القانون الدولي الإن�ساني، 

والبحث عن اأفراد الأ�سر الم�ستتة ولم �سمل العائالت. 
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ا التحدث عن اأن�سطة التحاد الدولي الذي ُنظم في اأ�ستانا في  واأود اأي�سً

�سهر اآب/ اأغ�سط�ش من هذه ال�سنة، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

اإقليميًّا  موؤتمًرا  الإن�سانية،  ال�سوؤون  لتن�سيق  المتحدة  الأمم  ومكتب 

تقديم  في مجال  القائمة  والمبادئ  والقواعد  القوانين  لمناق�سة  ثانًيا 

الموجودة،  والثغرات  الطوارئ،  حالت  في  الدولية  الم�ساعدات 

والخطوات ال�سرورية لتح�سين الإطار القانوني. وكان هذا الموؤتمر 

ا�ستمراًرا لالجتماع الإقليمي الأول المتعلق بال�ستعداد القانوني على 

األماتي.  في   2009 عام  ُعقد  والذي  والوطني  الإقليمي  الم�ستويين 

الُمحَرز  التقدم  لنقا�ش  منتدى  كان  اأ�ستانا  موؤتمر  اإن  القول  ويمكن 

الم�ستوى  وعلى  البلدان  م�ستوى  على  الما�سية  ال�سنوات  خالل 

الإقليمي في تعديل الت�سريعات والتفاقات الإقليمية. 

وفي الختام، اأود التاأكيد على ثقتنا في اأن نتائج هذا الموؤتمر الدولي 

ع نطاق تعاوننا في الم�ستقبل. و�سن�ساهم في تح�سين الت�سريعات  �ستو�سِّ

اإدارة  ذلك  في  بما  الطوارئ  حالت  في  ال�ستجابة  مجال  في 

الم�ساعدات الدولية، والت�سجيع على الحد من مخاطر الكوارث على 

اأجل  التنظيمية من  للحواجز  المحلي، والت�سدي  المجتمع  م�ستوى 

تاأمين ماأوى الطوارئ والماأوى النتقالي للذين يعانون من الكوارث. 

اإثيوبيا 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

�سكًرا �سيدي الرئي�ش. اأود بدايًة التعبير عن امتناني للدعم الذي قدمه 

التحاد الدولي واللجنة الدولية ومكونات الحركة الأخرى في اأوقات 

مختلفة من حالت الكوارث والطوارئ. 

الكوارث.  قوانين  تعزيز  عن  الدولي  التحاد  بتقرير  نرحب  اإننا 

في  الإخفاق  اأن  المعني  التقرير  في  الذي يك�سف  التقييم  ونتفق مع 

عملية المراقبة من �ساأنه عرقلة التن�سيق والتكامل بين الجهود الدولية 

والمحلية ودخول م�ساعدات غير مطلوبة اأو من نوعية رديئة. وتجدر 

الإ�سارة اإلى اأهمية ا�ستمرار التحاد الدولي في دعم الدول والجمعيات 

الوطنية كي ت�سع اإجراءات خا�سة لتقديم الم�ساعدات الدولية على 

لمواجهة  الدولي  القانون  اإر�سادات  اإلى  م�ستندة  الوطني  الم�ستوى 

في  المعتمدة  الممار�سات  واأف�سل  الأدوات  من  وغيرها  الكوارث 

مختلف البلدان. 

ويجب اأن تتركز الجهود التي تبذلها الحركة لتح�سين قوانين الكوارث 

على بناء قدرة الجمعيات الوطنية على تقديم الم�ساعدات بال�سرعة 

مع  الت�ساور  للحركة  ينبغي  كما  الكوارث.  حالت  في  الالزمة 

الحكومات ب�ساأن الإجراءات المتعلقة بدورها في اإدارة الكوارث. 

حل  اإيجاد  على  ل،  والتحوُّ النمو  خطة  بموجب  عازمة  اإثيوبيا  اإن 

ورفيع  المتكافئ  الحالي  القت�سادي  نموها  على  للحفاظ  م�ستدام 

 .2015 العام  الإنمائية لالألفية بحلول  الم�ستوى وتحقيق الأهداف 

ا هذه الخطة على بناء القدرات، واآليات الإنذار المبكر،  وتوؤكد اأي�سً

والتاأهب وال�ستجابة بال�سرعة الالزمة في حالت الكوارث. ويكمن 

الهدف المحدد في هذه الخطة في تقديم الم�ساعدات في جو من 

الأمن التام، مع ال�ستثمار في تح�سين الإنتاجية الزراعية والقدرة على 

ال�سمود في مناطق الرعاة. 

اأمنيًّا  قطاًعا  واأن�ساأت  الكوارث  مخاطر  اإدارة  اإثيوبيا  نظمت  لقد 

م�سوؤوًل عن التن�سيق والقيادة في تنفيذ اإدارة مخاطر الكوارث هدفه 

مراقبة الكوارث بالتعاون مع ال�سركاء المحليين والدوليين. 

واأ�سدرت الحكومة الإثيوبية موؤخًرا وثيقة تحدد ال�سيا�سات الرامية 

اإلى التو�سل، بحلول العام 2015، اإلى اقت�ساد اأخ�سر يحقق تعادل 

الأثر الكربوني ويكون غير ذي اأثر على المناخ وقادًرا على مواجهة 

اآثار تغير المناخ. وتحتوي روؤية اإثيوبيا لالقت�ساد الأخ�سر القادر على 

المناخ  تغيُّر  لتحديات  العري�سة  الخطوط  المناخ على  تغيُّر  مواجهة 

وعواقبه، والبرنامج المطروح للتكيُّف مع تغيُّر المناخ، و�سرورة اأن 

تبذل كل فئات المجتمع الإثيوبي جهوًدا من�سقة وم�ستديمة. 

وت�سمل اأهداف برنامج التكيُّف مع تغيُّر المناخ ما يلي: 

المناخية  للظواهر  البنى  مقاومة  ت�سمن  للبناء  قوانين  و�سع   •
ال�سديدة

�سة  المعرَّ المناطق  اإلى  النقل  و�سائل  و�سول  اإمكانية  �سمان   •
للكوارث

تقلبات  ت�سببها  التي  الأ�سرار  عن  للتعوي�ش  تاأمين  خطة  و�سع   •
الطق�ش

ال�سريعة  المواجهة  على  وتدريبها  المحلية  المجتمعات  تنظيم   •
للظواهر المناخية ال�سديدة

الظهور  قبل  للكوارث  �سة  المعرَّ المناطق  �سكان  توطين  اإعادة   •
الفعلي للكارثة 

الجمعيات  تدعو  التي  للتو�سيات  تاأييده  اإثيوبيا  وفد  يعلن  واأخيًرا 

الوطنية والدول اإلى التعاون في تطوير الأنظمة المطبقة في حالت 

الكوارث وت�سجيع تح�سين تنفيذها. 

 

الق�صم الثالث - الح�اجز التنظيمية التي تعيق ت�فير 

ماأوى الط�ارئ والماأوى النتقالي على نح� �صريع 

ومتكافئ اإثر وق�ع الك�ارث الطبيعية

كلمات المتحدثين الرئي�سيين 

ال�سيد فرناندو جوزي كاردينا�س،

رئي�س الجل�سة العامة المخ�س�سة لتعزيز قانون الكوارث

)االأ�ضل باالإ�ضبانية(
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تقارير

�سكًرا جزياًل. �سكًرا لجميع المتكلمين على م�ساهماتكم التي اأغنت 

�سماع  عن  الآن  �سنتوقف  الأهمية.  بالغ  المو�سوع  هذا  في  النقا�ش 

كلمات الحكومات والجمعيات الوطنية لال�ستماع اإلى الفريق الأخير 

من المتحدثين الرئي�سيين. 

و�سوف يتناول اآخر المتحدثين المو�سوع الثالث والأخير من قانون 

الكوارث و�سي�سيرون اإلى الق�سايا التنظيمية التي توؤثر في تقديم ماأوى 

الطوارئ والماأوى النتقالي المنا�سبين بعد وقوع الكوارث الطبيعية. 

 

ني اأن اأقدم لكم ال�سيد اإدري�ش م�سعود مدير ال�سلطة الوطنية لإدارة  ي�سرُّ

الكوارث في باك�ستان. و�سيطلع الموؤتمر على تجربة باك�ستان في تلبية 

ال�سنوات  الذين نزحوا خالل  الإيواء لع�سرات الآلف من  حاجات 

وجهة  لنا  و�سيعر�ش  الطبيعية.  الكوارث  ب�سبب  الما�سية  القليلة 

اأثر الإطار التنظيمي على م�ساعدات الماأوى والدرو�ش  نظره ب�ساأن 

الم�ستفادة من هذه العملية. 

ال�سيد اإدري�س م�سعود، مدير ال�سلطة الوطنية لإدارة الكوارث في باك�ستان

)االأ�ضل باالإنكليزية(

باك�ستان في  التكلم عن تجربة  الرئي�ش لمنحي فر�سة  �سكًرا �سيدي 

الطوارئ والماأوى النتقالي في �سل�سلة من الكوارث  مجال ماأوى 

التي واجهناها وكيف حاولنا التغلب على العقبات التي كانت تعيق 

ال بعد الكوارث في باك�ستان.  توفير الماأوى ب�سكل فعَّ

اأكثر  من  الما�سيتان  ال�سنتان  كانت  وال�سادة،  ال�سيدات  ح�سرات 

اإذ كان علينا مواجهة خم�ش كوارث  ال�سنوات دماًرا في باك�ستان، 

كبيرة منها انزلق اأر�سي، واإع�سار خلَّف حالة طوارئ معقدة، واأ�سواأ 

في�سانات معروفة في تاريخنا عانى منها اأكثر من 20 مليون �سخ�ش 

وت�سببت في اأ�سرار وخ�سائر قدرها 10 مليارات دولر اأمريكي. 

وكنا ل نزال في طور المعافاة من هذه الفي�سانات حين تعر�سنا مرة 

اأخرى في �سهري اآب/ اأغ�سط�ش واأيلول/ �سبتمبر من هذه ال�سنة لأمطار 

مو�سمية غير م�سبوقة اأحدثت في�سانات واأغرقت الق�سم الأعظم من 

مقاطعة ال�سند الجنوبية وعانى من اآثارها اأكثر من 8.9 مليون �سخ�ش. 

وكان الت�سديد دائًما على اعتبار توفير الماأوى اأولوية في عمل ال�سركاء 

والمانحين الإن�سانيين اإلى جانب توفير الغذاء والماء وال�سرف ال�سحي 

مراحل  في  اأو  الطوارئ  مرحلة  في  �سواء  الأرواح  اإنقاذ  اأجل  من 

النتعا�ش الأولي بعد وقوع الكوارث في باك�ستان. 

يواجه الم�سوؤولون عن اإدارة الكوارث في غالبية بلدان العالم تحديات 

تتعلق بالحواجز التنظيمية ولكن يوؤدي اأحياًنا عدم وجود الأنظمة في 

بع�ش الحالت، والق�سايا المتعلقة بتنفيذ مثل هذه الأنظمة في حال 

وجودها، اإلى عرقلة تقديم الماأوى اإلى الأ�سخا�ش المت�سررين، ول 

تخرج باك�ستان عن هذه القاعدة. 

الآلية  عبر  النطاق  �سيقة  كوارث  اإدارة  في  تجربتنا  خالل  وقمنا، 

القانونية التي ين�ش عليها القانون الوطني لإدارة الكوارث، بمعالجة 

اإلى و�سع  ال�سيا�سات. ونظًرا  اأدوات  العقبات والحواجز من خالل 

باك�ستان الخا�ش باعتباره بلًدا مترامي الأطراف، �ستظل تطرح هذه 

ا و�سع اآلية تنظيمية �ساملة بما  الم�ساألة تحديات، اإذ من ال�سعب جدًّ

ال�سكان  من  المختلفة  والفئات  المختلفة،  المناطق  لتغطية  يكفي 

الذين يمتلكون معايير ثقافية وتقاليد مختلفة، والأنواع المختلفة من 

الكوارث بدرجات ونطاقات مختلفة والتي يمكن اأن تثير كٌل منها 

م�ساكل مختلفة. ولكني متاأكد من اأن غالبية البلدان ومن بينها بالدي 

�ستتغلب على مثل هذه التحديات. 

وكانت �سلطة التعمير والإ�سالح قد �سممت في اأعقاب زلزال العام 

عن  الأر�ش  يملكون  ل  الذين  تعوي�ش  اإلى  ترمي  �سيا�سات   ،2005
الم�ستاأجرين/  بحقوق  المتعلقة  الق�سايا  ومعالجة  المهدمة،  بيوتهم 

الم�ستاأجر،  اأو  المالك  بتعوي�ش  يتعلق  ما  وفي  الأرا�سي.  ومالكي 

ل للم�ستحق الح�سول  و�سعت نظاًما من �سهادات عدم العترا�ش تخوِّ

على تعوي�ش. وطعن مالكو الأرا�سي بهذه الآلية اأمام المحكمة العليا 

النظام  في  دة  المحدَّ الآلية  ل�سالح  قراًرا  اأ�سدرت  التي  باك�ستان  في 

القانوني. 

واأثناء الفي�سانات الرهيبة التي �سربت باك�ستان عام 2010، واجهنا 

على  ماأوى  توفير  وكان  منزل.  مليون   1.6 اأكثر من  فيه  ر  ُدمِّ و�سًعا 

مثل هذا النطاق يتجاوز اإلى حٍد كبير قدرات الدولة وحدها. وحتى 

مع تقديم المجتمع الدولي والمنظمات الإن�سانية م�ساعدات �سخية، 

كان من الم�ستحيل الو�سول اإلى كل المت�سررين بال�سرعة المطلوبة. 

ولهذا و�سعت ال�سلطة الوطنية لإدارة الكوارث ا�ستراتيجية للماأوى 

�سكل  على  ماأوى  وُقدم  بالكامل.  المدمرة  المنازل  فقط  ا�ستهدفت 

غرفة واحدة بم�ساحة 20 متًرا مربًعا. وكان هذا النموذج من الماأوى 

النتقالي موافًقا لمبادئ الحد من مخاطر الكوارث. وكان ينبغي جعل 

اًل من حيث التكلفة من خالل تطبيق طرق بناء معروفة  هذا الماأوى فعَّ

جيًدا وا�ستعمال مواد محلية تعزيًزا لالإح�سا�ش بالم�سوؤولية وتخفي�ش 

التكاليف. وتم ت�سجيع الم�ستفيدين على الم�ساركة في العملية. 

التي تكون في حالة �سعف �سديد،  وا�ستهدفت ال�ستراتيجية الأ�سر 

وقدمت حتى تعريًفا للم�ست�سعفين: الذين ُدمرت منازلهم بالكامل، 

والذين لم يتمكنوا من اإنقاذ اأي مواد اأو الذين ل يملكون اأي و�سيلة 

لتقديم مواد البناء اأو قوة العمل، والذين قد ل يتمكنون من العودة اإلى 

اأماكن �سكنهم الأ�سلية ونزحوا اإلى اأماكن بعيدة لفترة �ستة اأ�سهر على 

المناخية،  الظروف  ب�سبب  بخطر  حياتهم  اأ�سبحت  والذين  الأقل، 

اأو من  الم�سنين  اأو  اأو الأطفال  الن�ساء  اأ�سبح معيلها من  التي  والأ�سر 

ذوي الإعاقة، اأو اأ�سخا�ش يعانون من مر�ش مزمن. 

تقديم  تف�سيل  على  الإن�سانية  الأو�ساط  ال�سنة  هذه  ن�سجع  اأننا  غير 

وحدات ماأوى تت�سمن غرفتين اأو غرفة كبيرة مع اإمكانية تق�سيمها، 

ا ومطبًخا. وي�سعدنا اأن نالحظ اأن التحاد الدولي والهالل  ومرحا�سً

الأحمر الباك�ستاني يقدمان مثل هذه الوحدات. 
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عالوة على ذلك، بتوجيه من الرئي�ش الباك�ستاني و�سعًيا اإلى تمكين 

الن�ساء، �ستعود ملكية المنزل اإلى المراأة اأو ربة الأ�سرة. 

ت�سعها  التي  الحواجز  من  الم�سكلة  دائًما  تاأتي  ل  �سادتي  �سيداتي، 

بع�ش  غياب  في  اأ�سبابها  اأهم  يكمن  بل  القائمة،  والقوانين  الأنظمة 

المثال،  �سبيل  فعلى  الحالية.  الأنظمة  تنفيذ  عدم  اأو  الهامة  الأنظمة 

ح�سد  باك�ستان  في  الكوارث  لإدارة  الوطنية  ال�سلطة  الآن  تحاول 

الدعم والموارد لإدخال تخطيط ا�ستعمال الأرا�سي واأنظمته. و�سوف 

�سة للفي�سانات،  ن بذلك من الحد من البناء في ال�سهول المعرَّ نتمكَّ

�سة  المعرَّ المناطق  في  البناء  ومنع  المو�سمية،  المياه  مجاري  وخنق 

الأخطار،  من  وغيرها  الثلجية  والنهيارات  الأر�سية  لالنزلقات 

�سيما  ل  وال�سناعات  وال�سكن  التجاري  لال�ستعمال  مناطق  وتنظيم 

�سناعات المواد الخطرة. 

وبالرغم من نجاح ال�سلطة الوطنية لإدارة الكوارث في تحديث قوانين 

البناء لكل البالد، يبقى تنفيذها الفعلي في غاية ال�سعوبة خا�سًة بالن�سبة 

ا ال�سلطة  اإلى المباني الم�سيَّدة قبل وجود قوانين البناء. وحققت اأي�سً

الوطنية لإدارة الكوارث، عبر لجنة التخطيط، خطوة بارزة في اإدراج 

وتعميم الحد من مخاطر الكوارث في �سيا�سات التنمية واإجراءاتها 

وبرامجها، وفي و�سع اإر�سادات وقوائم مرجعية للقطاع الجتماعي 

وقطاعي البنى التحتية والإنتاج والتي يجب اأن تلتزم بها كل الوكالت 

في الم�ساريع التي تقترحها. 

اإننا نتفق مع روؤية التحاد الدولي و�سعاره بعنوان: "اإعادة البناء ب�سكل 

ر للعام 2005،  اأف�سل" اأثناء مرحلة الإعمار التي اأعقبت الزلزال المدمِّ

ولكن مع الدرو�ش الم�ستفادة والفي�سانات الهائلة للعام 2010 نعتمد 

الآن �سعار: "اإعادة البناء ب�سكل اأف�سل واأكثر اأمًنا" الذي ي�سمل بعًدا 

الإنعا�ش  جهود  �سمن  الكوارث  مخاطر  من  الحد  بتعميم  اإ�سافيًّا 

المبكر واإعادة الإعمار. 

اعتماد  �سمان  اإلى  الكوارث  لإدارة  الوطنية  ال�سلطة  ا  اأي�سً وت�سعى 

موؤقت  طوارئ  وماأوى  مخيمات  تخ�سي�ش  مثل  ال�ستعداد  تدابير 

الكارثة.  اأعقاب  �سة للكوارث ل�ستعمالها في  المعرَّ المناطق  حول 

اإلى الحكومة واأن تتوافر فيها  اأن تعود ملكية هذه الأرا�سي  وينبغي 

اإمكانية تقديم الت�سهيالت والمنافع الالزمة. ويمكن بذلك التخفيف 

من الآثار ال�سلبية لتقديم ماأوى على اأرا�ٍش تملكها وكالت حكومية 

اأو مالكون من القطاع الخا�ش. 

اإ�سافًة اإلى ذلك، يجب الإعالن عبر القانون اأو عبر اأنظمة داخلية اأن 

كل المباني العامة ول �سيما المدار�ش والمرافق الريا�سية �سُت�ستعمل 

اأن  ويجب  الكوارث.  اأعقاب  في  الالجئين  ت�ستقبل  موؤقتة  كاأماكن 

تكون هذه المباني مقاومة للكوارث. 

لإدارة  مخ�س�سة  موارد  توفير  على  المقاطعات  حكومات  ونحث 

الكوارث ومن بينها اعتمادات مالية في ميزانياتها ال�سنوية. ون�سعى 

اإلى الترويج لذلك على م�ستوى المحافظة كذلك. ونود جعل تلك 

الإجراءات اإلزامية بموجب القوانين والأنظمة ذات ال�سلة. 

وتعمل الآن ال�سلطة الوطنية لإدارة الكوارث على و�سع اآلية لإدراج 

التاأمين للمجتمعات المحلية خا�سًة المجتمعات المقيمة في مناطق 

�سة للكوارث ويمكن اأن ي�سمل ذلك التاأمين على ال�سكن وعلى  معرَّ

الزراعية  التجارية والأرا�سي  الم�ساريع  العي�ش ومنها  و�سائل ك�سب 

الم�ساعدات  على  النا�ش  اعتماد  من  ذلك  يخفف  وقد  والما�سية. 

الحكومة.  عاتق  على  الملقى  العبء  من  ا  اأي�سً ويخفف  الإن�سانية 

القوانين  بموجب  ملِزًما  التاأمين  جعل  المطاف  نهاية  في  ويمكن 

والأنظمة الداخلية. 

نحن في باك�ستان نرحب بالقتراحات ونريد اأن نكون جزًءا من اآليات 

التعاون متعددة الأطراف وثنائية الأطراف في هذا المجال الحيوي 

من اإدارة الكوارث ل�سالح الإن�سانية جمعاء. �سكًرا لكم جميًعا. 

ال�سيد فرناندو جوزي كاردينا�س،

رئي�س الجل�سة العامة المخ�س�سة لتعزيز قانون الكوارث

)االأ�ضل باالإ�ضبانية(

�سكًرا جزياًل اإدري�ش لم�ساهمتك القيِّمة في اإغناء هذا النقا�ش. �سوف 

ت�ساعدنا كلمتك بالتاأكيد على فهم الطرق التي ينبغي ا�ستعمالها للتغلب 

على الحواجز التنظيمية التي تعيق توفير الم�ساعدات الإن�سانية بال�سكل 

ال�سحيح وكيف يجب ا�ستبدالها باإطار مالئم. 

اأننا  اإلى  انتباهكم  لفت  اأود  التالي،  للمتحدث  الكلمة  اإعطاء  وقبل 

اأظن،  كما  اإنهائها  اإلى  بجل�ستنا،  البدء  في  التاأخير  ب�سبب  �سن�سطر، 

عند ال�ضاعة ال�ضابعة اأو ال�ضابعة والربع م�ضاًء – بينما كان من المتوقع 

اأن ينتهي الجتماع في ال�ساعة ال�ضاد�ضة م�ضاًء. فاأرجو من الح�سور 

وخا�سًة من هم على قائمة المتحدثين قلياًل من ال�سبر. 

واأرجو الآن من ال�سيد جورج دايكون، مدير مكتب جنيف لالت�سال 

وال�سوؤون الإن�سانية التابع لمركز الأمم المتحدة للم�ستوطنات الب�سرية 

)الموئل( التقدم. �سيقدم لنا وجهة نظر وكالته عن الحواجز التنظيمية 

واأهمية  النتقالي،  والماأوى  الطوارئ  ماأوى  م�ساعدات  توفير  اأمام 

ال�سراكات في معالجة هذه الق�سايا. 

ال�سيد جورج دايكون،

مدير مكتب جنيف لالت�سال وال�سوؤون الإن�سانية

برنامج الموئل - الأمم المتحدة 

)االأ�ضل باالإنكليزية(

�سكًرا جزياًل. ي�سعدني كثيًرا التكلم اأمام هذا الجمع الكريم لعر�ش 

من  الحد  ب�ساأن  المتحدة  لالأمم  التابع  الموئل  برنامج  نظر  وجهات 
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الحواجز التنظيمية المعيقة لتقديم ماأوى الطوارئ والماأوى النتقالي 

بعد وقوع الكوارث الطبيعية. ويمتلك برنامج الموئل لالأمم المتحدة 

في  الطوارئ  ماأوى  تلبية حاجات  في  الخبرة  من  �سنة   20 من  اأكثر 

مرحلة ما بعد الكوارث. واكت�سبنا الق�سم الأعظم من خبراتنا الأخيرة 

عبر �سراكة مثمرة مع الحركة في الإدارة الم�ستركة لعمليات الطوارئ 

ن  الكوارث. ويثمِّ بلدان �سربتها  الماأوى في حوالي ع�سرة  وتعمير 

عالًيا برنامج الموئل التابع لالأمم المتحدة هذه ال�سراكات مع التحاد 

الدولي ومع كل الجمعيات الوطنية. 

اأود اإثارة ثالث نقاط نظن اأنها اأ�سا�سية في المعالجة الفعلية للحواجز 

التنظيمية اأمام توفير الماأوى واإعادة بناء ال�سكن. ت�ستند النقطة الأولى 

لة  م�سهِّ الأنظمة  تكون  اأن  يجب  المتحدة.  الأمم  موئل  تجربة  اإلى 

للحلول ال�سريعة بالتوفير الفوري للماأوى، والحل بعيد الأمد لإعادة 

بناء ال�سكن بال�ستناد اإلى الممار�سات المحلية القائمة. ويكون بالطبع 

الطابع  اأ�سا�سيًّا لإ�سفاء  الكوارث  المحلي لمواجهة  القانوني  الإطار 

ا األ  ال�سرعي على التدخل لتوفير الماأوى. غير اأن من ال�سروري اأي�سً

اأو  قوانين  فر�ش  تنظيمية من خالل  القانوني حواجز  النظام  ي�سيف 

اإجراءات اأكثر �سرامة مما هو مطلوب. 

في  الكارثة،  وقوع  عند  اأنف�سنا  نجد  اأن  يمكن  اأخرى،  ناحية  ومن 

الأنظمة  فيها  تكون  اأو  الالزمة  التنظيمية  الآليات  اإلى  تفتقر  اأماكن 

الإدارية في حالة �سعف ل يتيح لها تلبية الحتياجات الحيوية، مثل 

عدم وجود م�ساحات للبناء في مناطق مكتظة بال�سكان كما كان الحال 

في هايتي، اأو اأنظمة متعددة لحيازة الأرا�سي والممتلكات في عدد 

كبير من البلدان، اأو قوانين بناء غير مالئمة. 

وي�سطر العاملون الإن�سانيون في هذه الحالت اإلى معالجة م�سروعية 

الطوارئ.  حالة  اأمام  ال�ستجابة  محاولة  نف�سه  الوقت  وفي  التدخل 

اإلى حٍد كبير على ح�ساب ال�سكان  اإبطاء العمليات  ومن �ساأن ذلك 

نبدي  اأن  �سركائنا  وعلى  علينا  الحالت  هذه  وتفر�ش  المت�سررين. 

مرونة اأكبر في الحلول التي نطرحها. ولذلك علينا و�سع مقاربات 

اأقرب وقت ممكن  اأو في  ذات م�سارات �سريعة قبل وقوع الكارثة 

بعد وقوعها. 

وبناًء على خبرة برنامج الموئل لالأمم المتحدة مع التحاد الدولي، 

جديدة  اأدوات  الم�سار  �سريعة  البتكارات  بع�ش  ت�سمل  اأن  يجب 

مثل النظم ال�سريعة لتخطيط الأرا�سي واإدارتها من اأجل تحقيق نمو 

م للمجتمعات المحلية المتعافية مع التقليل من الأخطار و�سمان  منظَّ

م�ستوى معين من الحيازة الآمنة. 

وثمة ابتكار ثاٍن هو الحلول العاجلة للماأوى وال�سكن التي توفر نهًجا 

اأنه  ال�سكني وتبقى مع ذلك حلوًل قانونية. ونظن  للتطوير  تدريجيًّا 

حتى ال�ستثمار في ماأوى الطوارئ من �ساأنه الم�ساهمة في النهاية في 

تاأمين وحدات �سكنية دائمة. 

اأن من المهم بناء �سراكات مع المجتمعات  اإلى ذلك، نعتقد  اإ�سافًة 

والحكومات المحلية ت�سجع على م�ساركتها الفاعلة في اإر�ساء قدرة 

الت�سميم  المجتمع على ال�سمود، عبر م�ساركتها في التخطيط وفي 

لها م�سوؤولية الحلول المطروحة وا�ستدامة هذه الحلول.  تاأميًنا لتحمُّ

اأن  هي  اإليها  الإ�سارة  اأود  والتي  تجربتنا  على  المبنية  الثانية  والنقطة 

التركيز على المدن هو اأ�سا�سي في تعجيل الح�سول على ماأوى بعد 

راد من  وقوع الكوارث. فالتطور ال�سريع للمناطق الح�سرية يزيد باطِّ

اأعداد النا�ش ومن الكثافة ال�سكانية في المدن. ويعي�ش الآن في المدن 

اأكثر من 50% من �سكان العالم البالغ عددهم 7 مليارات �سخ�ش، 

ويعي�ش حوالي ثلث هوؤلء في تجمعات �سكنية ع�سوائية واأحياء فقيرة. 

ل المدن و�سكانها اإلى اأماكن �سديدة  وب�سبب تغيُّر المناخ، يزداد تحوُّ

ال�ست�سعاف اأمام الكوارث الطبيعية والحوادث المرتبطة بالطق�ش. 

ا جزء هام  غير اأن المدن لي�ست فقط جزًءا من الم�سكلة بل هي اأي�سً

من الحل وال�ستجابة في حالت الكوارث. اإن تنظيم المدن معقد 

القطاعين  في  كبيرة  ومالية  ب�سرية  موارد  ا  اأي�سً تمتلك  المدن  ولكن 

ه الجهات الفاعلة  العام والخا�ش. وينبغي للن�سو�ش التنظيمية اأن توجِّ

وتنظيمهما  الإعمار  واإعادة  الماأوى  لإغاثة  التخطيط  نحو  المحلية 

وتقديمهما وتمويلهما. 

ويمكن تحقيق ذلك عبر التركيز على المدن �سمن خطة عامة لإدارة 

الكوارث. ويجب اأن تتعامل الن�سو�ش التنظيمية مع الآليات العرفية 

وغير النظامية والد�ستورية التي غالًبا ما تكون معقدة ومتنوعة ومتراكبة 

ومتعار�سة خا�سًة في مدن جنوب العالم. 

الأمم  برنامج  خبرة  اإلى  ا  اأي�سً فت�ستند  والأخيرة  الثالثة  النقطة  اأما 

المتحدة المعني بالموئل. اإن تنفيذ البرنامج اأو ال�ستراتيجية القائمين 

على المدن لتوفير الماأوى يتحقق ب�سكل اأف�سل عبر نهج التجمعات 

جانًبا  اإل  التعمير  واإعادة  الماأوى  توفير  عادًة  ي�سكل  ول  الح�سرية. 

خدمات  ت�سمل  اأن  يمكن  والتي  الأو�سع  الإغاثة  جهود  من  واحًدا 

ال�سحي،  وال�سرف  النظيف،  والماء  والغذاء،  والتعليم،  ال�سحة، 

وحماية الجماعات ال�سعيفة. 

ويتم غالًبا تخطيط الق�سم الأعظم من جهود الم�ساعدات الإن�سانية عبر 

برامج قطاعية اأفقية مف�سولة عن بع�سها البع�ش. وب�سبب هذا الف�سل 

بالتن�سيق  الإن�سانية  العمليات  دائًما  تحظى  البرامج، ل  بين مختلف 

المالئم على الم�ستوى المحلي. ولهذا ل تح�سل المجتمعات المحلية 

المت�سررة على اأق�سى فائدة ممكنة من تلك العمليات. 

ويرى برنامج الموئل لالأمم المتحدة اأن النهج المنطلق من فر�سية اأن 

المدينة هي تركيبة معقدة لأحياء مترابطة يوفر طريقة �سليمة لتح�سين 

تن�سيق العمليات على الأر�ش وتقوية قدرة المجتمعات المت�سررة من 

الكارثة على ال�سمود ورفع م�ستوى معي�ستها. 
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مناق�سة مو�سوع تعزيز قانون الكوارث )تابع( 

ال�سيد فرناندو جوزي كاردينا�س،

رئي�س الجل�سة العامة المخ�س�سة لتعزيز قانون الكوارث

)االأ�ضل باالإ�ضبانية(

 

�سكًرا جزياًل جورج لم�ساهمتك في النقا�ش والتي تبرز ب�سكل خا�ش 

اأن الإطار القانوني الذي ينظم توفير ال�سكن الموؤقت واإعادة اإعمار 

تقديم  دون  الحيلولة  �ساأنها  من  عوائق  يت�سمن  األ  يجب  الم�ساكن 

الم�ساعدات الإن�سانية اأو جعل توزيعها اأكثر �سعوبة. واأظن اأن الأمر 

المهم كذلك هو قولكم باأن الأخطار النا�سئة تزداد حدة داخل المدن 

وقد تتزايد هناك الحاجة اإلى توفير الم�سكن. 

من  تبقى  من  اإلى  الكلمة  ونعطي  النقا�ش  باب  الآن  نفتح  �سوف 

و�ساأعطي  طلًبا   12 هنا  لدينا  القائمة.  في  لين  الم�سجَّ المتحدثين 

الكلمة الآن اإلى الجمعية الوطنية في رواندا، تتبعها حكومة كيريباتي، 

وحكومة الأرجنتين، وال�سليب الأحمر الكندي، وحكومة الفلبين. 

الكلمة اأوًل لل�سليب الأحمر الرواندي. 

القاعة. في هذه  لي�ش في  الرواندي  ال�سليب الأحمر  اأن ممثل  اأرى 

الحال اأعطي الكلمة اإلى ممثل حكومة كيريباتي. تف�سل. 

كيريباتي

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

�سكًرا �سيدي الرئي�ش. تعبِّر حكومة كيريباتي عن �سكرها لجهود التحاد 

ر  الدولي في اأبحاثه وتطويره للقانون الدولي لمواجهة الكوارث، وتقدِّ

التقارير المقدمة والجهود التي بذلها كل الذين تولوا اإعداد القرار عن 

تعزيز ال�ستجابة في حالت الكوارث والنتعا�ش منها. 

ل ت�سهد كيريباتي كوارث فورية ومبا�سرة مثل الأعا�سير والزلزل. 

فقد تلقينا عدًدا من الإنذارات بقدوم الت�سونامي ولكن لم ي�سربنا اأي 

حادث من هذا النوع. غير اأننا ل ن�ستطيع اإهمال التهديد بالت�سونامي 

ولكن الكارثة الرئي�سية التي يمكن اأن توؤدي اإلى حالة طوارئ هي الأثر 

الخطير لتغيُّر المناخ على جزرنا وبيئتنا و�سبل ك�سب عي�سنا الأ�سا�سية. 

خالل  �سرح  قد  تونغ  اأنوت  ال�سيد  معالي  الموؤقت  رئي�سنا  وكان 

موؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ب�ساأن تغير المناخ 

المنعقد في ديربان اأننا في نهاية ال�سل�سلة، اأي اأننا نواجه الم�سكلة اليوم 

ومجتمعاتنا مهددة. 

واأظهرت الدرا�سات المقارنة )التي اأجراها خبراء محليون وم�ساعدون 

الهادئ(  المحيط  بلدان  جماعة  اأمانة  مثل  الإقليمية  المنظمات  من 

خالل ال�سنوات ال�ست الما�سية اأن تغيُّر المناخ –مثل ارتفاع درجات 

الحرارة، وارتفاع م�ستوى �سطح البحر، وم�ستوى معين من اإغراق 

بع�ش اأجزاء من الجزيرة الرئي�سية والجزر الخارجية، وموجات المدِّ 

المتوقعة، وتغيُّر  الجفاف غير  العوا�سف، وحالت  العالية وهبوب 

اأ�سكال الظواهر المناخية ال�سديدة – يوؤدي اإلى نتائج توؤثر في خ�سوبة 

التربة، وتزيد من درجة حمو�سة الماء وملوحتها، ومن تقلُّب درجات 

�ش المحيطات، الأمر الذي يترك اأثًرا على البيئة المائية  الحرارة وتحمُّ

والأر�سية على حٍد �سواء. 

الكوارث  اأخطار  لإدارة  خطة  م�سودة  ذلك،  لمواجهة  وو�سعنا 

تعريف  اإعادة  خالل  من  جدواها  با�ستعرا�ش  الآن  ونقوم  الطبيعية، 

الكوارث في �سياقنا الخا�ش وتحديد �سلَّم اأولويات التحديات وتقييم 

التي ت�سطلع  المعنية  الجهات  الخطة عبر م�ساورات مكثفة مع كل 

اإلى  باأدوار وم�سوؤوليات في تنفيذها. ونود لفت انتباه هذا الموؤتمر 

الدور الرئي�سي لل�سليب الأحمر الكيريباتي في هذه الخطة. وتتما�سى 

هذه الخطة مع اإطار عمل هيوغو ولكن اإطار القانون الدولي لمواجهة 

الكوارث هو جديد تماًما بالن�سبة اإلينا. 

من  محتملين  �سركاء  مع  بالتعامل  كيريباتي  بداأت  ذلك  على  عالوة 

الخبرة  ذوي  ومع  الهادئ  المحيط  منطقة  في  الإقليمية  المنظمات 

لو�سع ا�ستراتيجية تنفيذ م�ستركة للتكيُّف مع تغيُّر المناخ والحد من 

مخاطر الكوارث. 

وفي الختام، وتما�سًيا مع المو�سوعين الفرعيين، اأي تح�سين الحد من 

مخاطر الكوارث على الم�ستوى المحلي وتح�سين القانون الدولي 

للكوارث، تود كيريباتي طرح القتراحين التاليين على الموؤتمر. اأوًل 

اإدراج ا�ستك�ساف وتطوير برامج التكيُّف مع تغيُّر المناخ من اأجل دول 

ننا  الجزر ال�سغيرة مثل كيريباتي �سمن م�ساريع القرارات، وقد يمكِّ

ذلك من مواجهة اآثار تغير المناخ عبر نهج ي�سمل كل القطاعات. 

الدولي لمواجهة  القانون  التوعية والتدريب في مجال  وثانًيا تطبيق 

الكوارث في كل الوزارات المعنية ولدى ال�سليب الأحمر الكيريباتي 

تغيُّر  مع  للتكيُّف  الم�ستركة  ا�ستراتيجيتنا  اإدماج  من  ن  نتمكَّ بحيث 

الدولي  القانون  نطاق  �سمن  الكوارث  مخاطر  من  والحد  المناخ 

لمواجهة الكوارث وتحقيق توافقها مع هذا القانون. 

الأرجنتين 

)االأ�ضل باالإ�ضبانية( 

من  الحد  بتح�سين  التزامه  تجديد  وفدنا  يود  الرئي�ش.  �سيدي  �سكًرا 

على  ونوافق  الكوارث.  حالت  في  وال�ستجابة  الكوارث  مخاطر 

القرار با�ستعرا�ش التقدم الُمحَرز في تحقيق توافق الآراء ب�ساأن هذا 

المو�سوع في الموؤتمر الدولي الثاني والثالثين. 

ومن بين النجاحات التي حققناها، نود اإبراز العتراف بدور ال�سكان 

من مخاطر  بالحد  المتعلقة  بلدنا  �سيا�سات  ُو�سعت  فقد  المحليين. 
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تحويل  اإلى  الرامية  الجهود  اإلى  كبير  حٍد  اإلى  م�ستندة  الكوارث 

المجتمعات المحلية المت�سررة من �سحايا اإلى م�ساركين فاعلين في 

اإعداد الخطط وفي ال�ستجابة. واأثبتت التجربة اأنه ل ينبغي التغا�سي 

عن هذه العملية. 

ا عن امتناننا للعمل الذي ا�سطلع به التحاد الدولي مع  ونعرب اأي�سً

القانون  ل�سياغة  اآخرين،  و�سركاء  الإن�سانية  ال�سوؤون  تن�سيق  مكتب 

عين.  النموذجي الذي �سي�سكل بال �سك اأداة مرجعية ثمينة للم�سرِّ

الدولية  الم�ساعدات  وتنظيم  ت�سهيل  اإر�سادات  بتنفيذ  يتعلق  ما  وفي 

اإقليمية  اجتماعات   2008 منذ  ُعقدت  الأولي،  والنتعا�ش  لالإغاثة 

تتعلق باآليات الم�ساعدة الإن�سانية الدولية في اأمريكا الالتينية ومنطقة 

وثيقة  ن�سر  هذه  العمل  حلقات  نتائج  اإحدى  و�ستكون  الكاريبي. 

م الم�ساعدات الإن�سانية الدولية  �ش الت�سريعات الإقليمية التي تنظِّ تلخِّ

في حالت الطوارئ. 

�ستوقع  الملخ�ش،  لهذا  وفًقا  الوطني  نظامنا  ل�سياغة  وا�ستعداًدا 

الكوارث  قانون  برنامج  من�سقي  مع  تعاون  اتفاق  على  الأرجنتين 

لأمريكا الالتينية ومع ال�سليب الأحمر الأرجنتيني. 

لمنظمة  التابعة  العمل  2010 مجموعة  العام  منذ  الأرجنتين  وتراأ�ش 

لتح�سين  بروتوكولت  م�ساريع  ب�سياغة  والمكلفة  الأمريكية  الدول 

تن�سيق الم�ساعدات الإن�سانية الإقليمية. و�سوف ُترفع هذه القتراحات 

اإلى الهيئة العامة في العام 2012 للموافقة عليها. اأما على الم�ستوى 

الم�ستركة  لل�سوق  الخا�ش  الجتماع  اإلى  واإ�سافًة  الإقليمي،  دون 

لبلدان المخروط الجنوبي مركو�سور ب�ساأن الحد من الأخطار الطبيعية 

والجتماعية للكوارث، �سهدنا موؤخًرا اعتماد قانون الجمارك لبلدان 

مركو�سور الذي يحتوي على اأحكام معينة تهدف اإلى ت�سهيل دخول 

وخروج الإمدادات الإن�سانية في حالت الطوارئ. 

الجتماعي  ن  المكوِّ مراعاة  اأهمية  على  التاأكيد  الختام  في  واأود 

للكوارث ودور الفقر وحالة ال�ست�سعاف في اآثار تلك الكوارث. 

جمعية ال�سليب الأحمر الكندي 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

القرار.  هذا  الكندي  الأحمر  ال�سليب  يوؤيد  الرئي�ش.  �سيدي  �سكًرا 

ومنذ اأن و�سع التحاد الدولي لأول مرة هذا المو�سوع في جدول 

وت�سجعنا  هائاًل،  تقدًما  2003، حققنا  عام  الدولي  الموؤتمر  اأعمال 

المالحظات الإيجابية الكثيرة التي تبديها الحكومات والجمعيات 

مع  الم�سائل  هذه  في  النظر  واأثناء  العام  الجتماع  هذا  في  الوطنية 

لجنة ال�سياغة. ويود ال�سليب الأحمر الكندي الإ�سارة مع التقدير اإلى 

دعم الحكومة الكندية للقانون الدولي لمواجهة الكوارث وتعهدنا 

الم�سترك المتعلق بالحد من مخاطر الكوارث. 

اإن مبادرة القانون الدولي لمواجهة الكوارث ل تتعلق في جوهرها 

بالقوانين والإجراءات، بل تتعلق بالح�سول على الم�ساعدات الالزمة 

لالأ�سخا�ش الم�ست�سعفين عندما يكونون باأم�ّش الحاجة اإليها. فحين 

تقع الكارثة، علينا التركيز على ال�ستجابة بال�سرعة والنوعية المطلوبة. 

ول يمكن اأن ن�سمح للحواجز الإجرائية والتنظيمية اأن توؤخر العمل 

في  الثمينة  والموارد  الوقت  ب�سرف  نقبل  اأن  يمكن  ول  الإن�ساني 

ن�ستبق  اأن  فيجب  ال�ستجابة.  عملية  و�سط  القانونية  القيود  حلحلة 

ال.  التحديات ونتخذ خطوات ملمو�سة لحلها ب�سكل فعَّ

يرحب ال�سليب الأحمر الكندي بالتقدم الُمحَرز حتى الآن في تعزيز 

ال�ستعداد القانوني لال�ستجابة الدولية في حالت الكوارث بما في 

ذلك المزيد من تنفيذ اإر�سادات القانون الدولي لمواجهة الكوارث. 

كما نوؤيد الجهود التي يبذلها التحاد الدولي للعمل مع �سركاء اآخرين 

في و�سع قانون نموذجي يمكن للدول المعنية بتعزيز اأطرها القانونية 

اأن ت�ستعمله كاأداة مرجعية. 

الطوارئ  ماأوى  توفير  في  بقوة  الكندي  الأحمر  ال�سليب  وي�سارك 

والماأوى النتقالي بعد وقوع الكوارث. ون�سجع الجمعيات الوطنية 

على العمل �سويًّا ومع الوكالت الحكومية والتحاد الدولي لتحديد 

اأف�سل الممار�سات والحلول. 

تقديم  اأجل  من  واإزالتها  المحتملة  التنظيمية  الحواجز  تحديد  علينا 

الماأوى  وخا�سًة  من�سف،  وب�سكل  ب�سرعة  الطوارئ  م�ساعدات 

النتقالي بعد وقوع الكوارث. 

بدخل  المتميزة  البلدان  في  الأخيرة  الكارثية  الأحداث  اأثبتت  لقد 

مرتفع اأنه يتعيَّن علينا جميًعا البحث في هذه الم�سائل واتخاذ اإجراءات 

تعيق  التي  الحواجز  من  ممكن  حد  اأق�سى  اإلى  للتخفيف  مبكرة 

الم�ساعدات الفعلية. 

يبقى  المبداأ  ولكن  معقدة  الق�سايا  تكون  اأن  يمكن  الرئي�ش،  �سيدي 

ب�سيًطا. يجب اأن نبذل كل الجهود الممكنة ل�سمان الماأوى المنا�سب 

لجميع الأ�سخا�ش المعوزين مع اإبداء اهتمام خا�ش بالجماعات ذات 

الحاجات الخا�سة. 

الفلبين 

)االأ�ضل باالإنكليزية(

الموؤتمر  اإلى  الفلبينية  الحكومة  وفد  يرحب  الرئي�ش.  �سيدي  �سكًرا 

الدولي بهذه الفر�سة المتاحة لمناق�سة تعزيز قوانين الكوارث. وتمثل 

مبادرة تعزيز القانون الدولي لمواجهة الكوارث مبادرة هامة من اأجل 

تر�سيخ ال�ستعداد القانوني للكوارث وتن�سيقه واإحراز تقدم في هذا 

المجال عبر اإدخال الت�سريعات والأنظمة الالزمة. ويتيح اإطار القانون 

الدولي لمواجهة الكوارث ت�سافر الآليات التنظيمية العالمية والإقليمية 

والوطنية مثل اإطار عمل هيوغو للحد من مخاطر الكوارث، ونهج 
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مجموعات العمل الإن�ساني للَّجنة الدائمة الم�ستركة بين الوكالت، 

وال�ستجابة  الكوارث  لإدارة  اآ�سيا  �سرق  جنوب  اأمم  رابطة  واتفاق 

مخاطر  من  بالحد  المتعلق  الوطني  وقانوننا  الطوارئ،  حالت  في 

الكوارث واإدارتها. 

دولي  حوار  اأول  في  الن�سطة  الم�ساركة  ب�سرف  الفلبين  وحظيت 

المنعقد  الكوارث  حالت  في  ال�ستجابة  في  ال�سراكة  تعزيز  حول 

في جنيف ال�سهر الما�سي والذي �سارك في رعايته التحاد الدولي، 

للوكالت  الدولي  والمجل�ش  الإن�سانية،  ال�سوؤون  تن�سيق  ومكتب 

الدولية  الجهات  الحوار  وجمع  ال�سوي�سرية.  والحكومة  التطوعية، 

المعنية بال�ستجابة في حالت الكوارث واأتاح فر�سة للبلدان المانحة 

الفلبين لإ�سراك جهات معنية من المجتمع  الم�ستفيدة والنا�سئة مثل 

المحلي وموا�سلة الدفاع عن تح�سين اإطار القانون الدولي لمواجهة 

الكوارث. 

في  ن�سبيًّا  قريبة  فترة  حتى  تنح�سر  الحوارات  هذه  مثل  وكانت 

الوكالت الدولية والبلدان المانحة التقليدية. وناأمل في اأن ي�سبح هذا 

الحوار منتظًما ويتكرر على ال�سعيدين الإقليمي والوطني. ونعترف 

لمواجهة  الدولي  القانون  لتطوير  ووطنيًّا  عالميًّا  الكبير  بالن�ساط 

الكوارث ولكننا نود التو�سية بتعميق الحوار وتكثيف التعاون في ما 

بين مختلف الجهات الفاعلة بما في ذلك في مجالي بناء القدرات 

والتدريب، وحثها على العمل مًعا من اأجل ت�سهيل و�سع قوانين تتعلق 

بالم�ساعدة الإن�سانية في حالت الطوارئ. 

والحكومات،  الحركة،  من  كٌل  العمل  هذا  في  ي�سترك  اأن  ويمكن 

والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والحكومات والمجتمعات 

المحلية. 

بنغالدي�س

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

اللجنة  ن�سكر  وال�سادة،  ال�سيدات  ح�سرات  المعالي،  اأ�سحاب 

القانون  اإر�سادات  لعتماد  دعمهما  على  الدولي  والتحاد  الدولية 

الدولي لمواجهة الكوارث في الموؤتمر الدولي الثالثين لعام 2007. 

ا للحكومات في تعزيزها لقوانينها  وكانت هذه الإر�سادات مفيدة جدًّ

و�سيا�ساتها الوطنية بالن�سبة اإلى الكوارث. وتعتبر بنغالدي�ش اإر�سادات 

القانون الدولي لمواجهة الكوارث اأداة هامة لت�سهيل وتنظيم الدعم 

الدولي وم�ساعدات النتعا�ش الأولي على ال�سعيد الوطني. 

ا لتغير المناخ  ال�سيد الرئي�ش، بنغالدي�ش هي اأحد البلدان الأكثر تعر�سً

الآثار  بمواجهة  الأولى  الم�سوؤولية  اأن  وندرك  الطبيعية  والكوارث 

ب�سكل  تقع  ما  بلٍد  داخل  الطبيعية  الكوارث  ت�سببها  التي  الإن�سانية 

رئي�سي على عاتق الدولة نف�سها. ولهذا يجب اأن ت�سع الدول الأطر 

القانونية المنا�سبة وتعزز قوانين الكوارث القائمة التي من �ساأنها توفير 

التوجيهات الالزمة لكل �سيا�سات وا�ستراتيجيات اإدارة الكوارث على 

الم�ستوى الوطني. 

وقد �سممت حكومة بنغالدي�ش في هذا ال�سياق، كتيًبا كاماًل بعنوان 

اأدوار  ويعر�ش   1997 عام  �سدر  بالكوارث  المتعلق  الدائم  النظام 

الطوارئ.  بالتعامل مع حالت  المعنية  الوكالت  وم�سوؤوليات كل 

لل�سنوات  الكوارث  لإدارة  وطنية  خطة  الحكومة  ا  اأي�سً وو�سعت 

هيوغو.  عمل  اإطار  بموجب  التزاماتها  مع  متما�سية   2015-2005
لإدارة  الوطني  القانون  �َسنِّ  من  النهائية  المرحلة  في  الآن  ونحن 

لمواجهة  الدولي  القانون  من  عن�سًرا   11 اأدرج  الذي  الكوارث 

الكوارث. 

اأ�سحاب المعالي، في حالة وقوع كوارث وطنية، ي�سبح من الأهمية 

المالئم  الدعم  نوع  المت�سررة  المجتمعات  تلقي  �سمان  بمكان 

بالمزيد من  ال�ستجابة  في  التاأخير  يت�سبب  المالئم. وقد  الوقت  في 

الخ�سائر في الأرواح وتدمير الممتلكات. و�سعًيا اإلى �سمان و�سول 

الم�ساعدات الدولية ب�سرعة، يجب اتخاذ الخطوات القانونية المنا�سبة 

احترام  مع  الأخرى  والحواجز  النظامية  الحواجز  اإزالة  اأجل  من 

الحقوق ال�سيادية للبلد المت�سرر من الكارثة. 

اإلى  الال مركزية  اإلى  اإدارة الكوارث  اأن يوؤدي تحويل نظام  ويمكن 

تاأمين م�ساركة النا�ش في التخطيط واإدارة ال�ستعداد للكوارث وتلبية 

الحاجات بعد وقوع الكارثة. ويمكن اأن تتخذ الدول التدابير القانونية 

المنا�سبة لتفوي�ش ال�سالحيات اإلى الموؤ�س�سات الحكومية المحلية. 

�سيداتي، �سادتي، لقد �سهلت حكومة بنغالدي�ش اعتماد برنامج لإدارة 

الكوارث مبني على م�ساركة المجتمع المحلي ويتيح للنا�ش ا�ستعمال 

اإزاء حالت الكوارث الفورية،  اآليات المواجهة وال�سمود المحلية 

ت اإجراءات قانونية لإدراج مثل هذه البرامج من اأجل �سمان  واأعدَّ

التخفيف من الخ�سائر في حال وقوع الكوارث. 

واأ�ساد المجتمع الدولي بنجاح بنغالدي�ش في برامج اإدارة الكوارث 

المبنية على م�ساركة المجتمع المحلي. وفي بنغالدي�ش اأثبت اإدراج 

�سة للكوارث  برنامج ال�ستعداد لالأعا�سير في المناطق ال�ساحلية المعرَّ

ا في الحد من اأخطار الكوارث.  ال جدًّ اأن البرنامج كان فعَّ

الحكومة،  جانب  اإلى  البنغالدي�سي  الأحمر  الهالل  جمعية  ولعبت 

 60000 تعبئة  ويمكن  البرنامج.  هذا  في  الأهمية  غاية  في  دوًرا 

متطوع في خالل �ساعة واحدة في حالت الطوارئ. ويوجد حوالي 

اأن  ال�ساحلية يمكن  المنطقة  الأعا�سير على طول  2500 ماأوى من 
ت�ستقبل الأ�سخا�ش الذين يتم اإجالوؤهم في حالت الطوارئ. ويمكن 

محاكاة هذا المفهوم في مناطق اأخرى معر�سة للكوارث وتكييفه مع 

المتطلبات الخا�سة وفًقا لطبيعة الكارثة. 

الخدمات  تقديم  هو  م�سترًكا  هدًفا  نتقا�سم  اأننا  التاأكيد  اأخيًرا  واأود 

اأننا �سنتعلم من الكلمات  اإليها. وناأمل  اإلى من هم بحاجة  الإن�سانية 
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بتعزيز قوانين الكوارث- الأمر الذي �سي�ساعدنا في النهاية على تحقيق 

اأهدافنا الم�ستركة. 

اإ�سرائيل 

)االأ�ضل باالإنكليزية(

�سكًرا �سيدي الرئي�ش. كما هو الحال في عدد كبير من البلدان، نجد 

القانونية  ال�ستعدادات  تعزيز  ل�سرورة  متزايًدا  اإدراًكا  اإ�سرائيل  في 

هذه  من  الكثير  جاء  اإ�سرائيل،  اإلى  وبالن�سبة  للكوارث.  والمادية 

ا على تحديات لالأمن الوطني  الخطوات في ال�ستعداد للطوارئ ردًّ

وتهديدات تطال ال�سكان المدنيين في اإ�سرائيل. 

اأجل  من  المدني  للدفاع  محلية  منظمة  ت�سكلت  اإ�سرائيل  قيام  لدى 

حرب  وبعد  المدن.  ق�سف  عمليات  جرحى  رعاية  في  الم�ساعدة 

الخليج في اأوائل الت�سعينيات، �سكل الجي�ش الإ�سرائيلي قيادة للجبهة 

الداخلية. 

وفي الآونة الأخيرة، �سكلت الحكومة �سلطة وطنية لإدارة الطوارئ 

با�سم را�سيل، وهذه ال�سلطة المدنية التي هي فرع من وزارة الدفاع 

لمواجهة حالت  الإ�سرائيلية  الداخلية  الجبهة  تح�سير  م�سوؤولة عن 

المنظمات  بين  والتن�سيق  القيادة  تتولى  وهي  مختلفة.  طوارئ 

المحلية،  وال�سلطات  الحكومية،  والمكاتب  بالطوارئ،  المعنية 

اأنها معنية بتقديم  والموؤ�س�سات الأخرى ذات ال�سلة. ومن الوا�سح 

الحلول للتهديدات التي ت�سكلها الكوارث الطبيعية ولل�سواغل الأمنية 

لل�سكان المدنيين. 

ويتزايد في الوقت نف�سه النقا�ش ب�ساأن �سرورة تحديث الإطار القانوني 

الإ�سرائيلي لهذه الم�سائل. ويبقى الإطار الأ�سا�سي هو نف�سه منذ اأيام 

على  الأر�ش  على  والتطورات  التغيرات  من  بالرغم  الأولى  الدولة 

الم�ستويين الع�سكري والمدني. ومن بين م�سوؤولياتها المتنوعة، تقوم 

للت�سريعات ذات  بالترويج  الطوارئ  الوطنية لإدارة حالت  ال�سلطة 

ال�سلة باإدارة الطوارئ في البرلمان ولدى الحكومة. 

وقد اأظهرت الأحداث الأخيرة مثل حرائق الغابات التي اندلعت في 

اإ�سرائيل عام 2010 والزلزل الماأ�ساوية التي �سربت تركيا في �سهر 

ت�سرين الأول/ اأكتوبر، اأن مقاربة الم�ساعدة الإقليمية هي حيوية للدول 

ال�سغيرة مثل اإ�سرائيل. وتجدر الإ�سارة اإلى حدث بارز في مثل هذا 

التعاون وهو محاكاة م�ستركة لمواجهة زلزال بين الجمعية الوطنية 

ماجن دافيد  اأدوم والهالل الأحمر الأردني جرت موؤخًرا عام 2011. 

اإلى  بالن�سبة  لإ�سرائيل  المحلي  ال�ستعداد  كان  لما  الرئي�ش،  ال�سيد 

حماية  اإلى  حاجتها  مع  تزايد  قد  الطوارئ  حالت  في  ال�ستجابة 

ال�سكان من الهجمات في منطقة ت�سهد اأو�ساًعا �سعبة، فقد تطورت 

ا بذلك قدراتها وخبراتها في اإنقاذ الأرواح في حالت الكوارث  اأي�سً

الطبيعية. وُطبقت خبرات اإ�سرائيل وتكنولوجياتها في مجال البحث 

في  الكوارث  �سحايا  على  والتعرف  الطوارئ،  وطب  والإنقاذ، 

مختلف اأنحاء العالم بما في ذلك الزلزل، والت�سونامي، وغيرها من 

التهديدات الطبيعية �سعًيا اإلى اإنقاذ الأرواح. 

التخطيط  جهود  في  رئي�سي  بدور  الإ�سرائيليون  الخبراء  وا�سطلع 

الكوارث  لتقييم  المتحدة  الأمم  فريق  في  الع�سوية  ومنها  الدولية 

والتن�سيق. وقامت الحكومة الإ�سرائيلية، وجمعية ماجن دافيد  اأدوم، 

في  دوليًّا  هام  بدور  الحكومية  غير  المنظمات  مختلف  من  وعدد 

مجال الم�ساعدة في حالت الكوارث واأفادت الآخرين من قدراتها 

اإقامة  البارزة  الجهود  هذه  وت�سمل  الكوارث.  اإدارة  في  المتطورة 

الم�ساعدة  وتقديم  هايتي،  في  ب�سرعة  الم�ستوى  رفيع  م�ست�سفى 

اإ�سرائيل  اليابان والفلبين. وتبقى  ال�سريعة بعد الكوارث الأخيرة في 

على ا�ستعداد لحماية �سكانها ولتكون �سريًكا رئي�سيًّا لإنقاذ الأرواح 

في مختلف اأنحاء العالم. 

اأوغندا )نيابًة عن حكومة اأوغندا وجمعية ال�سليب الأحمر الأوغندي(

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

وحكومة  الأوغندية  الوطنية  الجمعية  با�سم  الرئي�ش.  �سيدي  �سكًرا 

اأوغندا اأود تهنئة الأع�ساء الذين انُتخبوا في اللجنة الدائمة. 

لمواجهة  الدولي  القانون  باإر�سادات  اللتزام  اأن  ت�سعر  اأوغندا  اإن 

الكوارث وتنفيذها لي�ش خياًرا بل هو ال�سبيل الذي ينبغي اتباعه، اإل اإذا 

كانت الدولة قد ت�سدت لم�ساألة الحواجز التنظيمية التي تعيق التقديم 

المتكافئ لإغاثة الطوارئ بعد الكوارث. ونذكر جميًعا اأن القرار 4 

للموؤتمر الدولي الثالثين عام 2007 اعتمد الإر�سادات و�سجع الدول 

على ا�ستخدامها. ويود ال�سليب الأحمر الأوغندي اأن يثني على التقدم 

الكبير في تنفيذ الإر�سادات في بع�ش الدول. 

وكانت اأوغندا قد با�سرت عام 2009 عملية تنفيذ اإر�سادات القانون 

ال�سيا�سات  با�ستعرا�ش  العملية  وبداأت  الكوارث.  لمواجهة  الدولي 

فر�سة  لأوغندا  ذلك  واأتاح  للدولة،  القانونية  الموؤ�س�سية  والأطر 

ال لإغاثة الطوارئ  البحث في الحواجز المعيقة للتقديم ال�سريع والفعَّ

الدولية، وفي عملية اإ�سدار التاأ�سيرات وتراخي�ش العمل لعاملي الإغاثة 

الأجانب، واإجراءات قبول الأخ�سائيين المهنيين الأجانب، واإجراءات 

الجمارك، والتن�سيق العام لجهود الإغاثة الدولية. وبالرغم من الطريق 

الطويل الذي ل يزال على اأوغندا ال�سير فيه، فهي الآن في موقع اأف�سل 

اأجرتها حول  التي  الدرا�سة  اإلى  ا�ستناًدا  للتاأهب لمثل هذا الحتمال 

ا�ستخدام اإر�سادات القانون الدولي لمواجهة الكوارث. 

ونود التقدم بال�سكر اإلى التحاد الدولي الذي قدم الدعم التقني اإلى 

الحكومة الأوغندية. ونذكر اأن التنفيذ الكامل لالإر�سادات �سيتطلب 

تعديل بع�ش قوانين الدولة وفي بع�ش الأحيان اإ�سدار قوانين جديدة. 

ونتطلع اإلى ا�ستمرار تلقي الدعم من التحاد الدولي في هذا المجال. 
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المتحدة  الأمم  ومكتب  الدولي،  لالتحاد  امتناننا  عن  نعرب  كما 

لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية، والتحاد البرلماني الدولي لو�سعها القانون 

اأداة مرجعية  �سيكون  الذي  للكوارث  الدولية  للمواجهة  النموذجي 

اإطارها  اإدماجها تو�سيات الإر�سادات �سمن  ا للدول في  مفيدة جدًّ

القانوني. وتود اأوغندا دعوة الدول التي لم تقم بعد بهذا العمل اأن 

ت�سعى اإلى ذلك. 

اإر�سادات  تبّني  وتنزانيا  كينيا  ننا�سد  واإننا  كينيا  من  قريبة  اأوغندا  اإن 

القانون الدولي لمواجهة الكوارث لأن اإدراجها في الإطار القانوني 

�سي�ساعد اأوغندا في العتماد على جيرانها بالن�سبة اإلى عبور الإغاثة 

الدولية الحيوية. 

ال�سليب الأحمر الكولومبي 

)االأ�ضل باالإ�ضبانية( 

الجهود  الكولومبي  الأحمر  ال�سليب  يوؤيد  الرئي�ش.  �سيدي  �سكًرا 

ال�سعي  تعزيز  اأجل  الدولي من  التحاد  الحركة وخا�سًة  تبذلها  التي 

وذلك  العالم  في  المخاطر  من  الحد  وتح�سين  لتحديث  الجماعي 

الإعالم  وو�سائل  المحلية  والمجتمعات  الحكومات  بم�ساركة 

لل�سليب  العالمية  و�سبكتنا  الخا�ش  والقطاع  الأكاديمية  والأو�ساط 

الأحمر والهالل الأحمر. 

�ش للكوارث والتهديدات المتعددة  اإن تجربتنا الخا�سة في و�سط معرَّ

قد علمتنا اأن نعمل مع ال�سلطات. وتدعم الحكومة الكولومبية بقوة 

جهودنا مع احترام ا�ستقاللنا وحيادنا. ويمكننا تلخي�ش تجربتنا في 

ثالثة جوانب رئي�سية مرتبطة ارتباًطا وثيًقا ببرنامج التحاد الدولي في 

مجال قانون الكوارث مع اتباع نهج منتظم ي�سمل �سبكتنا العالمية. 

ويق�سي الدر�ش الأول باأن علينا اأن نعتمد على اأنف�سنا في اأداء دورنا 

ونعترف  وتحديثها،  القوانين  وتكييف  لل�سلطات،  م�ساعدة  كجهة 

العام  والقطاعين  المحلية  الجماعات  ت�سمل  اأن  يجب  الأنظمة  اأن 

والخا�ش، والتاأكد بالطبع من اأن الجهود المبذولة في مجالت الحد 

وعلينا  م�ستركة.  جهوًدا  تبقى  والنتعا�ش  والمواجهة  المخاطر  من 

تعزيز القوانين والأحكام التي تحمي المتطوعين الذين يوؤدون مهام 

ل عمل ال�سليب الأحمر.  المواجهة في حالت الكوارث وت�سهِّ

الأ�سرار  اإلحاق  بدون  الآخرين  بم�ساعدة  الثاني  الجانب  ويتعلق 

بهم والحر�ش في الوقت نف�سه على احترامهم وتمكينهم من العمل 

ودعمهم. وي�سكل برنامج قانون الكوارث خطوة رئي�سية في تحقيق 

ذلك. فعلى ال�سعيد الوطني، ي�ساعد البرنامج في و�سع قوانين ع�سرية 

الأمر  الإغاثة،  مجال  في  و�ساملة  م�ستركة  جهوًدا  ت�سمن  ومالئمة 

الذي يجعل ال�ستجابة اأكثر ات�ساًقا. وباخت�سار نرى اأن الحركة وكل 

الحكومات بحاجة اإلى البرنامج واإلى اتباع نهج نظامي. 

وينبغي اأن يمتد تنفيذ البرنامج اإلى التبرعات، واأن�سطة البحث والإنقاذ، 

و�سحة المجتمع المحلي، والماأوى النتقالي، واللوج�ستية... اإلخ.

التطور �سويًّا،  اإلى  اإبرازه فهو الحاجة  الثالث الذي نود  اأما الجانب 

وبناء  بالمخاطر،  �ساملة  معرفة  وامتالك  للتعلُّم،  �سبكات  واإن�ساء 

القدرات والأدوات وال�سبكات، وقبل كل �سيء تكييف ال�ستجابة 

العامة وت�سحيح نقاط ال�سعف فيها. ويكمن التحدي الذي يواجهنا 

في بناء نظام مبني على القدرات المحلية والوطنية وتعزيز ال�سبكات 

في العالم من اأجل العمل مًعا لتحقيق الهدف النهائي، وهو تحويل 

حقوقهم.  يمار�سون  الأهلية  كاملي  مواطنين  اإلى  �سحايا  من  النا�ش 

�سكًرا �سيدي الرئي�ش.

جنوب ال�سودان 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

با�سم  اأود  المندوبين،  ال�سعادة، ح�سرات  اأ�سحاب  الرئي�ش،  �سيدي 

للجنة  تقديري  عن  الإعراب  ال�سودان  جنوب  جمهورية  حكومة 

الحادي  الدولي  الموؤتمر  اإلى  بدعوتنا  الدولي  والتحاد  الدولية 

والثالثين ب�سفة مراقب وما لقيناه هنا من ترحيب حار. 

جنوب  جمهورية  و�سعب  حكومة  امتنان  عن  الإعراب  اأود  كما 

الآن  المقدم  والدعم  ن�سالنا  اأثناء  دعمنا  على  جميًعا  لكم  ال�سودان 

في  ال�سودان  بجنوب  العتراف  اإن  الجديدة.  اأمتنا  ت�سكيل  في 

والمنظمات  للدول  الم�ستركة  الجهود  نتيجة  هو  المتحدة  الأمم 

والمجتمعات والأفراد. ون�سكر الجميع على ذلك. 

اإن ال�سوؤال الأ�سا�سي الذي يواجهنا اليوم في جنوب ال�سودان هو ماذا 

اأ�سبحنا دولة؟ وي�ستدعي هذا ال�سوؤال اعتبارات كثيرة. غير  اأن  بعد 

اأن حكومة جنوب ال�سودان باعتبارها حكومة بلد عمره اأربعة اأ�سهر 

ت�سع اأولويات لها، يقع في مرتبة عليا منها الن�سمام اإلى المعاهدات 

جنيف  اتفاقيات  اإلى  الن�سمام  ذلك  وي�سمل  الدولية.  والتفاقيات 

بالهيئات  اأن العتراف  الإ�سافية. كما  1949 وبروتوكولتها  للعام 

ا اأهمية خا�سة في اأولوياتنا.  الإن�سانية يرتدي اأي�سً

العدل  وزارة  الآن  تقوم  الإن�سانية،  بالهيئات  العتراف  مع  وتما�سًيا 

بالنظر في القانون الذي يعترف بال�سليب الأحمر كجمعية وطنية لها 

دور م�ساعد للحكومة في تقديم الخدمات الإن�سانية، وُيتوقع تقديمه 

اإلى الجمعية الوطنية لجنوب ال�سودان لإ�سدار القانون والت�سديق عليه. 

ولهذا تحر�ش حكومة جمهورية جنوب ال�سودان على دعم الأن�سطة 

الم�سلح،  النزاع  �سحايا  وم�ساعدة  ال�سحة،  مجالت  في  الإن�سانية 

واإدارة الكوارث. واأن�سئت في هذا ال�سدد وزارة لل�سوؤون الإن�سانية 

واإدارة الكوارث من اأجل معالجة اأي حالة قد تحدث. ونود بالتالي 

اأن نوؤكد اأمام هذا الجمع الكريم واأمام الموؤتمر اأن جنوب ال�سودان لن 
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تعمل اأبًدا بطريقة موازية بل �ستتعاون وتدعم المجتمع الدولي في اإتاحة 

الة.  الإمكانيات الالزمة للمجتمعات لكي تقدم الخدمات ب�سورة فعَّ

الموؤتمر  يح�سر  اأن  في  ال�سودان  جنوب  جمهورية  حكومة  وتاأمل 

القادم كٌل من الجمعية الوطنية لل�سليب الأحمر في جنوب ال�سودان 

والحكومة كاأع�ساء كاملي الع�سوية ولي�ش فقط كمراقبين. 

ال�سيد فرناندو جوزي كاردينا�س،

رئي�س الجل�سة العامة المخ�س�سة لتعزيز قانون الكوارث

)االأ�ضل باالإ�ضبانية(

الأحمر  ال�سليب  الآن  يتكلم  اأن  المفتر�ش  من  كان  جزياًل.  �سكًرا 

الأمريكي لكنه اأبلغنا باأنه �سيقدم فقط ورقة تت�سمن تعليقاته والموا�سيع 

التي تثير قلقه و�ستكون متاحة في مح�سر الجتماع. 

ال�سليب الأحمر الأمريكي 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

من بين الموا�سيع التي يتناولها الموؤتمر الدولي هذه ال�سنة، نعرف اأن 

م�ساألة الماأوى ُتطرح كل مرة وتتكرر في اأعقاب الكوارث الطبيعية 

في كل مكان من العالم كما �سمعناه اليوم مرات عدة. وبينما ن�سع 

والهالل  الأحمر  ال�سليب  حركة  في  الإن�سانية  الدبلوما�سية  اآليات 

�سة ب�سدة لخطر  الأحمر، نعتقد اأن علينا جميًعا م�ساعدة البلدان المعرَّ

الكوارث على ال�سعي اإلى تحديد حلول لم�ساألة الماأوى والتخطيط 

لها قبل وقوع الكوارث. 

وينبغي اأن يكون ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر جزًءا من الحوار 

الوطني مع ال�سلطات المحلية والوطنية وكل الجهات الوطنية المعنية 

للتحديد م�سبًقا لكيفية اإيواء المواطنين النازحين موؤقًتا ب�سبب كارثة 

طبيعية. 

وي�سرُّ ال�سليب الأحمر الأمريكي التاأكيد مجدًدا على التزامنا الثابت 

حاليًّا باأن�سطة التاأهب للكوارث والحد من مخاطرها. وكما ن�سير اإليه 

في التعهد الذي تقدمنا به حول هذا المو�سوع، ن�سدد بقوة على اأهمية 

تحويل  نعيد  اللتزام،  بهذا  الوفاء  على  ا  للكوارث. وحر�سً التاأهب 

ن�سبة 15% على الأقل من مواردنا المالية من ال�ستجابة الدولية غير 

العر�سية اإلى التاأهب للكوارث. ونقرُّ جميًعا اأن الأموال الم�ستثمرة 

في التاأهب للكوارث تعطي مردوًدا كبيًرا بالتخفيف من الخ�سائر في 

الأرواح، والمعاناة الإن�سانية، وتكاليف النتعا�ش بعد وقوع الكارثة. 

اأف�سل  عن  بالبحث  ا  اأي�سً ملتزم  الأمريكي  الأحمر  ال�سليب  اإن 

الممار�سات والدرو�ش الم�ستفادة وجمعها وتبادلها في كل مجالت 

الحد من مخاطر الكوارث وفي التاأهب للكوارث ب�سكل خا�ش. اإننا 

ن�ستند اإلى ع�سرات ال�سنين من الخبرات التي يملكها ال�سليب الأحمر 

الأمريكي في ت�سجيع تاأهب الأفراد والعائالت والجماعات المحلية 

والهيئات الوطنية في كل اأنحاء الوليات المتحدة. ونعمل، �سعًيا اإلى 

ذلك، مع الجمعيات الوطنية، والتحاد الدولي، واللجنة الدولية، من 

اأجل تقييم اإن�ساء مركز عالمي للتاأهب للكوارث. 

ونحن تواقون اإلى ا�ستمرار م�ساوراتنا الثابتة مع �سركائنا في الحركة 

ب�ساأن ال�سكل الذي �سيتخذه هذا المركز. 

كوبا 

)االأ�ضل باالإ�ضبانية( 

العالم.  اأنحاء  مختلف  في  تزداد  الطوارئ  وحالت  الكوارث  اإن 

الم�سوؤولة  غير  الإن�سان  اأعمال  في  الأكبر  الخطر  حاليًّا  ويكمن 

والمعادية لالإن�سانية وللطبيعة. وتاأتي الظواهر ذات العواقب الكارثية 

لالإن�سانية مثل تغيُّر المناخ والنزاعات الم�سلحة وخا�سًة احتمالت 

الحرب النووية كنتيجة مبا�سرة لهذه الأعمال غير الم�سوؤولة. 

وقد اأنجزت كوبا، وهي بلد �سغير لديه اإمكانات اقت�سادية محدودة، 

دة في اإطار عمل هيوغو.  تقدًما كبيًرا بالن�سبة اإلى الأولويات المحدَّ

الخا�سة  القانونية وموؤ�س�ساتنا  اأطرنا  لتح�سين  الدرو�ش  وا�ستفدنا من 

بمواجهة الكوارث، وتعزيز نظام الدفاع المدني. وفي كوبا، اأُدرج 

مفهوم الحد من مخاطر الكوارث في القوانين الوطنية عام 1997. 

وقمنا بجهود كبيرة لتح�سين الت�سريعات في هذا المجال. 

وتوؤكد كوبا مرة اأخرى رغبتها في تبادل خبرتها المتوا�سعة، اأماًل في 

مًعا  العمل  ن�ستطيع  اأننا  تعتقد  اأخرى ولأنها  لبلدان  اأن تكون مفيدة 

من اأجل التخفيف من نقاط �سعفنا والحد من عواقب هذه الظواهر. 

اإن كوبا عازمة على موا�سلة عملها مع اللجنة الدولية والتحاد الدولي 

ا بالمبادئ الأ�سا�سية للحركة.  واللتزام التزاًما تامًّ

ال�سليب الأحمر الهولندي 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

ال�سيد الرئي�ش، يرى ال�سليب الأحمر الهولندي في الحد من مخاطر 

الكوارث اأولوية ا�ستراتيجية هي جزء هام من ال�ستراتيجية حتى العام 

من  النتعا�ش  وتعزيز  العي�ش،  �سبل  الأرواح، وحماية  لإنقاذ   2020
الكوارث  مخاطر  من  الحد  تحقيق  ويمكن  والأزمات.  الكوارث 

من خالل اأنواع مختلفة من الم�ساريع والأن�سطة التي ت�ساهم في منع 

المعاناة، وتعزيز قدرة المجتمع المحلي على ال�سمود. والتمويل هو 

�سرورة ما�سة لخلق الفر�ش التي تتيح لهذه المجتمعات المحلية الحد 

الحلول  تبتكر  اأن  الوطنية  الجمعيات  الكوارث. وعلى  من مخاطر 

اأن  بعد  تدرك  لم  المانحة  الجهات  من  العديد  لأن  الموارد  لجمع 

ال�ستثمار في الوقاية اأكثر فاعلية بكثير من حيث التكلفة مما هو عليه 
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الحكومة  تدعم  اأن  كثيًرا  نا  وي�سرُّ الكوارث.  اإزاء  ال�ستجابة  تمويل 

الهولندية ال�سليب الأحمر في ال�سراكة في برنامج ال�سمود. 

لقد واجهت جمعيتنا الوطنية هذا التحدي واأن�ساأت �سندوًقا م�ستقاًل 

للحد من مخاطر الكوارث. وناأمل اأن تقرر جمعيات وطنية �سقيقة 

اأخرى النظر في اعتماد الخطوة نف�سها. 

ل الحد من مخاطر الكوارث اأمر اأ�سا�سي. وهو  اإن وجود قانون ي�سهِّ

ل لالإجراءات �سواء اأكان ذلك على ال�سعيد الوطني اأو الإقليمي  مكمِّ

اأو المحلي. 

ومن هذا المنطلق اّطلعنا على التقرير الأ�سا�سي ب�ساأن الحد من مخاطر 

الكوارث على الم�ستوى المحلي من خالل الت�سريعات. فهو تقرير 

الم�سائل  كل  وي�سمل  مناق�سته  تطول  ا  هامًّ مو�سوًعا  يتناول  �سامل، 

الهامة المتعلقة بالعالقة المعقدة بين الت�سريعات الخا�سة بالحد من 

�سعيد  على  الكوارث  لمقاومة  الفعلي  والتعزيز  الكوارث  مخاطر 

المجتمع المحلي. لدينا تعليق واحد على التقرير هو اأن تغيُّر المناخ 

ا  ُيناَق�ش اإل نادًرا وناأ�سف لذلك. فتغيُّر المناخ يرتدي طابًعا ملحًّ لم 

في مجال الحد من المخاطر. 

الكوارث.  قانون  ب�ساأن  المالحظات  بع�ش  بتقديم  لي  وا�سمحوا 

فيها  يكون  ل  اأماكن  في  �سعًفا  الأكثر  المجتمعات  تعي�ش  ما  غالًبا 

ا تناول الحالت التي ل ُتطبَّق  للت�سريعات تاأثير كبير. ولهذا علينا اأي�سً

فيها الت�سريعات الر�سمية اأو ل ُتتَبع. ول بد في هذا ال�سدد اأن ن�سع اإلى 

جانب القواعد والتنظيمات، خطًطا مالئمة للتاأهب، ونقدم التدريب 

الة اإل في نظام يمكن فيه  الممنهج في المكان. ول تكون القوانين فعَّ

م�ساءلة الحكومة على كل الم�ستويات. ويبقى ال�سوؤال مطروًحا حول 

من �سيتولى مراقبة التنفيذ الفعلي لقوانين الحد من مخاطر الكوارث 

وتاأثيرها على م�ستوى المجتمع المحلي. فالمراقبة اأمر حا�سم لنجاح 

مخاطر  من  الحد  ولأن�سطة  الكوارث  لمواجهة  القانوني  الإطار 

الكوارث عموًما. 

ال  واأخيًرا وكما اأ�سير اإليه بحق، من المهم التاأكيد على اأن النهج الفعَّ

للحد من المخاطر لن ينجح اإل اإذا كانت كل القوانين القطاعية ذات 

ال�سلة )اإدارة المياه والمناطق ال�ساحلية، والغابات، والزراعة، والبنى 

اإننا  الكوارث في العتبار.  تاأخذ الحد من مخاطر  اإلخ(  التحتية... 

ن�سجع الدول على ا�ستعرا�ش اأطرها القانونية القائمة من منظور الحد 

من مخاطر الكوارث كذلك. 

اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

�سكًرا �سيدي الرئي�ش. اأ�سحاب المعالي، ح�سرات المندوبين. اأ�سبح 

الم�ستقبل  في  يواجهون  �سيظلون  العالم  �سكان  اأن  اليوم  ال�سائع  من 

القريب كوارث كبيرة ووا�سعة النطاق تت�سبب في دمار هائل. ول تزال 

ال�سور الرهيبة للزلزالين في هايتي واليابان ماثلة اأمام اأعيننا. 

طويلة  الطبيعية  بالكوارث  المتاأثرة  البلدان  قائمة  اأن  الموؤ�سف  ومن 

�سة لالزدياد: في�سانات في باك�ستان وكولومبيا وتايلند، وزلزل  ومعرَّ

في �سيلي وتركيا، وحرائق في رو�سيا على �سبيل المثال ل الح�سر. 

اإل اأن ثمة اأ�سباًبا لالأمل و�سط هذه ال�سور الحزينة من الموت والدمار. 

لتقديم  والمالية  والإن�سانية  المادية  الموارد  لتوفير  العالمية  فالتعبئة 

الم�ساعدة اإلى الأ�سخا�ش المت�سررين من مثل هذه الكوارث كانت 

عادًة فورية ومهمة. 

ن اإلى حٍد كبير  وجاءت التكنولوجيا مقترنة بالتعاون الإن�ساني لتح�سِّ

من توقيت ال�ستجابة الإن�سانية. غير اأن �سرورة ال�ستعداد القانوني 

لمواجهة التحديات الماثلة اأمام الدول المت�سررة– من اأجل �سمان 

الة عند القت�ساء اإلى ال�سكان الذين هم بحاجة  الم�ساعدة ال�سريعة والفعَّ

اإليها– تبرز اأكثر من اأي وقت م�سى. 

وغالًبا ما تواجه الدول كوارث كبيرة بدون امتالك الهياكل التنظيمية 

و�سع  يوؤدي  اأن  ويمكن  الالزمة.  القانونية  والأطر  والموؤ�س�سات 

الأنظمة والقدرات الالزمة لال�ستجابة قبل حدوث الكارثة اإلى جعل 

التن�سيق اأكثر فاعلية، واإتاحة تقديم الم�ساعدة الإن�سانية اإلى ال�سحايا 

في الوقت المنا�سب، واإنقاذ الأرواح. 

اإن اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر توؤيد م�سروع القرار الهادف اإلى 

التخفيف  التنظيمية ب�ساأن  تعزيز الأطر المعيارية ومواجهة الحواجز 

من الكوارث ومواجهتها والنتعا�ش منها. 

ال�سيد فرناندو جوزي كاردينا�س،

رئي�س الجل�سة العامة المخ�س�سة لتعزيز قانون الكوارث

)االأ�ضل باالإ�ضبانية(

�سكًرا جزياًل. لقد ا�ستمعنا اإلى جميع الذين كانوا م�سجلين في قائمة 

المتحدثين واأود في الختام م�ساطرتكم بع�ش الأفكار. اأعدكم باأنني 

لن اأطيل الكالم مدرًكا حالة التعب التي نعاني منها جميًعا. 

بالن�سبة اإلى ال�ستعداد القانوني للكوارث، ا�ستمعنا اإلى اأمثلة عديدة 

من حكومات تدعم الجمعيات الوطنية وتقوم با�ستعرا�ش ت�سريعاتها 

ا�ستناًدا اإلى اإر�سادات القانون الدولي للكوارث. 

للجمعيات الوطنية  وتبرز هذه الإر�سادات بالفعل تحديات كبيرة– 

واأمام  وهايتي.  اليابان  كارثتي  في  الحال  كان  كما  وللحكومات- 

التزايد الم�ستمر لعدد الجهات الفاعلة الدولية التي تقدم الم�ساعدة 

في اأعقاب الكوارث، ثمة �سرورة لمتالك اإطار قانوني قوي يُحول 

اأو  العملية  العوائق  �سيما  ول  الأنواع  كل  من  عوائق  وجود  دون 
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البيروقراطية التي تمنع الدخول ال�سريع للم�ساعدات من اأجل توفير 

العناية الواجبة لل�سحايا. 

لقد �سمعنا نداءات كثيرة موجهة اإلى الحكومات لكي تعطي الأولوية 

ل�ستخدام الإر�سادات في و�سع الت�سريعات المتعلقة بالحد من اآثار 

من  ذلك  �سمعنا  كما  الدولي.  ال�سعيد  على  واعتمادها  الكوارث 

اأع�سائنا، ومن المنظمات غير الحكومية المقتنعة ب�سدة بهذا الكالم. 

ال�سوؤون  تن�سيق  مكتب  –وتحديًدا  المتحدة  الأمم  اإلى  وا�ستمعنا 

الإن�سانية- الذي اأعاد التاأكيد على قناعاته في هذا المجال. و�سمعنا 

ا عن اأهمية دور المنظمات الإقليمية وفي النهاية �سمعنا هنا عن  اأي�سً

التقدم الكبير الُمحَرز في هذا المجال. فيتم دائًما اأخذ الإر�سادات 

في العتبار ولكن ل يزال هناك الكثير مما يتوجب القيام به. ويجب 

اأن نتعهد ببذل هذا الجهد الكبير. 

اإلى الت�سريعات الخا�سة بالحد من المخاطر على م�ستوى  وبالن�سبة 

المجتمع المحلي، ا�ستمعنا اإلى اأ�سوات ك�سوت ال�سيد اأديبوترو الذي 

رنا باأن مواجهة الكوارث هي م�سوؤولية الجميع اأي الحكومات،  ذكَّ

الخا�ش،  والقطاع  المحلية،  والمجتمعات  المدني،  والمجتمع 

والهيئات الإن�سانية، لأن هذه الكوارث توؤذينا جميًعا. ولذا نحتاج اإلى 

الة لتمكين كل الجهات من الم�ساركة بال�سكل  اأطر قانونية قوية وفعَّ

المالئم في التعامل مع �سحايا الكوارث. 

المالي  الدعم  �سمان  اأهمية  على  الت�سديد  ذلك، جرى  على  عالوة 

اإ�سراك  واأهمية  �سرورة  وعلى  الأعمال،  لهذه  والكافي  المالئم 

المجتمعات وال�سلطات المحلية في هذه العملية وتوفير الإمكانيات 

العملي  التنفيذ  في  بل  قانوني  اإطار  بمجرد و�سع  لي�ش  لها،  الالزمة 

للقوانين في اأعقاب الكوارث. ومن الوا�سح اأن اعتماد وتنفيذ القوانين 

المتعلقة بالحد من المخاطر ل يزال يطرح تحديات كبيرة في عدد 

كبير من البلدان. 

واأخيًرا حين نظرنا اإلى العوائق القانونية اأمام تقديم الماأوى الإن�ساني 

الموؤقت، �سمعنا عن الم�ساكل التي نواجهها كمنظمات اإن�سانية وهي 

وجود عوائق في قوانين البلدان تتعلق بتقديم مثل هذه المن�ساآت. فقد 

اأ�سارت مثاًل باك�ستان اإلى اأوجه النق�ش الكبيرة في الإطار التنظيمي 

الخا�ش بتوفير ال�سكن الموؤقت، واإلى م�ساكل كبيرة في اعتماد قوانين 

الأرا�سي  ملكية  ق�سايا  ذلك  وي�سمل  النق�ش،  هذا  لتغطية  جديدة 

والح�سول على الإذن با�ستعمالها. 

ا اإلى اإعادة الإعمار فح�سب بل اإلى اإعادة الإعمار  ول تبرز الحاجة اأي�سً

الحكومات  توفير  �سرورة  المتحدثين  من  عدد  واأكد  اآمن.  ب�سكل 

لإطار قانوني قوي ومالئم ي�سمل الإجراءات لتقديم ال�سكن الالئق 

ب�سرعة اإلى ال�سحايا. 

بين  والتزامات  حالية،  تعهدات  وجود  عن  النهاية  في  و�سمعنا 

توفير  اإلى  �سعًيا  الجهود  لم�ساعفة  الوطنية  الحكومات والجمعيات 

ن اأوًل الدول والحكومات من الوفاء بواجباتها  الة تمكِّ اأطر قانونية فعَّ

اأ�سبحوا  حال  في  اأو  �سحايا،  اإلى  ل  التحوُّ من  مواطنيها  بحماية 

اإلى قلب الأو�ساع  الدول والحكومات  �سحايا، �سمان قدرة هذه 

بف�سل القوانين والأحكام القوية المنا�سبة بحيث ت�ستطيع المجتمعات 

المحلية العودة اإلى الحياة الطبيعية مع الحتفاظ بكرامتها واأملها في 

الم�ستقبل. 

اأظن اأننا ن�ستطيع الآن اختتام جل�ستنا العامة. واأتقدم بال�سكر الخا�ش 

من  اأكانوا  �سواء  تكلموا  الذين  كل  واأ�سكر  الجتماع.  منظمي  اإلى 

المتحدثين الرئي�سيين اأو من المندوبين. واأ�سكر جميع الذين �ساركونا 

الذين  الدعم وللمتطوعين  القيِّمة. �سكًرا لفرق  النقا�ش بمداخالتهم 

�ساعدونا طوال اليوم. و�سكًرا للمترجمين الفوريين على م�ساعدتهم. 

الموؤتمر  بقية  تكون  اأن  في  واآمل  الجل�سة.  هذه  اختتام  اأعلن  بهذا 

ممتعة لكم. 
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مالحظات اإ�صافية عن انتخاب اأع�صاء اللجنة   1.9.4
الدائمة 

ال�سيدة نيكي راتل، رئي�سة الموؤتمر

)االأ�ضل باالإنكليزية(

�سباح الخير �سيداتي �سادتي، ومرحًبا بكم. اأ�سكركم على ما اأنجزتم 

من عمل رائع خالل الأيام الثالثة الما�سية. واإني واثقة باأننا �سنبذل 

كل ما بو�سعنا في هذا اليوم الأخير لكي ن�ستكمل ب�سكل ممتاز كل 

ما اأنجزناه في هذه الأيام الثالثة. 

تعلمون اأن اللجنة الدائمة الجديدة انُتخبت بالأم�ش. وقد اجتمعت 

م�ساء الأم�ش ولدينا الآن رئي�ش للجنة ونائب رئي�ش. واأود اإطالعكم 

اإلى  على بع�ش المعلومات قبل دعوة الرئي�ش الجديد للجنة الدائمة 

اعتالء المن�سة. 

تن�ش المادة 3 من النظام الداخلي للجنة الدائمة على ما يلي: 

الموؤتمر  رئي�ش  يدعو  مبا�سرًة،  الدائمة  اللجنة  اأع�ساء  انتخاب  "بعد 
اإلى الجتماع. وينتخب  اللجنة الدائمة الجديدة الحا�سرين  اأع�ساء 

هوؤلء الأع�ساء وفًقا للفقرة 5 من المادة 19 من النظام الأ�سا�سي وفي 

اجتماعهم الأول رئي�ًسا ونائًبا للرئي�ش هما تقليديًّا من اأع�ساء اللجنة 

المنتخبين". 

ني اأن اأدعو الآن رئي�ش اللجنة الدائمة، ال�سيد غريغ فيكيري اإلى  وي�سرُّ

التقدم وتوجيه كلمة اإلى الموؤتمر. 

ال�سيد غريغ فيكيري، رئي�س اللجنة الدائمة

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

برئا�ستك  رائًعا  عماًل  اأنجزت  اأنك  الرئي�سة  ال�سيدة  القول  يمكنني 

لهذا الموؤتمر. اإنك اأ�سطورة في منطقة البحر الهادئ واأ�سبحت الآن 

اأ�سطورة في العالم كله. اأ�سحاب ال�سمو الملكي، اأ�سحاب المعالي، 

ح�سرات المندوبين الأفا�سل من الحكومات والجمعيات الوطنية، 

ح�سرات الأ�سدقاء وموؤيدي الحركة الدولية، با�سم اللجنة الدائمة التي 

انُتخبت بالأم�ش، اأود اأن اأعرب عن امتناني العميق لثقتكم بنا جميًعا 

وتفوي�سكم لنا بالعمل نيابًة عنكم كهيئة منتدبة من هذا الموؤتمر. 

ال�سيد  الدائمة  اللجنة  من  المتقاعدين  الع�سوين  اإلى  بال�سكر  واأتقدم 

الأم�ش  م�ساء  �سكرناهما  وقد  ديارا  اأداما  وال�سيد  كورتناي،  اإيمون 

تعاطفي  عن  اأعرب  كما  الأخيرة.  الأربع  ال�سنوات  خالل  لعملهما 

مع المر�سحين غير الفائزين ال�سيدة ديليا وال�سيد اأداما وقد التقيتهما 

بالأم�ش وهما يتمتعان كما ذكرته بالأم�ش بخبرة ميدانية وا�سعة ولكن 

ل يمكن لالأ�سف اأن يكون لدينا اأكثر من خم�سة اأع�ساء. 

اإنه ل�سرف عظيم ومفاجاأة لي اأن اأكون رئي�ًسا للجنة الدائمة لمتابعة 

عمل �سخ�سيات بارزة ورائعة من الحركة مثل �سمو الأميرة مارغريت 

الذي  بارا  ما�سيمو  وال�سيد  الحديد،  محمد  والدكتور  هولندا،  من 

اأنهى للتو وليته. و�ساأ�سعى خالل ال�سنوات الأربع القادمة اإلى طلب 

اأع�ساء  من  كما  ب�سكل خا�ش،  الثالثة  هوؤلء  من  والم�سورة  الن�سح 

اللجنة الدائمة الجديدة. 

و�ساأ�سعى جاهًدا ب�سفتي رئي�ًسا لهذه اللجنة الجديدة ال�ساد�سة ع�سرة 

النظام  لنا  التي يحددها  المهام  اأداء  لخدمة م�سالح الحركة و�سمان 

الأ�سا�سي للحركة. كما اأود اأن اأهنئكم جميًعا على العمل الذي اأُنجز 

�ستوجه  هامة  قرارات  اعتماد  و�سك  على  اإننا  الموؤتمر.  هذا  خالل 

تحركاتنا  بو�سوح  و�ستحدد  القادمة  الأربع  ال�سنوات  خالل  عملنا 

ل�سالح الإن�سانية في هذا العالم الم�سطرب. اإننا هنا ل�سمان الحماية 

9.4 

الجل�صة العامة الرابعة
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الذين  الم�ست�سعفين  الأ�سخا�ش  اإلى  الو�سول  واإمكانية  والم�ساعدة 

نخدمهم تنفيًذا واحتراًما لمبادئنا الأ�سا�سية. 

قرارات  تنفيذ  ومتابعة  ت�سجيع  هي  الدائمة  اللجنة  مهام  اإحدى  اإن 

الدائمة الجديدة �ستعمل بال  اللجنة  اأن  الموؤتمر الدولي واإني متاأكد 

القرارات من  تلك  قريًبا عن  �سن�سمع  لتحقيق ذلك، وبالطبع  هوادة 

الذين يجل�سون اأمامنا. 

ا مجل�ش المندوبين ببع�ش المهام الوا�سحة التي ت�سمل  لقد اأوكلنا اأي�سً

تاأمين متابعة اأف�سل لتنفيذ نتائج الموؤتمر بالتعاون مع اللجنة الدولية 

والتحاد الدولي. ومن المهم اأن تحر�ش اللجنة على الحفاظ على 

الحوار مع كل الأطراف اإلى جانب متابعتها لالتجاهات والتطورات 

التي تحدث في العالم والتي �سيكون لها بالتاأكيد اأثر على عمل الحركة 

واأدائها. 

لي�ش مع  التوا�سل مفتوحة  قنوات  نترك  اأن  المهم  اأن من  اأ�سعر  كما 

ا مع العدد الكبير من الحكومات  الجمعيات الوطنية فح�سب، بل اأي�سً

الممثلة هنا. لقد �سهدنا اأعداًدا قيا�سية هذه المرة وهي جميعها بالطبع 

اأمامكم جميًعا  الم�سوؤولية  جزء من عملية النتخاب ونحن نتحمل 

واأمام كل ناخبينا. 

دعونا نتابع العمل في الق�سايا التي ناق�سناها واتفقنا عليها بعد مغادرة 

هذا الموؤتمر. فالنا�ش ل توؤدي اأدواًرا، اإنها تنفذ اأعمااًل. وفي الختام 

في مجل�ش  الوطنية  الجمعيات  روؤية كل  اإلى  اأتطلع  اإنني  القول  اأود 

�سيتولى  الذي  الجتماع  وهو   2013 عام  �سيدني  في  المندوبين 

التح�سير للموؤتمر الدولي القادم هنا عام 2015. و�سكًرا جزياًل. 

ال�سيدة نيكي راتل، رئي�سة الموؤتمر

)االأ�ضل باالإنكليزية(

�ستيف  ال�سيد  انتخاب  عن  الإعالن  ا  اأي�سً اأود  فيكيري.  �سيد  �سكًرا 

 بتقديم التحية 
َّ
كار نائًبا لرئي�ش اللجنة الدائمة واأرجو اأن تن�سموا اإلي

في  تنجح  اأن  الجديدة  الدائمة  للجنة  نتمنى  �سكًرا.  له.  والت�سفيق 

ال�سنوات  خالل  الدولي  الموؤتمر  تهم  التي  الق�سايا  ببحث  مهمتها 

الأربع القادمة. و�سنتابع الآن الجل�سة العامة الأخيرة للموؤتمر وي�سرني 

اأن اأدعو الآن �سعادة ال�سفير غيتاهون اإلى تقديم تقريره ب�سفته مقرر 

هذا الموؤتمر الدولي. 

التقرير عن الم�ؤتمر   2.9.4

1.2.9.4 ور�س العمل واللجان 

�سعادة ال�سيد مينيليك األيمو غيتاهون، مقرر الموؤتمر

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

�سكًرا. �سيدتي الرئي�سة، ح�سرات الزمالء المندوبين، �سيداتي �سادتي، 

ا اأن اأقدم اإلى  ني جدًّ اأ�سدقاء ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر، ي�سرُّ

الهيئة العامة هذا التقرير عن النقا�سات التي دارت في اجتماع اللجنة 

العامة  الجل�سات  بموازاة  التي جرت  العمل  الثالثاء وفي ور�ش  يوم 

واجتماعات اللجان. 

 

ا اأن نكون من�سفين بتقديم مثل هذه الت�سكيلة الوا�سعة  من ال�سعب جدًّ

من الموا�سيع ووجهات النظر �سمن تقرير موجز. غير اأنني �ساأحاول 

الوقت  �سيق  ب�سبب  اأ�ستطيع  ول  لمناق�ساتنا.  البارزة  النقاط  عر�ش 

اأن اأدخل في تفا�سيل محتوى نقا�سات ور�ش العمل لكني اأو�سيكم 

وور�ش  اللجان  عمل  عن  الكاملة  المكتوبة  التقارير  على  بالطالع 

التي �ستكون متاحة في نهاية الموؤتمر، وا�ستخدامها كقاعدة  العمل 

ت�ستند اإليها النقا�سات والمتابعة الالحقة. 

لقد ُنظمت ور�سات العمل ا�ستكماًل للمناق�سات التي جرت خالل 

منها  ور�ستان  وتناولت  العامة.  والجل�سات  اللجان  داخل  الأ�سبوع 

ق�سايا حماية �سحايا النزاعات الم�سلحة وحالت العنف الأخرى، 

ونقاط  المهاجرين  حاجات  اأخرى  عمل  ور�سات  تناولت  بينما 

ال�سعف والحواجز التي تعيق الو�سول اإلى ال�سحايا، وحماية الأطفال، 

الم�سلحة  النزاعات  في  ال�سحية  والرعاية  الجديدة  والتكنولوجيات 

وحالت العنف الأخرى، وتغير المناخ، وال�سراكات. 

اأربعة  اإلى  الموؤتمر  عمل  ق�سمت  اللجان،  عمل  تلخي�ش  اإلى  و�سعًيا 

التقرير وهي  بهذا  تت�سل ثالثة مجالت منها  النقا�ش،  مجالت من 

الإن�ساني  العمل  تعزيز  وهو  الأعمال  جدول  من   2-5 البند  التالية: 

اأمام  على ال�سعيد المحلي، والبند 5-3 المتعلق بمواجهة الحواجز 

الرعاية ال�سحية، والثالث هو البند 5-4 المعني بتعزيز القانون الدولي 

الإن�ساني. 

متابعة  الثانية  الجل�سة  نقا�ش  عادًة  مرتين وكان  لجنة  واجتمعت كل 

للجل�سة الأولى وبهذا ت�سمل مالحظاتي تعليقات من الجل�ستين تحت 

عنوان واحد. وكانت ن�سبة الح�سور جيدة اإجماًل في اللجان وور�ش 

العمل، واأثارت الأ�سئلة التوجيهية نقا�ًسا حيًّا عن الموا�سيع المركزية، 

اآمل في اأن يكون النقا�ش الذي جرى داخل لجنة ال�سياغة انعكا�ًسا له. 

واأكدت كل جل�سات اللجان اأن اإحراز التقدم في الم�سائل المطروحة 

لجنة  قدمته  الذي  النحو  على  القرارات  م�ساريع  اعتماد  ي�ستوجب 
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ال�سياغة. وهنالك نقطة اأخرى اأثارتها كل اللجان واأود عر�سها عليكم 

قبل تقديم المحتوى الخا�ش بكل لجنة من اللجان. 

بما اأن الموا�سيع المطروحة للنقا�ش ت�سمل غالًبا ظواهر عابرة للحدود 

وطويلة الأمد، ل يمكن معالجتها بمعزل عن بع�سها البع�ش. وهناك 

حاجة فعلية للعمل �سمن �سراكات في ما بيننا ومع جهات فاعلة اأخرى 

من اأجل حل الق�سايا الإن�سانية. 

دعونا ننتقل الآن اإلى النقا�ش حول تعزيز العمل الإن�ساني المحلي في 

مجالت الهجرة والتطوع وتطوير ال�سراكات. فقد تابعت اللجنة األف 

النقا�ش حول الهجرة الذي جرى في الموؤتمر الثالثين وتناولت عدًدا 

من النقاط كانت قد اأثيرت في ور�سة عمل م�ساء الثنين وركزت على 

مو�سوع اأ�سا�سي هو اإمكانية الو�سول اإلى المهاجرين. 

الم�سائل  وعر�ش  الرئي�سيين  المتحدثين  جالو  الدكتور  الرئي�ش  قدم 

المتحدثون  تناولها  التي  الرئي�سية  النقاط  بع�ش  المطروحة. وكانت 

مخ�س�سة  دعم  برامج  و�سع  من  الفائدة  التالية:  هي  النقا�ش  اأثناء 

للهجرة في الجمعيات الوطنية؛ و�سرورة اإقناع �سانعي القرار ب�سمان 

وجود بيئة قانونية تتيح للجمعيات الوطنية الو�سول اإلى المهاجرين 

الم�ست�سعفين، والتاأكد من اأن المهاجرين ي�ستطيعون الح�سول بدون 

خوف على تلك الم�ساعدات؛ والدور الهام الذي توؤديه الجمعيات 

الوطنية في التوعية بالمكا�سب العديدة التي توؤمنها الهجرة من اأجل 

الجتماعي  الندماج  ثقافة  وت�سجيع  والو�سم  التمييز  من  التخفيف 

البرامج  ال�سباب والمتطوعين في دعم  العنف؛ ودور  وال�سالم ونبذ 

وتغيير موروث ال�سور ال�سلبية المتعلقة بالهجرة. 

تدعيم  ينبغي  التالي:  النحو  على  الرئي�سية  ال�ستنتاجات  وجاءت 

بالروؤية  المرتبطة  الم�ساكل  لتجنب  والأدلة  بالوقائع  النقا�سات  كل 

ال�سلبية للهجرة؛ ويجب تاأمين المزيد من اإ�سراك المهاجرين على كل 

الم�ستويات بما في ذلك كمتطوعين، كما يمكن اأن تكون الخدمات 

المتوفرة لتلبية احتياجاتهم والبرامج المطروحة مثل برنامج التحاد 

ذة  لة لالأن�سطة المنفَّ الدولي، ال�سباب كو�سطاء في تغيير ال�سلوك، مكمِّ

في مجالت اأخرى. 

ا التذكير باأن قرارات هذا الموؤتمر يمكن اأن تكون مفيدة  ويجدر اأي�سً

في تلبية الحتياجات بالن�سبة اإلى الو�سول اإلى المحتاجين، والحفاظ 

على كرامتهم، وتاأمين الندماج الجتماعي وتطوير ال�سراكات. 

ًزا على التطوع ودور الجمعيات  اأما في اللجنة باء، فكان النقا�ش مركَّ

دراغان  البروف�سور  واأدار  العامة.  لل�سلطات  الم�ساعد  الوطنية 

فيه  �سارك  نقا�ًسا  الرئي�سيين،  المتحدثين  من  بدعم  رادوفانوفيت�ش، 

حوالي 120 ممثاًل من الجمعيات الوطنية والحكومات. وكما كان 

الحال في اللجنة األف، اأ�سير اإلى اأنه كان متابعة للنقا�ش الذي جرى 

في الموؤتمر الدولي عام 2007 وا�ستكماًل للقرار 2 لهذا الموؤتمر. 

واأثار ممثلو الجمعيات الوطنية والحكومات النقاط الرئي�سية التالية: 

اأ�سا�سيًّا  اأمًرا  الوطنية  للجمعيات  قوية  قانونية  قاعدة  وجود  ي�سكل 

ت�سمل  اأن  ويجب  العامة.  الإدارة  م�ستويات  كل  في  لل�سراكات 

الإ�سارة اإلى الدور الم�ساعد للجمعية الوطنية وتو�سح الم�سوؤوليات 

والحتياجات المتبادلة التي ينبغي مراجعتها بانتظام وو�سع التحديثات 

الوطنية  الجمعيات  كل  تحظى  اأن  ويجب  لالقت�ساء.  وفًقا  الالزمة 

في  العامة  لل�سلطات  م�ساعدة  جهات  ب�سفتها  حكوماتها  باعتراف 

المجال الإن�ساني. 

اإن اعتراف الحكومة بكفاءات ومهارات الجمعية الوطنية باعتبارها 

لة لقدراتها الخا�سة في تلبية حاجات ال�سعفاء، واحترام ا�ستقالل  مكمِّ

لدى  للحركة  الأ�سا�سية  المبادئ  احترام  الوطنية من خالل  الجمعية 

اإقامة ال�سراكات مع الحكومة، ف�ساًل عن بناء الثقة والحترام المتبادلين 

عبر الحوار الر�سمي وغير الر�سمي على كل الم�ستويات، اأمور اأ�سا�سية 

لل�سراكة ال�سليمة.

الرئي�سية  الم�سائل  على  الت�سديد  فكان  بالتطوع،  يتعلق  ما  في  اأما 

التالية: و�سع الت�سريعات وتنفيذها عبر �سيا�سة تتعلق بالتطوع على كل 

الم�ستويات؛ وتحديد الحواجز القانونية وال�سيا�سية المعيقة للتطوع 

واإزالتها؛ و�سرورة اعتراف الحكومة باإمكانات المتطوعين في تلبية 

والجمعيات  للحكومات  المتاحة  والفر�ش  الإن�سانية؛  الحاجات 

الوطنية للعمل مع جهات فاعلة اأخرى من المجتمع المدني من اأجل 

و�سع الت�سريعات وال�سيا�سات المنا�سبة لل�سياق المحدد وتنفيذها؛ وفي 

النهاية ت�سجيع الأ�سخا�ش الم�ست�سعفين على اأن ي�سبحوا متطوعين. 

الدولي  الدولية والتحاد  اللجنة  ت�ساعد  اأن  اإلى ذلك، يمكن  اإ�سافًة 

في دعم الدول والجمعيات الوطنية للمزيد من تعزيز عالقتها كجهة 

م�ساعدة لل�سلطات العامة من خالل و�سع الأدوات الالزمة وتقديم 

هذا  في  التقدم  اإحراز  على  الحث  في  ال�ستمرار  مع  التقني  الدعم 

المجال. 

واأخيًرا اأو�ست اللجنة بما يلي: اأوًل، من المهم تعزيز القوانين المتعلقة 

القوانين  بالدور الم�ساعد للجمعية الوطنية وبالتطوع، ومتابعة هذه 

وتنفيذها؛ وثانًيا، يمكن اأن ت�ستفيد الجمعيات الوطنية والحكومات 

وجمعيات  حكومات  تجربة  من  الم�ساعد  الدور  تعزيز  في  الراغبة 

ل مثل هذا التبادل؛  وطنية اأخرى، وعلى اأمانة التحاد الدولي اأن ت�سهِّ

اإلى  بالتطوع  المتعلقة  وال�سيا�سات  القوانين  ت�ستند  اأن  وثالًثا، يجب 

ال�سياق الوطني الخا�ش والثقافة الخا�سة. 

بالن�سبة اإلى البند 5-3 من جدول الأعمال، نوق�ش جانبان من الح�سول 

على الرعاية ال�سحية، اأي الرعاية ال�سحية في خطر التي تناولتها اللجنة 

الن�ساء  و�سع  على  التركيز  مع  ال�سحة  في مجال  والإجحاف  جيم، 

والأطفال في اللجنة دال. 

واأبرزت  جيم،  اللجنة  رئي�ش  جبر  ممدوح  الدكتور  النقا�ش  واأدار 

كلمات عديدة من الم�ساركين في اللجنة الواقع الحالي الرهيب الذي 

ُي�ستهدف فيه وُيهاجم ب�سكل منتظم ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر 
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والعاملون في مجال الرعاية ال�سحية والمرافق ال�سحية اأثناء النزاعات 

الم�سلحة وحالت العنف الأخرى. 

اأمثلة ملمو�سة عن  اللجنة  الم�ساركة في  وقدمت الجمعيات الوطنية 

جرح اأو قتل موظفيها ومتطوعيها العاملين في مجال ال�سحة، وعن 

التفتي�ش،  تاأخيرها عند حواجز  اأو  المرور  اإ�سعاف من  �سيارات  منع 

اللجنة  في  الم�ساركون  ر  وكرَّ للهجمات.  طبية  مرافق  �ش  تعرُّ وعن 

القول باأن اعتماد القرار لن يكون اإل مجرد خطوة في عملية اأو�سع 

ال�سحية  الرعاية  وطويلة الأمد ل�سمان الحترام والحماية لخدمات 

واأبرزوا �سرورة  الأخرى،  العنف  الم�سلحة وحالت  النزاعات  في 

خطر،  في  ال�سحية  بالرعاية  الخا�ش  الدولية  اللجنة  م�سروع  تنفيذ 

الجهات  �سنوات، وم�ساركة مجموعة وا�سعة من  اأربع  الممتد على 

المعنية وخا�سًة الجمعيات الوطنية والدول والتحاد الدولي، ف�ساًل 

عن الهيئات العاملة في المجال ال�سحي والمنظمات غير الحكومية 

ووكالت الأمم المتحدة والأو�ساط الأكاديمية. 

الرعاية  عاملي  وحماية  احترام  لتح�سين  الرئي�سي  العن�سر  ويكمن 

وال�ستقالل  التحيز  وعدم  الحياد  �سمان  في  وموؤ�س�ساتها  ال�سحية 

واأدوار  التنظيم  جيدة  عالقات  وفي  الوطنية  الجمعيات  اأن�سطة  في 

وم�سوؤوليات وا�سحة في ما بين الجمعيات الوطنية وحكوماتها كجزء 

من دورها الم�ساعد. 

اأما رئي�سة اللجنة دال، ال�سيدة فاطمة غالياني، فقد اأبرزت اأهمية عمل 

الموؤتمر.  �سُتعتمد في هذا  التي  القرارات  ا�ستكمال  في  اللجنة  هذه 

وي�سكل الإجحاف في مجال ال�سحة الم�سار اإليه اأحياًنا بعدم الم�ساواة 

في مجال ال�سحة اأمًرا غير من�سف ويمكن تجنبه. ويحدث الإجحاف 

ب�سكل ممنهج، وتعاني منه عادًة فئات محددة من ال�سكان وتتقاطع 

كل جوانبه مع الطبقات الجتماعية. فالفئات الأكثر ا�ست�سعاًفا هي 

ا على  اأي�سً بل  ال�سحية فح�سب  الخدمات  على  لي�ش  الأقل ح�سوًل 

الموارد التي ت�ساهم في الحفاظ على �سحة جيدة. 

وركزت اللجنة على الن�ساء والأطفال لي�ش لأنهم �سعفاء ب�ضفتهم هذه، 

بل لأن قدرتهم على الح�سول على الموارد الالزمة هي عادًة اأ�سعف 

من قدرة الرجال ولأنهم معر�سون لأخطار �سحية محددة. واأ�سير 

ال�سحة،  مجال  في  الإجحاف  اإزالة  عن  الدولي  التحاد  تقرير  اإلى 

لكل امراأة ولكل طفل اأهمية، باأنه اأعلن بو�سوح اأن اإزالة الإجحاف 

في مجال ال�سحة هي �سرورة �سحية. 

اإن الإجحاف في مجال ال�سحة موجود في كل مكان. ويمكن اأن 

تالحظ في كل البلدان تباينات في مجال ال�سحة بين الأغنياء والفقراء، 

وبين �سكان الأحياء المو�سرة و�سكان الأحياء الفقيرة، وبين المواطنين 

المعترف بهم والمهاجرين غير ال�سرعيين، وبين المتعلمين والأميين. 

وقدمت اللجنة عدة تو�سيات اأذكر هنا ثالث تو�سيات من بينها. اأوًل، 

الأف�سل  بالو�سع  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�سليب  متطوعو  يتمتع 

على  بالتالي  ي�ساعدون  وهم  المحلية  المجتمعات  حاجات  لمعرفة 

تتحمل  ثانًيا،  الإجحاف.  معالجة  على  قدرة  الأكثر  البرامج  و�سع 

العامة  لل�سلطات  الم�ساعدة  الجهات  ب�سفتها  الوطنية  الجمعيات 

م�سوؤولية تذكير الحكومات بالعمل على حل هذا الإجحاف في مجال 

ال�سحة واعتماد �سيا�سات اإيجابية وتعزيز حقوق الإن�سان واإزالة التمييز 

�سددت  واأخيًرا  والم�سنين.  الإعاقة،  وذوي  والأطفال،  الن�ساء  �سد 

اللجنة على اأن من غير الممكن تحقيق الأهداف الإنمائية لالألفية اإل 

بمعالجة هذا الإجحاف. 

في الختام، يندرج عمل اللجنة هاء ب�ساأن اإمكانيات الو�سول الإن�ساني 

بتعزيز  المتعلق  الأعمال  جدول  من   4-5 البند  تحت  والم�ساعدة 

القانون الدولي الإن�ساني. وتراأّ�ش اللجنة ال�سيد خوان مانويل غوميز 

روبليدو، نائب وزير خارجية المك�سيك. ويمكن القول اإن الو�سول 

اإلى المحتاجين والم�ساعدة الإن�سانية من اأهم ال�سواغل الإن�سانية في 

النزاعات الم�سلحة المعا�سرة. 

وفي مثل هذه الحالت، غالًبا ما يكون ال�سكان المدنيون محرومين 

من الخدمات والإمدادات الأ�سا�سية ومن بينها الغذاء والماء والماأوى، 

وغير قادرين على الح�سول على خدمات الرعاية ال�سحية وغيرها من 

الخدمات الأ�سا�سية. ولهذا ي�سكل الو�سول ب�سرعة اإلى هوؤلء ال�سكان 

وتقديم الم�ساعدة لهم اأولوية في العديد من النزاعات الم�سلحة الدولية 

منها وغير الدولية. وتختلف القيود التي تعيق الو�سول والم�ساعدة 

من �سياق اإلى اآخر. ويمكن اأن ت�سمل الحواجز التنظيمية، والم�ساكل 

الأمنية، و�سير العمليات العدائية، ووجود األغام اأر�سية وذخائر حرب 

غير منفجرة. 

الإن�سانية  الفاعلة  الجهات  تكاثر  في  تتمثل  اإ�سافية  تحديات  وثمة 

وتزايد عدد الهجمات الموجهة �سد العاملين في المجال الإن�ساني. 

وي�سكل المتثال للقانون الدولي الإن�ساني والعتماد على المبادئ 

ال�سكان  اإلى  الو�سول  ل�سمان  �سرورية  اأداة  للحركة  الأ�سا�سية 

اأن بع�ش الجوانب  الة. غير  فعَّ اإن�سانية  المت�سررين، وتنفيذ عمليات 

في قواعد القانون الدولي الإن�ساني ذات ال�سلة لي�ست دائًما وا�سحة 

بما يكفي ويمكن اأن ُتعطى لها تف�سيرات متباينة. 

وتكمن م�سكلة اأخرى في عدم معرفة هذه القواعد بما في ذلك من 

جانب العاملين في الميدان والأطراف المتقاتلة. ولهذا من ال�سروري 

تعزيز ن�سر القواعد ذات ال�سلة في القانون الدولي الإن�ساني و�سمان 

تنفيذها بال�سكل المالئم على الم�ستوى المحلي. كما اأن التعاون بين 

الدول ومختلف مكونات الحركة والجهات الإن�سانية الأخرى هو 

اأ�سا�سي لتوفير الم�ساعدة الإن�سانية الفعلية لل�سكان المدنيين المعوزين. 

واأود في الختام اأن اأتقدم بال�سكر اإلى الجمعيات الوطنية في اأفغان�ستان، 

والأرجنتين، والنم�سا، واأ�ستراليا، وبنغالدي�ش، وبيالرو�ش، وبوت�سوانا، 

وكندا، وال�سين، وكولومبيا، واإكوادور، وم�سر، وغامبيا، واإندوني�سيا، 

والنرويج،  ونيبال،  وموزمبيق،  والمغرب،  والمك�سيك،  ولبنان، 

و�سوي�سرا،  وال�سويد،  و�سيراليون،  و�سربيا،  ورو�سيا،  والفلبين، 

الدومينيكية،  والجمهورية  بيالرو�ش،  حكومات  واإلى  واأوغندا، 
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واإثيوبيا، والنرويج، وال�سويد، و�سوي�سرا، للجهد الهائل الذي بذلته في 

ا كل المتحدثين الم�ساركين  تنظيم اللجان وور�ش العمل، واأ�سكر اأي�سً

الذين �ساهموا بمعارفهم وخبراتهم في اإغناء النقا�ش. 

لتقاريرهم  العمل  ور�ش  ولكل  اللجان  لكل  المقررين  اأ�سكر  كما 

المكتوبة ال�ساملة. واأخيًرا اأود الإ�سادة ب�سكل خا�ش و�سخ�سي ِفَرق 

التحاد الدولي واللجنة الدولية والفريق الخا�ش الذي �ساعدني في 

باأنكم �ستجدون مثلي كم كانت  التقرير. واإني لعلى ثقة  اإعداد هذا 

اأ�سكرك  هذه الجتماعات غنية بالمعلومات ومثيرة فعاًل لالهتمام. 

ا بالعمل في ظل رئا�ستكم.  �سيدتي وقد �سررت جدًّ

ال�سيدة نيكي راتل، رئي�سة الموؤتمر

)االأ�ضل باالإنكليزية(

ن�سكر �سعادة ال�سفير غيتاهون على هذا التقرير ال�سامل. واأود اإعطاء 

تتعلق  فنية  م�ساألة  على  ليطلعنا  مورهاور  فرانك  ال�سيد  اإلى  الكلمة 

بالوثائق. تف�سل. 

 

ال�سيد فرانك مورهاور، م�ساعد اأمين عام الموؤتمر

)االأ�ضل باالإنكليزية(

�سكًرا جزياًل. يوجد دائًما لالأ�سف في مكاٍن ما بع�ش التفا�سيل التي 

تثير م�ساكل لكن اأظن اأننا تمكنا من ت�سوية الم�سكلة. اأود فقط لفت 

انتباهكم بالن�سبة اإلى الوثائق وم�ساريع القرارات، اأن ثمة �سفحة غير 

القرارات، واأعني هنا  الإ�سبانية لأحد م�ساريع  الن�سخة  موجودة في 

الن�سخة الإ�سبانية من خطة العمل الممتدة على اأربع �سنوات. وتعاد 

ع قريًبا الن�سخة ال�سحيحة.  الآن طباعتها و�سوف توزَّ

ع الن�سخة الإ�سبانية بعد حوالي ع�سر دقائق. اأعتذر عن ذلك  �سوف توزَّ

وكان ذلك اإنتاج اللحظة الأخيرة، اإذ عملت لجنة ال�سياغة حتى وقت 

متاأخر من م�ساء الأم�ش. �سكًرا �سيدتي الرئي�سة. 

2.2.9.4  التعهدات 

ال�سيد كري�ستيان ندينجا، المقرر المعني با�ستعرا�س التعهدات

 

)االأ�ضل بالفرن�ضية( 

ال�سنوات  خالل  التعهدات  اأ�سبحت  لقد  الرئي�سة.  �سيدتي  �سكًرا 

الأخيرة من الم�ساهمات والنتائج الهامة في الموؤتمرات الدولية. فهي 

في  رغبتها  اإظهار  والمراقبين  والحكومات  الحركة  لمكونات  تتيح 

معالجة الق�سايا الإن�سانية التي تطرق اإليها الموؤتمر الدولي. 

اإن اأ�سكال ال�ست�سعاف متعددة الأوجه وهي تزداد تعقيًدا. وي�سطر كل 

بلد من البلدان اإلى مواجهة تحديات مختلفة ولهذا تكون التعهدات 

اأعمال محددة  اإلى  القرارات  اإمكانية تحويل  توفر  اأمًرا حيويًّا لأنها 

منا�سبة لل�سياق الخا�ش المعني. وعندما تقدم ب�سكل م�سترك ول �سيما 

من جانب الحكومة والجمعية الوطنية في البلد الواحد، ت�ساعد هذه 

ننا من مواجهة الم�ساكل الإن�سانية  التعهدات في اإقامة �سراكة قوية تمكِّ

ال. واإني األحظ بارتياح اأن جناح التعهدات ا�ستقبل عدًدا  ب�سكل فعَّ

كبيًرا من الزوار الذين �سجلوا تعهداتهم اأثناء الموؤتمر. 

 78 قدمت  عملكم،  عالمنا  اأي:  ومو�سوعه  الموؤتمر  بروح  اقتداًء 

الدولية  واللجنة  الدولي  والتحاد  وطنية  جمعية  و131  حكومة 

مختلًفا  تعهًدا   377 مجموعه  ما  مراقبين  وثمانية  الأحمر  لل�سليب 

للفترة الممتدة من 2012 اإلى 2015 وحتى بعد ذلك. وت�سهد هذه 

مواجهة  في  ورغبتهم  للم�ساركين  الحقيقي  اللتزام  على  التعهدات 

التحديات الإن�سانية التي تم تحديدها. 

وتحديًدا  تعريًفا  الموؤتمر،  قرارات  جانب  اإلى  التعهدات  وتعطي 

م  لبرنامج عملنا الإن�ساني واأولوياتنا لل�سنوات الأربع القادمة. و�سُيقدَّ

الثاني  الدولي  الموؤتمر  اإلى  التعهدات  هذه  تنفيذ  عن  كامل  تقرير 

في  اأُحرز  الذي  التقدم  فهم  اإمكانية  لنا  يتيح   2015 عام  والثالثين 

تحقيق اأهدافنا الإن�سانية. 

ا �سريًعا للتعهدات التي قدمها الأع�ساء  اأقدم لكم عر�سً دعوني الآن 

والمتعلقة بالموا�سيع الأربعة للموؤتمر. 

�ساأتناول اأوًل مو�سوع تعزيز القانون الدولي الإن�ساني. فقد اأقرَّ عدد 

كبير من الم�ساركين بالحاجة اإلى تو�سيح القانون الدولي الإن�ساني 

ودعمه، �سعًيا اإلى تح�سين حماية الأ�سخا�ش المت�سررين من النزاعات 

ال�ستجابة  تح�سين  اأجل  من  مختلفة  تعهدات  وقدمت  الم�سلحة، 

لالحتياجات الحا�سرة والم�ستقبلة الناجمة عن ذلك. وتركزت ب�سكل 

خا�ش على اعتماد اإجراءات ملمو�سة تهدف اإلى تح�سين تنفيذ القانون 

اأخرى  اأهداف  لبلوغ  محددة  تعهدات  وُقدمت  الإن�ساني.  الدولي 

من خطة العمل الممتدة على اأربع �سنوات والرامية اإلى تنفيذ القانون 

الدولي الإن�ساني، مثل اإمكانية الو�سول اإلى ال�سكان المدنيين وتقديم 

الم�ساعدة الإن�سانية في فترات النزاعات الم�سلحة حيث من ال�سروري 

تعزيز حماية فئات مختلفة من الأ�سخا�ش مثل الن�ساء والأطفال. كما 

الة ب�ساأن تجارة الأ�سلحة.  تعهدت عدة دول باعتماد معاهدة فعَّ

وفي ما يتعلق بالبلدان، اأعربت الحكومات والجمعيات الوطنية عن 

بالكوارث  المتعلقة  القوانين  تعزيز  اأجل  من  مًعا  العمل  في  رغبتها 

الة اأثناء الكوارث  واإن�ساء اإطار قانوني يتيح ال�ستجابة ال�سريعة والفعَّ

ل تنظيم ال�ستجابة في  مع الإقرار باأن القوانين الوطنية يمكن اأن ت�سهِّ

مثل هذه الحالت. 

واأعرب عدد من الم�ساركين عن تعهدهم والتزامهم باتخاذ اإجراءات 

القانوني  ال�ستعداد  لتح�سين  والإقليمي  الدولي  ال�سعيدين  على 
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للم�ساعدة الإن�سانية في حالت الكوارث. وُقدمت تعهدات اأخرى 

تتعلق باعتماد ا�ستراتيجيات للحد من المخاطر من خالل اإجراءات 

للتكيف مع تغير المناخ. 

فقد  المحلي،  الإن�ساني  العمل  تعزيز  بمو�سوع  يتعلق  ما  في  اأما 

�سدد عدد كبير من التعهدات المقدمة على اأهمية و�سرورة ت�سهيل 

ودول  وطنية  جمعيات  عدة  وتعهدت  المتطوعين.  عمل  ودعم 

اإلى  بالن�سبة  �سيما  ول  ع  التنوُّ واحترام  الكرامة  ت�سمن  بيئة  بتهيئة 

ال�سكان الم�ست�سعفين. واأ�سير اإلى التوعية الإن�سانية المبنية على القيم 

ا  اأي�سً وركزت  �سلمية.  اأكثر  بيئة  لتهيئة  مفيدة  اأداة  باأنها  والكفاءات 

بع�ش التعهدات على �سرورة تاأمين ح�سول كل الجمعيات الوطنية 

على التكنولوجيات والمعلومات الالزمة.

م�سكلة  وخا�سًة  ال�سحية  الرعاية  تعيق  التي  الحواجز  اإلى  وبالن�سبة 

انعدام الأمن الناجم عن العنف اأو التهديد بالعنف الموجه �سد العاملين 

في مجال الرعاية ال�سحية و�سد المرافق وال�سيارات الخا�سة بخدمات 

الرعاية ال�سحية، تعهد العديد من الدول والجمعيات الوطنية بدعم 

الو�سول  بتاأمين  التعهد  في خطر من خالل  ال�سحية  الرعاية  مبادرة 

الآمن لخدمات ال�سحة والعاملين في هذا المجال. وُقدمت تعهدات 

الح�سول على  في  الم�ساواة  التخفيف من عدم  اإلى  تهدف  مختلفة 

الفئات  هذه  ودعم  والمهاجرين،  والأطفال  للن�ساء  ال�سحية  الرعاية 

الإيدز،  فيرو�ش  مثل  الأمرا�ش  من  الوقاية  في  �سيما  ل  ال�سكان  من 

ومر�ش ال�سل. 

ممكًنا  يزال  ل  ذلك  باأن  تعهدات  بعد  تقدم  لم  التي  الوفود  ر  ونذكِّ

ل التعهدات في  بعد الموؤتمر وحتى اآخر العام 2012. و�سوف ت�سجَّ

قاعدة البيانات التي يمكن الطالع عليها في الموقع الخا�ش بالموؤتمر 

على �سبكة الإنترنت. اأ�سدقائي الأعزاء، لو �سمحتم لي بتقديم راأيي 

ال�سخ�سي، اأود القتراح باأن نبداأ بتنفيذ تعهداتنا منذ اليوم. فالتعهدات 

هي تعبير عن رغبتنا في الت�سرف ب�سكل معين. ونتحمل نحن م�سوؤولية 

قيادة عالمنا نحو المزيد من الإن�سانية. اإنه عالمنا وعملكم- من اأجل 

الإن�سانية. 

وختاًما اأود اأن اأ�سكركم على منحي �سرف تولي مهمة المقرر لهذه 

الم�ساألة بالغة الأهمية. واأود التقدم بال�سكر اإلى ال�سيدة اإميلي غولير 

من التحاد الدولي، وال�سيدة كورين نوني�ش من اللجنة الدولية اللتين 

�ساركتا في اإعداد هذا التقرير. 

ال�سيدة نيكي راتل، رئي�سة الموؤتمر

)االأ�ضل باالإنكليزية(

ن�سكرك �سيد ندينجا على هذا التقرير واأوافقكم تماًما راأيكم باأن نبداأ 

فوًرا بتنفيذ تعهداتنا. وي�سرني الآن اأن اأدعو �سعادة ال�سفيرة اآزيفيدو 

اإلى تقديم تقريرها عن لجنة ال�سياغة. تف�سلي. 

3.2.9.4  تقرير لجنة ال�صياغة 

�سعادة ال�سفيرة ال�سيدة ماريا فاراني اآزيفيدو،

رئي�سة لجنة ال�سياغة 

)االأ�ضل باالإنكليزية( 

لعملكم  تقديري  عن  الإعراب  بدايًة  اأود  الرئي�سة.  �سيدتي  �سكًرا 

العظيم. 

ني اأن اأقدم اإلى الجل�سة العامة للموؤتمر الدولي الحادي والثالثين  ي�سرُّ

التقرير عن عمل لجنة ال�سياغة. لقد كان العمل في اللجنة نتيجة جهد 

جماعي واأ�سكر كل الوفود على تعاونها، واإنني مدين ب�سكر خا�ش اإلى 

الذين وافقوا على ت�سهيل المفاو�سات ب�ساأن ق�سايا �سائكة. لن اأذكر 

الأ�سماء، اإذ من غير المن�سف ذكر بع�ش الأ�سماء واإغفال اأ�سماء اأخرى 

ونعلم جميًعا من هم الأ�سخا�ش الذين اأق�سدهم ونعرف م�ساهماتهم. 

�سكًرا لكم جميًعا. 

ما اأفهمه هو اأن كل الوفود تعاملت مع اللجنة بروح بّناءة وجو من 

الحترام المتبادل. ويمكنني القول اإننا تقدمنا �سوًطا كبيًرا نحو اعتماد 

قرارات الموؤتمر الحادي والثالثين. 

بين  معمقة  م�ساورات  جرت  الموؤتمر،  بهذا  الهتمام  بداأ  اأن  ومنذ 

وم�ساريع  الأعمال  جدول  ب�ساأن  الحركة  مكونات  وكل  الدول 

الدولي  والتحاد  الدولية  اللجنة  واأطلقت  المقترحة.  القرارات 

القرارات ومختلف  من  قرار  بعنا�سر كل  تتعلق  مفتوحة  م�ساورات 

م�سودات القرارات. واأدت �سفافية العملية التي قادتها اللجنة الدولية 

والتحاد الدولي وات�ساع نطاقها اإلى تي�سير عملنا في لجنة ال�سياغة. 

ماراثون،  �سباق  في  ا�ستركت  وكاأنني  اأ�سعر  باأنني  اأعترف  اأن   
َّ
وعلي

جميعنا  و�سلنا  اأننا  هو  ال�سار  الخبر  ولكن  بالطبع  اإن�ساني  ماراثون 

ا  اإلى خط النهاية واأظن اأننا و�سلنا كلنا مًعا و�سالمين. ويمكنني اأي�سً

الحكومات،  جانب  اإلى  قدمت،  الوطنية  الجمعيات  اأن  اأ�سهد  اأن 

م�ساهمات قيِّمة واأغنت م�سمون القرارات. 

�سيدتي الرئي�سة، كانت مهمة لجنة ال�سياغة التو�سل اإلى توافق الآراء 

تحديًدا  اليوم وهي  اأمامنا  المطروحة  الثمانية  القرارات  اإلى  بالن�سبة 

مجال  في  والإجحاف  الوطنية،  للجمعيات  الم�ساعد  الدور  تعزيز 

المهاجرين،  اإلى  الو�سول  و�سمان  الكوارث،  وقوانين  ال�سحة، 

وتعزيز الحماية القانونية ل�سحايا النزاعات الم�سلحة، والرعاية ال�سحية 

الدولي  القانون  لتنفيذ  �سنوات  لأربع  تمتد  عمل  وخطة  خطر،  في 

الإن�ساني، وعالمنا. عملكم- من اأجل الإن�سانية. 

اأم�ش كل  م�ساء  اعتمدت  ال�سياغة  لجنة  اأن  اأفيدكم عن  اأن  ني  وي�سرُّ

هي  هذه  الموؤتمر.  هذا  اإلى  رفعها  وقررت  الآراء  بتوافق  الن�سو�ش 

نتيجة عمل جماعي، ونتيجة الجهود الم�ستركة لكل الوفود للو�سول 
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اإلى ت�سوية ب�ساأن �سيغ توافقية. واإني اأعرب عن تقديري للمرونة التي 

اأبدتها كل الوفود للتو�سل اإلى توافق في الآراء. واأنا واثقة من اأن هذه 

الذي  الثمين  الإن�ساني  العمل  في  اإيجابي  تاأثير  لها  �سيكون  النتيجة 

ينفذه في الميدان اأ�سخا�ش �سرفاء في غاية النبل. و�ست�ساهم بالتاأكيد 

القرارات المطروحة في تعزيز العمل الإن�ساني. 

ا�سمحي لي �سيدتي الرئي�سة اأن اأنتهز هذه الفر�سة للتعبير عن ال�سكر 

ا اأن  والتقدير. كانت اأولى كلمات ال�سكر موجهة اإليك، لكن اأود اأي�سً

اأ�سكر �سعادة ال�سفير جان- فران�سوا باروز اأمين عام الموؤتمر للدعم 

الذي قدمه والأعمال التح�سيرية التي قام بها خالل الأ�سابيع القليلة 

الما�سية. 

وال�سيدة  الدولي  التحاد  من  غو�سينينا  يوليا  ال�سيدة  ا  اأي�سً واأ�سكر 

كوردول دروج من اللجنة الدولية لم�ساندتهما الفاعلة ولتوجيههما 

اأعمال ال�سكرتارية الداعمة. 

الترجمة  عن  والم�سوؤولين  الفوريين  المترجمين  اأ�سكر  الختام  وفي 

اإلى  بال�سكر  اأتقدم  به. كما  الذي قاموا  الهام  للعمل  الوثائق  وتوزيع 

كل ممثلي اللجنة الدولية والتحاد الدولي لوجودهم هنا وتقديمهم 

الدعم والخبرات وبذلهم الجهود الم�سنية. 

الموؤتمر  في  لعتمادها  جاهزة  القرارات  اأن  اأظن  الرئي�سة،  �سيدتي 

الدولي الحادي والثالثين. و�سكًرا. 

3.9.4  اعتماد قرارات الم�ؤتمر 

ال�سيدة نيكي راتل، رئي�سة الموؤتمر

)االأ�ضل باالإنكليزية(

عر�ش  الذي  والمقرر  بالتعهدات،  المعني  المقرر  اأ�سكر  �سكًرا. 

كنتم  اإذا  ا،  بدًّ اأرى  ال�سياغة. ول  لجنة  الموؤتمر، ومقررة  اأعمال  لنا 

موافقين، من اأن نعتمد القرارات الثمانية الموجودة اأمامكم. اأرجوكم 

اأن تعربوا عن موافقتكم بالترحيب والت�سفيق.

)ت�سفيق( 

4.9.4  اختتام الم�ؤتمر 

نهاية  اإلى  ن�سل  اأن  يحزننا  �سادتي،  �سيداتي  والآن  اأح�سنتم.  رائع! 

الموؤتمر، ولكنه بالتاأكيد يوم ممتاز لكل الذين بذلوا الكثير من الجهد. 

لقد و�سلنا اإلى ختام الموؤتمر واأود اإلقاء كلمة اأعددتها ت�سكل خال�سة 

لما بداأنا به يوم الثنين. 

اأ�سحاب ال�سمو الملكي، اأ�سحاب ال�سعادة، ح�سرات قادة الجمعيات 

الوطنية، �سيداتي، �سادتي، ا�سمحوا لي بالعودة اإلى كلمتي الفتتاحية 

رونها وها اأنا اأعيدها اإلى ذاكرتكم. ليوم الثنين قد ل تتذكَّ

اأف�سل  ل�سمان  الالزم  الهتمام  كل  تكري�ش  اإلى  دعوتكم  قد  كنت 

ولهذا  عملنا.  اأ�سا�ش  هم  من  اأي  �سعًفا  النا�ش  اأكثر  ل�سالح  النتائج 

الممتاز وو�سولكم  لعملكم  التقدير والحترام  اأهنئكم جميًعا بكل 

اإلى هذا الختتام الإيجابي للموؤتمر الدولي الحادي والثالثين باعتماد 

القرارات المطروحة. لقد كان ذلك رائًعا. 

هذا هو راأيي وهذا هو الجزء الي�سير من العمل الذي اأنجزناه خالل 

تنفيذ  بدء  مع  ف�سيبداأ  الجاد  العمل  اأما  الما�سية.  القليلة  الأيام  هذه 

ا وفي بلداننا حيث نعمل نحن  ا حقًّ القرارات حيثما يكون ذلك مهمًّ

الجمعيات الوطنية في دورنا الم�ساعد لل�سلطات وفي �سراكة وثيقة من 

اأجل تلبية احتياجات الأ�سخا�ش الذين ن�سعى اإلى خدمتهم. 

يكن  لم  الذين  وهم  كبير،  اأ�سماءهم  اأذكر  اأن  يمكن  الذين  عدد  اإن 

اإني  الدوؤوب.  وعملهم  الحثيثة  جهودهم  لول  لينعقد  الموؤتمر  هذا 

اأن  ال�سكر: بدون ذكر الأ�سماء وبدون  اإليهم جميًعا بخال�ش  اأتوجه 

اأن�سى اأحًدا. 

غير اأنني �ساأخ�ش بالذكر مجموعة واحدة كنتم تجدونها في كل مكان 

من مركز الموؤتمر، ولهذا �ساأكون �سعيدة لو رحبتم معي بمتطوعينا 

الـ246 الذين كر�سوا لنا اأكثر من 1000 �ساعة عمل. 

)ت�سفيق(

 

ي�ستحقون هذا  اإنهم بال �سك  �سادتي.  �سيداتي  �سكًرا. �سكًرا جزياًل 

الت�سفيق. كما اأود اأن اأعرب با�سم الموؤتمر وكل اأع�سائه عن تقديرنا 

للحكومة ال�سوي�سرية ول�سلطات كانتون ومدينة جنيف لدعمها الذي 

تنظيم  على  اأ�سرف  الذي  باروز  ال�سفير  ب�سعادة  بدًءا  بثمن  ر  يقدَّ ل 

الموؤتمر بتوفير مرافق الجتماعات وتقديم الدعم المالي ال�سخي لهذا 

الموؤتمر، ول اأعلم ما الذي كنت �ساأفعله لول دعمه ودعم اأفراد فريق 

الرئا�سة الآخرين. األف �سكر لكم جميًعا. 

واأخيًرا ولي�ش اآخًرا، اأود اأن اأ�سكر فريق الدعم الخا�ش الذي �ساندني 

في التح�سير لعملي و�ساعدني طوال الوقت لتحقيق النتائج المرجوة 

الدول  اأي  �سركائنا  اأهم  مع  الحركة  في  للت�ساور  �سلطة  اأعلى  من 

الأطراف في اتفاقيات جنيف. 

وكل  الرئي�ش  نواب  كل  بينهم  ومن  الموؤتمر  مكتب  لأع�ساء  وكان 

الم�سوؤولين الآخرين، دور اأ�سا�سي في تحقيق توافق الآراء بالن�سبة اإلى 

النتائج الهامة التي �ستوجه عملنا لل�سنوات الأربع القادمة. 

بو�سفها  ناجحة  ولية  حديًثا  المنتَخبة  الدائمة  للجنة  اأتمنى  واإني 

الو�سية على اأعمال الموؤتمر لل�سنوات الأربع القادمة. واأ�سكركم مرة 
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اأخرى لمنحي �سرف خدمتكم بتولي الرئا�سة، لقد اكت�سبت ن�ساًطا 

جديًدا واإني م�ستعدة لل�سير اإلى الأمام ومندفعة وملتزمة بال�ستمرار في 

العمل بحما�ش وكما فعلته دائًما لخدمة حركتنا العظيمة. 

والثالثون  الحادي  الدولي  الموؤتمر  الآن  ينتهي  �سادتي،  �سيداتي، 

جمعيتي  با�سم  اأدعوكم  لكني  الأحمر،  والهالل  الأحمر  لل�سليب 

الوطنية من منطقة المحيط الهادئ اإلى البقاء معنا والن�سمام اإلينا بعد 

ظهر اليوم في حفل وداع من المحيط الهادئ. 

اللجنة  رئي�ش  لعمل  والتقدير  ال�سكر  الإعراب عن  اأود  الختام  وقبل 

للموؤتمر  الر�سمي  الختتام  اأعلن  والآن  بارا.  ال�سيد  ال�سابق  الدائمة 

الدولي الحادي والثالثين. لقد حان وقت الرق�ش، اأرجو اأ�سدقاءنا 

من منطقة المحيط الهادئ بالتقدم. �سكًرا. 

والرق�ش  الغناء  وت�ستطيعون  ال�سا�سة.  على  الأغاني  ُتعر�ش  �سوف 

معنا. �سكًرا. 
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الحك�مات التي قدمت تعهدات

في الم�ؤتمر الدولي الحادي والثالثين 

اأفغان�ستان 

اأنغول 

الأرجنتين 

اأرمينيا 

اأ�ستراليا

 النم�سا 

بلجيكا 

بوت�سوانا

البرازيل

بلغاريا 

بوركينا فا�سو 

كمبوديا 

كندا 

�سيلي

ال�سين

كولومبيا

جزر الكوك

كو�ستاريكا 

كوت ديفوار

كرواتيا

قبر�ش

الجمهورية الت�سيكية

الدانمرك

جيبوتي

 م�سر

اإ�ستونيا

 فنلندا

 فرن�سا

جورجيا

األمانيا

غانا

اليونان

غرينادا

غواتيمال

غينيا

الكر�سي الر�سولي 

هندورا�ش

هنغاريا

اآي�سلندا

اإندوني�سيا 

اآيرلندا 

اإيطاليا

اليابان 

جمهورية لو الديمقراطية ال�سعبية

لتفيا

ليختن�ستاين

 ليتوانيا

لك�سمبرغ

مدغ�سقر

ماليزيا

مالي

مالطة

المك�سيك

موناكو

المغرب

ناميبيا

هولندا

10.4 

قائمة التعهدات

.(http://www.icrc.org/pledges) يمكن الطالع على التعهدات على قاعدة البيانات المتوفرة على �سبكة الإنترنت

للمزيد من المعلومات يرجى العودة اإلى عر�ش التعهدات الذي قدمه ال�سيد كري�ستيان ندينجا، المقرر المعني بالتعهدات )الفقرة 2.2.9.4 (. 
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نيوزيلندا

النرويج

 بيرو

الفلبين

بولندا

البرتغال

جمهورية كوريا

رومانيا

رواندا

�سربيا

�سيراليون

�سنغافورة

�سلوفاكيا

�سلوفينيا

جنوب اأفريقيا

اإ�سبانيا

ال�سويد

�سوي�سرا

طاجيك�ستان

تايلند

تونغا

جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية �سابًقا

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى واآيرلندا ال�سمالية

الوليات المتحدة الأمريكية

اأوروغواي

زامبيا

الجمعيات ال�طنية التي قدمت تعهدات

في الم�ؤتمر الدولي الحادي والثالثين

اأفغان�ستان– الهالل الأحمر

الجزائر– الهالل الأحمر

اأنغول – ال�سليب الأحمر

اأنتيغوا وبربودا– ال�سليب الأحمر

المنطقة الخا�سعة لل�سلطة الفل�سطينية- الهالل الأحمر

الأرجنتين– ال�سليب الأحمر

اأرمينيا– ال�سليب الأحمر

اأ�ستراليا– ال�سليب الأحمر

النم�سا– ال�سليب الأحمر

اأذربيجان– الهالل الأحمر

جزر البهاما– ال�سليب الأحمر

بلجيكا– ال�سليب الأحمر

بوت�سوانا– ال�سليب الأحمر

بليز– ال�سليب الأحمر

بنين– ال�سليب الأحمر

بوليفيا– ال�سليب الأحمر

البو�سنة والهر�سك- ال�سليب الأحمر

بروني دار ال�سالم– الهالل الأحمر

بلغاريا– ال�سليب الأحمر

بوركينا فا�سو– ال�سليب الأحمر

كمبوديا– ال�سليب الأحمر

الكاميرون– ال�سليب الأحمر

كندا– ال�سليب الأحمر

الراأ�ش الأخ�سر– ال�سليب الأحمر

ت�ساد– ال�سليب الأحمر

�سيلي– ال�سليب الأحمر

ال�سين– ال�سليب الأحمر

كولومبيا– ال�سليب الأحمر

جزر القمر– الهالل الأحمر

الكونغو– ال�سليب الأحمر

جزر الكوك– ال�سليب الأحمر

كو�ستاريكا– ال�سليب الأحمر

كوت ديفوار– ال�سليب الأحمر

كرواتيا– ال�سليب الأحمر

الجمهورية الت�سيكية– ال�سليب الأحمر

جمهورية كوريا ال�سعبية الديمقراطية– ال�سليب الأحمر

الدانمرك– ال�سليب الأحمر

دومينيكا– ال�سليب الأحمر

الجمهورية الدومينيكية– ال�سليب الأحمر

اإكوادور– ال�سليب الأحمر

غينيا ال�ستوائية– ال�سليب الأحمر

اإ�ستونيا– ال�سليب الأحمر

فيجي– ال�سليب الأحمر

فنلندا– ال�سليب الأحمر

فرن�سا – ال�سليب الأحمر

غامبيا– ال�سليب الأحمر

جورجيا– ال�سليب الأحمر

األمانيا– ال�سليب الأحمر

غانا– ال�سليب الأحمر

اليونان– ال�سليب الأحمر

غواتيمال– ال�سليب الأحمر

غينيا– ال�سليب الأحمر

غينيا- بي�ساو– ال�سليب الأحمر

غيانا– ال�سليب الأحمر

هايتي– ال�سليب الأحمر

هندورا�ش– ال�سليب الأحمر

هنغاريا– ال�سليب الأحمر

اآي�سلندا– ال�سليب الأحمر

الهند– ال�سليب الأحمر

اإندوني�سيا– ال�سليب الأحمر

اإيران – الهالل الأحمر

العراق– الهالل الأحمر
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اآيرلندا– ال�سليب الأحمر

اإيطاليا– ال�سليب الأحمر 

جامايكا– ال�سليب الأحمر

اليابان– ال�سليب الأحمر

الأردن– الهالل الأحمر

كازاخ�ستان– الهالل الأحمر

كينيا – ال�سليب الأحمر

كيريباتي– ال�سليب الأحمر

جمهورية لو الديمقراطية ال�سعبية– ال�سليب الأحمر

لتفيا– ال�سليب الأحمر

لبنان – ال�سليب الأحمر

لي�سوتو– ال�سليب الأحمر

ليبيا– الهالل الأحمر

مدغ�سقر– ال�سليب الأحمر

ماليزيا – الهالل الأحمر

مالطة– ال�سليب الأحمر

موري�سيو�ش– ال�سليب الأحمر

المك�سيك– ال�سليب الأحمر

وليات ميكرونيزيا الموحدة– ال�سليب الأحمر

موناكو– ال�سليب الأحمر

منغوليا– ال�سليب الأحمر

الجبل الأ�سود– ال�سليب الأحمر

المغرب – الهالل الأحمر

موزمبيق– ال�سليب الأحمر

ميانمار– ال�سليب الأحمر

ناميبيا– ال�سليب الأحمر

نيبال– ال�سليب الأحمر

هولندا– ال�سليب الأحمر

نيوزيلندا– ال�سليب الأحمر

نيكاراغوا– ال�سليب الأحمر

النيجر– ال�سليب الأحمر

نيجيريا – ال�سليب الأحمر

النرويج – ال�سليب الأحمر

باك�ستان– الهالل الأحمر

بالو– ال�سليب الأحمر

بنما– ال�سليب الأحمر

بابوا غينيا الجديدة– ال�سليب الأحمر

باراغواي– ال�سليب الأحمر

بيرو– ال�سليب الأحمر

الفلبين– ال�سليب الأحمر

بولندا– ال�سليب الأحمر

البرتغال– ال�سليب الأحمر 

جمهورية كوريا– ال�سليب الأحمر

رومانيا– ال�سليب الأحمر

التحاد الرو�سي– ال�سليب الأحمر

رواندا– ال�سليب الأحمر

�سانت لو�سيا– ال�سليب الأحمر

�ساموا– ال�سليب الأحمر

�سان مارينو– ال�سليب الأحمر

�ساوتومي وبرن�سيب– ال�سليب الأحمر

المملكة العربية ال�سعودية– الهالل الأحمر

ال�سنغال– ال�سليب الأحمر

�سربيا– ال�سليب الأحمر

�سيراليون– ال�سليب الأحمر

�سنغافورة– ال�سليب الأحمر

�سلوفاكيا– ال�سليب الأحمر

�سلوفينيا– ال�سليب الأحمر

ال�سومال – الهالل الأحمر

جنوب اأفريقيا– ال�سليب الأحمر

اإ�سبانيا– ال�سليب الأحمر

�سورينام– ال�سليب الأحمر

ال�سويد– ال�سليب الأحمر

�سوي�سرا– ال�سليب الأحمر

الجمهورية العربية ال�سورية– الهالل الأحمر

جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية �سابًقا– ال�سليب الأحمر

تايلند– ال�سليب الأحمر

تيمور- لي�ستي– ال�سليب الأحمر

 تونغا– ال�سليب الأحمر

ترينيداد وتوباغو– ال�سليب الأحمر

تون�ش– الهالل الأحمر

تركمان�ستان– الهالل الأحمر

اأوغندا– ال�سليب الأحمر

اأوكرانيا– ال�سليب الأحمر

ال�سليب  ال�سمالية–  واآيرلندا  العظمى  لبريطانيا  المتحدة  المملكة 

الأحمر

الوليات المتحدة الأمريكية– ال�سليب الأحمر

اأوروغواي– ال�سليب الأحمر

فانواتو– ال�سليب الأحمر

فنزويال– ال�سليب الأحمر

فيتنام – ال�سليب الأحمر

زامبيا – ال�سليب الأحمر

المك�نات الدولية التي قدمت تعهدات

في الم�ؤتمر الدولي الحادي والثالثين 

اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر 

التحاد الدولي لجمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر
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المراقب�ن الذين قدم�ا تعهدات

في الم�ؤتمر الدولي الحادي والثالثين

 

المنطقة الخا�سعة لل�سلطة الفل�سطينية

جمعية ال�سليب الأحمر في جنوب ال�سودان

المجل�ش البريطاني

جمعية المجل�ش البرلماني لرابطة الدول الم�ستقلة

التحاد الأوروبي

الحملة العالمية للتعليم من اأجل ال�سالم

اللجنة الأولمبية الدولية

منظمة ثقافة ال�سالم

الرابطة الن�سائية لمنطقة المحيط الهادئ وجنوب �سرق اآ�سيا
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الحادي  الدولي  الموؤتمر  وبرنامج  الموؤقت  الأعمال  جدول   •
(31IC/ 11/ 1.1و CD/ 11/ 10.1) والثالثين

الخال�سات التذكيرية والأ�سئلة التوجيهية للجل�سة العامة الثانية،   •
والجل�سة العامة الرابعة، واللجان

الجانبية  والأحداث  العمل  لحلقات  العام  والعر�ش  القائمة   •
المنظمة على هام�ش الموؤتمر 

دليل الموؤتمر  •
وثيقة المعلومات الأ�سا�سية   •

الدولي  الموؤتمر  في  المقدمة  التعهدات  عن  خا�سة  مذكرة   •
الحادي والثالثين لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر 

الموؤتمر  في  وال�سيوف  والمراقبين  لالأع�ساء  اإعالمية  مذكرة   •
الدولي الحادي والثالثين

م�صاريع القرارات والتقارير الأ�صا�صية 

تعزيز الحماية القانونية ل�سحايا النزاعات الم�سلحة- م�سروع   •
(31IC/ 11/ 5.1.1) القرار والتقرير

تقرير عن القانون الدولي الإن�ساني وتحديات النزاعات الم�سلحة   •
(31IC/ 11/ 5.1.2) المعا�سرة

خطة عمل تمتد لأربع �سنوات لتنفيذ القانون الدولي الإن�ساني-   •
(31IC/ 11/ 5.3.1DR)  م�سروع القرار

واحترام  والكرامة  المهاجرين،  اإلى  الو�سول  �سمان  الهجرة:   •
والتقرير  القرار  م�سروع  الجتماعي-  والندماج  التنوع 

 (31IC/ 11/5.2.1) الأ�سا�سي

اأقوى  اأجل جمعيات وطنية  الم�ساعد: �سراكة من  الدور  تعزيز   •
الأ�سا�سي  والتقرير  القرار  م�سروع  التطوع-  تنمية  اأجل  ومن 

(31IC/ 11/5.2.2)
الرعاية ال�سحية في خطر: احترام وحماية الرعاية ال�سحية في   •
النزاعات الم�سلحة وحالت العنف الأخرى- م�سروع القرار 

(31IC/ 11/5.3.1) والوثيقة الأ�سا�سية

الملقى  العبء  التخفيـف من  ال�سحـة:  الإجحـاف في مجـال   •
الأ�سا�سي  والتقرير  القرار  م�سروع  والأطفال-  الن�ساء  على 

 (31IC/ 11/5.3.2)
بت�سهيل  المتعلقة  الإر�ســــادات  تنفيــذ  في  الُمحـَرز  التقـدم   •
على  الأولي  والنتعا�ش  لالإغاثة  الدولية  الم�ساعدات  وتنظيم 

الأ�سا�سي  التقرير  الكوارث-  حالت  في  المحلي  ال�سعيد 

(31IC/ 11/5.5.1)

المجتمع  م�ستوى  على  الكوارث  مخاطر  من  والحد  القانون   •
(31IC/ 11/ 5.5.2) المحلي- التقرير الأ�سا�سي

الطوارئ  ماأوى  توفير  تعوق  التي  التنظيمية  الحواجز  معالجة   •
والماأوى النتقالي على نحو �سريع ومتكافئ اإثر وقوع الكوارث 

(31IC/ 11/ 5.5.3) الطبيعية- التقرير الأ�سا�سي

ب�ساأن  التنظيمية  الحواجز  ومواجهة  المعيارية  الأطر  تعزيز   •
التخفيف من الكوارث ومواجهتها والنتعا�ش منها– م�سروع 

(31IC/ 11/ 5.5DR) القرار

تنفيذ مذكرة التفاهم والتفاق ب�ساأن التدابير الت�سغيلية الموقعين   •
في 28 ت�سرين الثاني/ نوفمبر 2005 بين جمعية الهالل الأحمر 

اإ�سرائيل– م�سروع  اأدوم في  الفل�سطيني وجمعية ماجن دافيد  

(31IC/ 11/ 7.5) القرار

متابعة الم�ؤتمر الثالثين

لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر 

لل�سليب  الثالثين  الدولي  الموؤتمر  متابعة  قرارات  اإلى  مقدمة   •
(31IC/ 11/ 7.1) الأحمر والهالل الأحمر

(31IC/ 11/ 7.2)"تقرير متابعة القرار 1 "مًعا من اأجل الإن�سانية  •
الدولية  للحركة  دة  المحدَّ الطبيعة   :2 القرار  متابعة  تقرير   •
وال�سراكات،  العمل  في  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�سليب 

العامة  لل�سلطات  م�ساعدة  كجهات  الوطنية  الجمعيات  ودور 

 (31IC/ 11/ 7.3) في المجال الإن�ساني

تقرير عن تنفيذ القرار 3 ب�ساأن اإعادة تاأكيد وتنفيذ القانون الدولي   •
(31IC/ 11/ 7.4) الإن�ساني

11.4 

قائمة ال�ثائق المقدمة اإلى الم�ؤتمر
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54
الح�ص�ر 

رئي�سة الموؤتمر الدولي الحادي والثالثين 

ال�سيدة نيكي راتل

الأع�صاء 

الدكتور محمد الحديد 

ال�سيد ما�سيمو بارا

ال�سيد �ستيف كار

ال�سيد بيكيلي جيليتي

ال�سيد جاكوب كلينبرغر

ال�سيد تاداتيرو كونوي

الدكتور فيليب �سبوري

ال�سيد بير �ستانبك

ال�سيد غريغ فيكيري

الأمانة 

ال�سيدة هيلينا كورهونان

ال�سيدة اإريكا تونغ جونو، م�ساعدة

الفتتاح   .1

افتتحت ال�سيدة نيكي راتل، رئي�سة الموؤتمر الدولي الحادي والثالثين، 

اأُعيد  الذين  الجدد والأع�ساء  المنتخبين  الأع�ساء  الجتماع وهناأت 

انتخابهم. 

وتو�سيًحا لدورها في الجتماع، ا�ست�سهدت بالمادة 23 من النظام 

الداخلي للحركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر والمادة 3 

من النظام الداخلي للجنة الدائمة التي تن�ش على ما يلي: 

الموؤتمر  رئي�ش  يدعو  مبا�سرًة،  الدائمة  اللجنة  اأع�ساء  انتخاب  "بعد 
اإلى الجتماع. وينتخب  اللجنة الدائمة الجديدة الحا�سرين  اأع�ساء 

هوؤلء الأع�ساء وفًقا للفقرة 5 من المادة 19 من النظام الأ�سا�سي وفي 

اجتماعهم الأول رئي�ًسا ونائًبا للرئي�ش هما تقليديًّا من اأع�ساء اللجنة 

المنتخبين". 

ووفًقا لذلك، انتقلت اإلى البند 2 من جدول الأعمال، وهو انتخاب 

الرئي�ش. 

انتخاب رئي�س اللجنة الدائمة   .2

اأ�سارت ال�سيدة راتل اإلى المبادئ التوجيهية لنتخاب اللجنة الدائمة 

التي اعتمدتها اللجنة ال�سابقة في اأيلول/ �سبتمبر 2011 والتي ت�سمنت 

ق�سًما عن انتخاب رئي�ش اللجنة واإجراءات انتخابه. واأعلنت اأنها �ستتبع 

دة في هذه المبادئ التوجيهية.  الإجراءات المحدَّ

هيلينا  ال�سيدة  من  طلبت  اأنها  اللجنة  راتل  ال�سيدة  ا  اأي�سً واأبلغت 

كورهونان اأن ت�ساأل كل الأع�ساء المنتخبين عن اهتمامهم ورغبتهم 

في تولي رئا�سة اللجنة. 

ونتيجة لذلك، �سجلت ال�سيدة راتل ا�سمي مر�سحين اثنين للرئا�سة هما 

ال�سيد ما�سيمو بارا وال�سيد غريغ فيكيري، الأمر الذي يعني النتخاب 

بالقتراع ال�سري كما هو محدد في الإجراءات المعتمدة. 

الدورة ال�صاد�صة ع�صرة 

للجنة الدائمة لل�صليب الأحمر

والهالل الأحمر 

30 ت�صرين الثاني/ ن�فمبر 2011
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يرغب  ل  باأنه  زمالءه  واأبلغ  الكالم  الحديد  الدكتور محمد  وطلب 

تولى  وقد  الرئي�ش  نائب  لمن�سب  ول  الرئي�ش  لمن�سب  التر�سح  في 

كال المن�سبين ومن الأف�سل اأن يكون هناك تغيير. غير اأنه �سيقدم اإلى 

كٍل من الرئي�ش ونائب الرئي�ش المنتخبين الدعم الكامل في عملهما. 

وقبل اإجراء القتراع ال�سري، تخلى ال�سيد بارا عن الإدلء ب�سوته. 

وتم انتخاب ال�سيد غريغ فيكيري رئي�ًسا للدورة ال�ساد�سة ع�سرة للجنة 

الدائمة بثمانية اأ�سوات وامتناع واحد. 

وقدمت ال�سيدة راتل التهاني اإلى الرئي�ش الجديد وتمنت له التوفيق 

في دوره ال�سعب وانتقلت بعد ذلك اإلى البند 3 من جدول الأعمال. 

انتخاب نائب رئي�س اللجنة الدائمة   .3

نف�ش  الرئي�ش  نائب  لنتخاب  ُت�ستعَمل  التوجيهية،  للمبادئ  وفًقا 

الإجراءات المتبعة لنتخاب رئي�ش اللجنة الدائمة. 

اأعرب ال�سيد �ستيف كار عن رغبته في تولي من�سب نائب الرئي�ش. 

وفًقا  ثاٍن  كمر�سح  بارا  ما�سيمو  ال�سيد  ا�سم  كونوي  ال�سيد  واقترح 

الكثير  اإن  كونوي  ال�سيد  وقال  عليها.  ح�سل  التي  الأ�سوات  لعدد 

من المندوبين يعتقدون اأن ال�سخ�ش الذي يح�سل على العدد الأكبر 

من الأ�سوات ي�سبح هو الرئي�ش. وبالرغم من عدم �سحة ذلك على 

ال�سعيد القانوني، عبَّر ال�سيد كونوي عن حر�سه على اأ�سوات هوؤلء 

المندوبين، ولذلك يقترح ال�سيد ما�سيمو بارا لمن�سب نائب الرئي�ش 

رهًنا بموافقة ال�سيد بارا. 

واأعلن ال�سيد بارا اأنه يقبل التر�سيح ولكنه �سيمتنع عن الت�سويت. 

ولحظ ال�سيد بير �ستانبك اأن اعتماد اللجنة الدائمة ال�سابقة لإجراءات 

بذلك  ت�ستطيع  الدائمة  اللجنة  لأن  اإيجابية  خطوة  كان  النتخاب 

ا اأن كل الأع�ساء المنتخبين ح�سلوا على  الختيار بحرية، علًما اأي�سً

ا من الأ�سوات في نتائج النتخابات.  اأعداد متقاربة جدًّ

ر ال�سيد �ستيف كار اأنه لم تكن توجد في ال�سابق اأية قواعد تحكم  وذكَّ

انتخاب الرئي�ش. 

اأن وجود مر�سحين اثنين يحتم اإجراء اقتراع  و�سجلت ال�سيدة راتل 

�سري وفًقا للمبادئ التوجيهية المعتمدة. 

ب�سبعة  للرئي�ش  نائًبا  كار  �ستيف  ال�سيد  انتخاب  اإلى  النتيجة  واأدت 

اأ�سوات مقابل �سوت واحد لل�سيد بارا. وكان هناك امتناع واحد. 

واعتبر ال�سيد بارا الإجراءات غير لئقة بالن�سبة اإلى الموؤتمر الدولي 

ونظًرا اإلى نتائج النتخابات. 

ووجد ال�سيد كلينبرغر ت�سريح ال�سيد بارا غير لئق للجنة الدائمة التي 

اتبعت القواعد التي و�سعتها في اأيلول/ �سبتمبر. 

وراأى الدكتور الحديد موؤ�سًرا جيًدا في ان�سحاب الروؤ�ساء ونواب الروؤ�ساء 

ال�سابقين ومن بينهم هو نف�سه، واإف�ساحهم المجال لقادة جدد. 

وقدمت ال�سيدة راتل التهاني اإلى نائب الرئي�ش الجديد وانتقلت بعد 

ذلك اإلى البند التالي من جدول الأعمال. 

لغة عمل اللجنة الدائمة   .4

اأو�سحت ال�سيدة راتل في المقدمة اأن لدى الحركة اأربع لغات عمل 

الترجمة  على  الح�سول  لالقت�ساء،  وفًقا  لالأع�ساء،  ويحق  ر�سمية. 

الفورية وترجمة الوثائق اإلى اإحدى هذه اللغات. 

وافقت اللجنة على ا�ستعمال اللغة الإنكليزية فقط في عملها. 

تاأكيد تاريخ الجتماع المقبل   .5

تقرر عقد الجتماع المقبل في هايتي بمنا�سبة انعقاد موؤتمر البلدان 

الأمريكية في اآذار/ مار�ش 2012. و�ستجتمع اللجنة خالل اليومين 

ال�سابقين للموؤتمر اأي في 11 و12 اآذار/ مار�ش وتناق�ش خطة العمل 

والميزانية لفترة ال�سنتين. 

م�صائل اأخرى   .6

اأبلغت ال�سيدة هيلينا كورهونان اللجنة بقرارها ترك من�سبها على راأ�ش 

اأمانة اللجنة الدائمة في 1 اأيار/ مايو 2012.

وطلب ال�سيد كونوي من ال�سيدة راتل اأن تو�سح المبادئ التوجيهية 

لنتخاب رئي�ش اللجنة الدائمة ونائب رئي�سها لدى اإعالنها عن نتائج 

النتخاب تجنًبا لأي �سوء تفاهم وربما عدم الثقة باللجنة الدائمة. 

الختتام   .7

رئي�ش  من�سب  لتوليه  بارا  ال�سيد  اإلى  بال�سكر  راتل  ال�سيدة  تقدمت 

اللجنة ال�سابقة. 

والدور  المميز  لعملهم  للجميع  �سكره  عن  فيكيري  ال�سيد  واأعرب 

الأع�ساء.  التعاون مع كل  اإلى  يتطلع  اإنه  وقال  به.  قاموا  الذي  الهام 

واأ�ساف ال�سيد كار �سكره للع�سوين ال�سابقين ال�سيد اإيمون كورتناي، 

وال�سيد اأداما ديارا. 

واختتمت ال�سيدة راتل الجتماع متمنية للجنة الجديدة النجاح في 

العمل ال�ساق المطلوب منها قبل انعقاد مجل�ش المندوبين في اأ�ستراليا 

عام 2013. 
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