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 -1مقدمة
ادلور واملهام
اللجنة ادلامئة للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (اللجنة ادلامئة) يه اجلهاز املفوض من قبل املؤمتر ادلويل للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (املؤمتر
ادلويل) بني دورتني من دورات املؤمتر .1وتس تقي اللجنة دورها وهماهما من املادة  18من النظام ا ألسايس للحركة ادلولية للصليب ا ألمحر
والهالل ا ألمحر (احلركة ادلولية).2
وتقوم اللجنة ادلامئة بدور رمسي همم حيث تتخذ الرتتيبات الالزمة دلوريت جملس املندوبني واملؤمتر ادلويل .وحيث اهنا الهيئة ادلامئة الوحيدة
للحركة ،فاهنا تُعترب منتدً ى للتفكري يف القضااي ذات ا ألمهية عىل مس توى احلركة ادلولية برمهتا ولبراز تكل القضااي ،كام أأهنا تقوم بدور فعال يف
تسوية اخلالفات يف الر أأي وتعزيز التوافق داخل احلركة ادلولية والتشجيع عىل تنفيذ قرارات املؤمتر ادلويل.
ويف اطار معلها ،جتري اللجنة ادلامئة مشاورات مكثفة مع اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر (اللجنة ادلولية) والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب
ا ألمحر والهالل ا ألمحر (الاحتاد ادلويل) وامجلعيات الوطنية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (امجلعيات الوطنية) يف مجيع أأحناء العامل.

انتخاب أأعضاء اللجنة ادلامئة الـ)2019-2015( 17
انتخب خالل املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني املعقود يف جنيف يف اكنون ا ألول/ديسمرب  ،2015مخسة أأعضاء للجنة ادلامئة السابعة عرشة.
وا ألعضاء التالية أأسامؤمه مه أأعضاء اللجنة ادلامئة اجلديدة منذ ذكل التارخي:


أأعضاء منتخبون بصفهتم الشخصية:

ادلكتور "ماس ميو ابرا " (ايطاليا)
الس يد " كريس تودل شييت" (سيش يل)
الس يد "غريغ فيكري" ( أأسرتاليا)
الس يدة "ايفا فون أأولراخي" (السويد)
الس يد "جورج فيرب" (كندا)

 أأعضاء حبمك املنصب:
 1انظر النظام ا ألسايس للحركة ،املادة https://standcom.ch/download/stat/Statutes-AR-A5.pdf :16

2املرجع نفسه ،املادة .18
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اللجنة ادلولية:
الس يد "بيرت ماورير" ،رئيس اللجنة ادلولية
الس يد "ابلزتار ش تاهلني" ،انئب املدير العام
الاحتاد ادلويل:
الس يد "اتداتريو كونوي" ،رئيس الاحتاد ادلويل
الس يد "احلاج أس يس" ،ا ألمني العام
ئيسا والس يد "جورج فيرب" (كندا) انئ ًبا للرئيس.
عينت اللجنة ادلامئة الس يدة "ايفا فون أأولراخي" (السويد) ر ً
تغيريات يف اللجنة ادلامئة
يف اجامتعها املعقود يف  11أأيلول/سبمترب  ،2017أأشارت اللجنة ادلامئة ببالغ ا ألسف اىل اس تقاةل الس يدة "ايفا فون أأولراخي" ،العضو السابق
ورئيس اللجنة منذ عام  2015ألس باب خشصية مفهومة جدً ا .و أأعربت اللجنة ابلجامع عن امتناهنا للس يدة "ايفا فون أأولراخي" للزتاهما الرائع
حيال اللجنة ادلامئة عىل مدار العامني املاضيني و أأشادت بسرياها اليت سو تواصلها اللجنة ،ممتنية لها لك النجاح يف مساعهيا املقبةل.
ئيسا جديدً ا للجنة ادلامئة والس يد " كريس تودل شييت" انئ ًبا للرئيس .وتطبيقًا للامدة
وانتخبت اللجنة ادلامئة ابلجامع الس يد "جورج فيرب" ر ً
عضوا يف اللجنة ادلامئة.
 17.2من النظام ا ألسايس للحركة ادلولية ،أأصبح الس يد ابراهمي عامثن من الهالل ا ألمحر السودان ً
أأبرز معامل خطة العمل
اجمتعت اللجنة ادلامئة منذ انتخاب أأعضاهئا س بع مرات يف دورات عادية .واجمتع ا ألعضاء واخلرباء املدعوون لثالث جلسات لتبادل ا ألفاكر
(انظر  )2-4واجامتع ختايم للفريق الاستشاري بشأأن الاجامتعات ادلس تورية لعام ( 2015انظر  )2-2يف عام .2016
ويف عايم  2016و ،2017وضعت اللجنة ادلامئة خطة معل متطورة قابةل للتطويع ليك تالمئ الاحتياجات والفرا اجلديدة للعمل .وقد مكن
ذكل اللجنة ادلامئة من الاضطالع بسؤوليهتا ا ألساس ية عن الرشا عىل دورات التحضري جمللس املندوبني لعام  2017يف أأنطاليا برتكيا
جزءا من معلية اصالح
(انظر  )1-2و أأيضً ا تكل اخلاصة ابملؤمتر ادلويل الثالث والثالثني قبل عقده يف عام  .2019وشلكت هذه الاس تعدادات ً
الاجامتعات ادلس تورية للحركة وحتديهثا (انظر  .)2-2واكن لرايح الصالح تأأثري رمزي عىل تنظمي جوائز احلركة ادلولية اذلي تتوىل اللجنة
ادلامئة مسؤوليته واملقرر منحها يف عام  2017خالل حفل مشرتك ملنح جوائز الاحتاد ادلويل (انظر .)3
وركزت اللجنة ادلامئة أأيضً ا عىل تعزيز تنفيذ القرارات اليت س بق أأن اختذاها احلركة ادلولية ،مع الرتكزي بشلك خاا عىل ضامن ادراج الـ"رؤية
للحركة ادلولية" يف معليات التخطيط الاسرتاتيجي اخلاصة جبميع مكواناها ،وعىل رصد العمليات املهمة اخلاصة ابلتنس يق والرتابط والتضامن
ومعايري احلمك السلمي داخل احلركة ادلولية (انظر  .)1-4ويف الوقت نفسه ،نظمت اللجنة ادلامئة دورة لسترشا الاجتاهات النسانية
الرئيس ية وانعاكسااها عىل احلركة ادلولية مس ً
تقبال (انظر .)2-4
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وتواصل اللجنة ادلامئة السري عىل نفس الهنج املتبع من قبل يف ما خيص الدارة التنظميية واملالية مع ادخال بعض التعديالت التنظميية .وتود
اللجنة ادلامئة أأن تعرب عن خالص امتناهنا للجمعيات الوطنية واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل عىل مساهاماها املالية ودمعها لعملها (انظر 5
وامللحق).
 )2حتضري الاجامتعات ادلس تورية للحركة وتعديلها
ما ان تنهتيي أأعامل املؤمتر ادلويل حىت يبد أأ العداد للمؤمتر اذلي يليه يف اطار دورة حتضريية مداها أأربع س نوات .وينطبق ا ألمر نفسه عىل
جملس املندوبني يف دورة مداها سنتان .وس بق أأن اضطلعت اللجنة ادلامئة ابحدى هماهما الرئيس ية املمتثةل يف حتمل مسؤولية الرشا عىل
ا ألعامل التحضريية واملوافقة علهيا ،مع الاس مترار يف الوقت ذاته يف التفكري يف تطور الاجامتعات ادلس تورية للحركة ادلولية وتعديلها.
 2-1التحضري جمللس املندوبني لعام 2017

بدا واحضًا أأن التحضري جمللس املندوبني لعام  2017أأصبح هممة هممينة للجنة ادلامئة.
وبعد أأن تقرر قبول دعوة الهالل ا ألمحر الرتيك السخية لس تضافة الاجامتعات ادلس تورية ،تقرر يف هناية املطا عقدها يف مدينة أأنطاليا
الساحلية .وترحب اللجنة ادلامئة ابلعمل الرائع للجنة التحضريية املشرتكة اذلي اخنرطت فيه فرق من الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ومجعية
الهالل ا ألمحر الرتيك و أأمانة اللجنة ادلامئة .وبتوجيه من اللجنة ادلامئة ،متكنت اللجنة التحضريية املشرتكة من تعبئة اجلهود الالزمة لوضع جدول
أأعامل اجمللس وبرانجمه وتنس يقها ،واجراء مشاورات بشأأنه وبشأأن القرارات املقرر تقدميها للحركة ،والهنوض ابلطبع جبميع الرتتيبات العملية.
وخبال املناقشات والقرارات املهمة بشأأن مواقف احلركة ادلولية واسرتاتيجيااها وس ياسااها العامة ،خُصصت مساحة للنقاش احلر وامللهم
ابلتعاون مع منتدى الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر " "RC2املقرر عقده بني الهيئة العامة لالحتاد ادلويل وجملس املندوبني .ويف اطار التحضري
للمنتدى ،اقرتح لك من اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل والعديد من امجلعيات الوطنية املضيفة عىل امجلعيات الوطنية عقد جلسات متهيدية
خمتلفة هبد حتديد الاجتاهات والقضااي النسانية الناش ئة وفهم مدى تأأثر الناس هبا واعداد اس تجابة احلركة ادلولية لها .وينبغي أأن يساعد
املنتدى عىل خلق روابط بني املؤمترين ادلوليني الثاين والثالثني والثالث والثالثني ووضع تصور للمؤمتر ادلويل الثالث والثالثني حىت يكون
ً
فعال ل ألشخاا اذلين نعمل لصاحلهم وللحركة ادلولية وعىل نطاق أأوسع للمجمتع النساين العاملي.
املشاركة يف جملس املندوبني لعام 2017
لطاملا واهجت اللجنة ادلامئة ابنتظام تساؤلت بشأأن املشاركة يف الاجامتعات ادلس تورية للحركة ادلولية .واستنادًا اىل النظام ا ألسايس والنظام
ادلاخيل للحركة ادلولية ً
فضال عن املامرسة املتبعة ،وافقت اللجنة ادلامئة عىل دعوة مجعيتني وطنيتني بصفة مراقب أأو ضضيو يف معلية
الاعرتا والقبول و أأيضً ا دعوة ثالثة مكوانت أأخرى للصليب ا ألمحر أأو الهالل ا ألمحر.

CD/17/20

4

وعالوة عىل ذكل ،وبعد أأخذ اللجنة ادلامئة يف اعتبارها التطور الكبري اذلي شهدته أليات رصد الاهتنهتااكت اجلارية للهااهة واملعاقبة علهيا 3داخل
احلركة ادلولية ،ول س امي داخل الاحتاد ادلويل ،قررت اللجنة ادلامئة أأن تنظر يف اماكنية توس يع نطاق الاجامتعات ادلس تورية اليت تقع حتت
مسؤوليهتا لتشمل القرارات اليت قد يتخذها الاحتاد ادلويل بشأأن تعليق عضوية أأي من أأعضائه.
 2-2ادخال مزيد من الصالح عىل الاجامتعات ادلس تورية
ابلتعاون مع اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل ،وابلتشاور مع امجلعيات الوطنية و أأحصاب املصلحة الخرين ،الزتمت اللجنة ادلامئة بواصةل معلها
بشأأن اصالح الاجامتعات ادلس تورية للحركة ادلولية وحتديهثا ،واس تكشا مزيد من الس بل والوسائل لتحسني فعالية الاجامتعات ومدى
تأأثريها .وقد انقشت اللجنة ادلامئة سلسةل من التقارير والتوصيات يف الس نوات امخلس املاضية ،با فهيا تكل اليت أأصدرها لك من فريق العمل
السابق املعين بنتدايت احلركة ادلولية ( ،4)2013-2012والسفري "نيكولس لنغ" مفوض املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني يف عام ،2016
والفريق الاستشاري املعين ابلجامتعات ادلس تورية لعام  ،2015ويف تقيمي املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني مجلعيات الصليب ا ألمحر والهالل
ا ألمحر :ردود فعل املشاركني.5
ا ألهدا الرشادية للمؤمتر ادلويل الثالث والثالثني
يف ضوء الوظائف ادلس تورية والرؤية طويةل ا ألجل للمؤمتر ادلويل ،أأقرت اللجنة ادلامئة يف أأيلول/سبمترب  2016أأربعة أأهدا ارشادية لتوجيه
معلية تنظمي املؤمتر أأو املؤمترات ادلولية القادمة:
الهد  :1املسامهة يف احرتام القانون ادلويل النساين وتطويره ،بغية حتسني حامية ا ألشخاا املترضرين من الهااعات املسلحة.
الهد  :2حتسني سالمة ا ألفراد و أأمهنم وكرامهتم من خالل تعزيز ا ألطر القانونية والس ياسات املتصةل ابلعمل النساين وتعزيز تنفيذها
تنفي ًذا ِفعل ًيا.
الهد  :3صياغة جدول ا ألعامل النساين العاملي ،ورفع الصوت امجلاعي للحركة ادلولية بشأأن الشواغل النسانية امللحة ،عىل أأساس
خرباها العملية وهنجها القامئ عىل املبادئ اذلي تعمتده يف معلها النساين.
الهد  :4تعزيز العالقات والتحالفات والتأزر يف ما بني مكوانت احلركة ادلولية ،وبيهنا وبني احلكومات والرشاكء الخرين يف اجملال
النساين ،بغية تعزيز تنفيذ نتاجئ املؤمترات ادلولية السابقة واملس تقبلية ومدى تأأثريها.
وعالوة عىل ذكل ،اكنت اللجنة ادلامئة مدفوعة بشلك خاا برغبهتا يف الاس تفادة من هذه الاجامتعات ادلس تورية لعام  ،2017يف أأجزاهئا
الرمسية وغري الرمسية ،مكحفل لتوحيد مواقف احلركة ادلولية واس تكشا مواضيع ذات اهامتم انساين مشرتك ،ميكن ادراهجا يف ما بعد يف
جدول أأعامل اجامتعات عام  2019أأو يف اجامتعات لحقة وفق مدى بلوراها.
3خاصة ،الجراءات املوضوعة لتنفيذ "حامية هتنزاهة امجلعيات الوطنية و أأهجزة الاحتاد ادلويل" اليت اعمتداها الهيئة العامة لالحتاد ادلويل يف عام  2005واس ُتعرضت يف عام  ،2009با يف
ذكل دور جلنة الامتثال والوساطة املنشأأة بوجب دس تور الاحتاد ادلويل (املادة  ،)32والسلطات ا ألخرى التابعة لالحتاد ادلويل واللجنة ادلولية.
 4لالطالع عىل نتاجئ هذه العملية ،انظر تقرير اللجنة ادلامئة جمللس املندوبني يف  2013حول اسرتاتيجية احلركة ادلولية ومنتداياها (متاح ابللغة الجنلزيية) وكذكل القرار  3ذا الصةل الصادر
عن جملس املندوبني لعام .2013
http://rcrcconference.org/international-conference/evaluation/ 5
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الهيلك والتنظمي
جشعت التقارير وادلروس املس تفادة والتوصيات املتاحة اللجنة ادلامئة عىل مواصةل تدبر هيلك جملس املندوبني واملؤمتر ادلويل ،با يف ذكل
التوليفات املمكنة والتأزر مع الاجامتعات ادلس تورية لالحتاد ادلويل (الهيئة العامة واملؤمترات القلميية ،اخل - ).وھي مسأأةل تطرح للنقاش مع
الاحتاد ادلويل .وميكن أأن تفيض التغيريات املواتية بوجه خاا اىل:
 تبس يط جداول ا ألعامل والربامج اليت تركز عىل املواضيع ذات الصةل واملوضوعية العديدة اليت تليب ا ألهدا املذكورة أن ًفا؛ عرض مقدم للمشاركني لتبادل الراء بشلك غري رمسي اىل جانب املشاركة يف املناقشات واملفاوضات والقرارات الرمسية ،با يفذكل حول مواضيع وتوهجات تتسم بطابع استبايق أأكرث ينبغي أأن تس تعد لها احلركة ادلولية واجملمتع النساين؛
 تعزيز التواصل والتشاور مع امجلعيات الوطنية وادلول قبل الاجامتعات وتشجيع مشاركهتا خاللها؛ توضيح العمليات واملسؤوليات املتعلقة برصد قرارات احلركة ادلولية واعادة تنش يط التعهدات الطوعية؛ زايدة الانفتاح عىل املشاركة التفاعلية من جانب اجلهات واملنظامت النسانية الفاعةل من خارج احلركة ادلولية؛ بذل هجود متواصةل لرفع مس توى الاجامتعات والاهامتم العام ابلصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر يف بيئة تنافس ية عىل املس تويني ادلويلوالعاليم.
واذ تضع اللجنة ادلامئة يف اعتبارها احلاجة اىل حتسني معليات تنظمي الاجامتعات ادلس تورية ،فقد جشعت ورحبت بفهوم جديد ألداء اللجنة
التنظميية املشرتكة اليت ينبغي أأن تنفذ بصورة تدرجيية .ورحبت اللجنة ادلامئة أأيضً ا بدراسة أأجراها املعهد العايل لدلراسات ادلولية والمنائية يف
جنيف بشأأن مشاركة ادلول الصغرية وامجلعيات الوطنية الصغرية يف املؤمتر ادلويل ،و أأحيلت اىل اللجنة املنظمة املشرتكة ملواصةل النظر فهيا.

حتسني املعايري والجراءات الانتخابية للجنة ادلامئة
أأدخلت يف ا ألعوام ا ألخرية تطورات خمتلفة يف تنظمي انتخاابت اللجنة ادلامئة ،با يف ذكل الاس تخدام ابلغ ا ألمهية للتصويت اللكرتوين يف عام
 .2015وتود اللجنة ادلامئة أأن تواصل دراسة اخليارات املتاحة لضامن اعتبار نتاجئ الانتخاابت شامةل وهتنزهية ،تعكس تنوع احلركة ادلولية وتتفق
مع املبادئ ا ألساس ية والنظام ا ألسايس والنظام ادلاخيل للحركة ادلولية .واذا اكن من املقرر أأن يؤدي هذا العمل يف عام  2018اىل تقدمي
مقرتحات لتحسني املعايري والجراءات الانتخابية ،فانه من املتوىخ تنفيذها حبلول عام .2019
 -3جوائز احلركة ادلولية
ووفقًا للواحئ واملعايري اخلاصة بنح ميدالية "هرني دوانن" وجائزة الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر للسالم والنسانية ،قررت اللجنة ادلامئة
تكرمي خشصني بتقليدهام ميدالية "هرني دوانن" لجنازااهام غري العادية والزتاهمام بقضية احلركة ادلولية.
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ووافقت اللجنة ادلامئة وجملس ادارة الاحتاد ادلويل (يف نيسان /أأبريل و أأاير/مايو  2017عىل التوايل) عىل اقرتاح دمج احتفالت توزيع اجلوائز
اخلاصة بجلس املندوبني (ميدالية "هرني دوانن" ،وجائزة الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر للسالم والنسانية) ،واخلاصة ابلهيئة العامة لالحتاد
ادلويل (ميدالية هرني دافيسون؛ جائزة "ش باب عىل ادلرب"؛ جائزة التطوع والتمنية) .وهكذا ،تقرر اقامة حفل توزيع جوائز مشرتك يف مساء
يوم  9ترشين الثاين/نومفرب  2017لالحتفال بنح أأعىل تكرمي دويل ميكن أأن مينحه الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر.
 -4تعزيز القرارات والتوافق يف معل احلركة ادلولية
من بني وظائف اللجنة ادلامئة أأهنا "تشجع وتعزز تنفيذ قرارات املؤمتر ادلويل" وجملس املندوبني و"تعزز التوافق ...والتنس يق" بني مكوانت
احلركة ادلولية6.
 1-4ضامن متابعة قرارات احلركة ادلولية وتنفيذها
رؤية للحركة ادلولية
طالب جملس املندوبني عند اعامتد "رؤية للحركة ادلولية" يف عام  20157من اللجنة ادلامئة أأن تقدم يف عام  2017تقر ًيرا حول مدى تأأثري
الرؤية .واتفقت اللجنة ادلامئة يف املرحةل ا ألولية من التنفيذ عىل أأنه س يكون من الصعب وسابقًا ألوانه قياس ا ألثر عىل معليات التخطيط
الاسرتاتيجي اخلاصة بلك مكون من مكوانت احلركة ادلولية .وعىل العكس من ذكل ،ينبغي أأن تكون أأولوية اللجنة ادلامئة يه رفع الوعي
ابلرؤية بني قادة احلركة ادلولية وصناع القرار ،لشعارمه ابملسؤولية حيالها وتشجيع اجراء تعديالت ذات صةل تتسم ابلبتاكر واملثالية يف
س ياقات لك مهنا .ملزيد من املعلومات ،انظر التقرير املرحيل املعين ).(CD/17/14
معلية التنفيذ عىل نطاق احلركة ادلولية
تلقت اللجنة ادلامئة ابنتظام معلومات مس تمكةل وتبادلت وهجات النظر بشأأن معليات هممة للتنس يق والامتسك والتضامن ومعايري احلمك الرش يد
داخل احلركة ادلولية مثل تنفيذ خطة العمل لتعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة ادلولية وتطويعها ،واعداد رؤية ومبادئ مشرتكة
حلشد املوارد عىل نطاق احلركة ادلولية ،ومراجعة النظم ا ألساس ية للجمعيات الوطنية وقاعداها القانونية .ولالطالع عىل مزيد من املعلومات،

انظر التقارير املرحلية ذات الصةل ومشاريع القرارات (  CD/17/19 ،CD/17/6 ،CD/17/5عىل التوايل).
و أأحيطت اللجنة ادلامئة عل ًما ابلتطورات اليت طر أأت عىل ألية الاستامثر للجمعيات الوطنية ،ول س امي تكل املوجودة يف س ياقات هشة ،لتعزيز
همارااها وتوس يع نطاقها.

 6املادة  ( )3(18أأ) و(ب) من النظام ا ألسايس للحركة ادلولية.
 7انظر القرار  11جمللس املندوبني لعام 2015
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مذكرة تفامه
أأقرت اللجنة ادلامئة يف مطلع عام  2016تعيني الس يد "روبريت تيكرن" من أأسرتاليا مراق ًبا مس ً
تقال لتنفيذ مذكرة التفامه والتفاق بشأأن التدابري
التشغيلية ،املوقعني يف  28ترشين الثاين/نومفرب  2005بني مجعية الهالل ا ألمحر الفلسطيين ومجعية ماجن دافيد أأدوم الرسائيلية .و أأحيطت
اللجنة ادلامئة عل ًما ابنتظام ابجلهود املبذوةل لتحقيق تقدم يف هذا الصدد .ولالطالع عىل مزيد من املعلومات ،انظر التقارير ذات الصةل للمراقب
املس تقل ).(CD/17/16
تعزيز اس تخدام الكريس تاةل امحلراء
قررت اللجنة ادلامئة بدء النقاش حول توقعات املس تقبل ابلنس بة لتعزيز ونرش اس تخدام الكريس تاةل امحلراء املنشأأة بوجب الربوتوكول الثالث
الضايف لتفاقيات جنيف واملؤرخ يف عام  .2005و أأعربت عن رغبهتا يف ادراج هذا املوضوع يف جدول أأعاملها بصورة منتظمة بغية فهم
التحديدات والفرا املتنامية.
 2-4الاجتاهات اجلديدة وتأأثريها عىل احلركة ادلولية
مركز فكري لتقدمي أأفاكر لصاحل مس تقبل احلركة ادلولية
يف ظل مشهد انساين رسيع التغري وبوصفها الهيئة ادلامئة الوحيدة للحركة اليت تُمثل فهيا مجيع املكوانت ،اللجنة ادلامئة عىل اس تعداد لعامتد
أأساليب لدلراسات الفكرية واس تكشا الاجتاهات يف اجملال النساين يف املس تقبل وأاثرها عىل احلركة ادلولية ضلك ،وعىل الساكن اذلين
تعمل لصاحلهم ،لوضع جدول ا ألعامل النساين العاملي .ومن مث أأدرجت يف خطة معلها جلسات غري رمسية لتبادل ا ألفاكر ،مفتوحة حسب
الاقتضاء للخرباء اخلارجيني.
ومن بني مجموعة واسعة من املواضيع اليت جرت دراس هتا خالل اجللس تني غري الرمسيتني ا ألوليني لتبادل ا ألفاكر ،ظهرت الاجتاهات امخلسة
التالية اكجتاهات حتمل نتاجئ هممة للغاية ابلنس بة للحركة ادلولية يف املس تقبل:
 عدم توزيع المنو الاقتصادي توزي ًعا متاكفئًا وزايدة أأوجه التفاوت
 تعطل التحول الرمقي
 فقدان احلس املشرتك ابلنسانية والقمي
 انعدام الهااهة
 املياه والعوامل ادلميوغرافية وحتراكت الساكن.
احلومكة الفعاةل والشفافية واملساءةل وماكحفة الغش والفساد
وقد اختارت اللجنة ادلامئة ،يف جلس هتا الثالثة لتبادل ا ألفاكر ،مناقشة التحدايت الرئيس ية احمليطة ابحلومكة الفعاةل داخل احلركة ادلولية  -ل
س امي يف ما يتعلق ابلهااهة والشفافية والامتثال  -عندما تواجه خماطر الفساد والاحتيال .والهد من ذكل هو عدم اجراء اس تعراض نقدي
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للعمل والليات القامئة اليت قد تعاجل ابلفعل هذه املسائل يف احلركة ادلولية .بل ان اللجنة ادلامئة ترغب يف الاس تفادة من ماكهتنهتا الفريدة يف
خلق قوة دفع وتدبر تطورات هذه القضااي يف العامل اخلاريج والعواقب املنظورة اليت ينبغي للحركة ادلولية الاس تعداد ملواهجهتا.
وابلرمغ من أأن اجلهات الفاعةل يف الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر تمتتع بسمعة طيبة بشلك عام واحرتام فائق حتظى به مبادهئا وقميها النسانية
تطورا .ولسوء الطالع ،أأظهرت
وهتنزاههتا ،من الرضوري ا ألخذ بعني الاعتبار أأن الاحتيال والفساد ميكن أأن يكوان يف أأي ماكن وبأأشاكل أأكرث ً
التجربة أأن الكشف عن الغش واملعاقبة عليه عىل مس توى أأحد مكوانت احلركة ادلولية ربا يؤدي ،عىل الرمغ من حسن النية وفعالية التدابري
املتخذة واجلهود املبذوةل يف جمال الشفافية ،اىل احلاق رضر ابلغ وفقدان للثقة.
ويف الوقت اذلي تتحمل فيه مجيع مكوانت احلركة ادلولية املسؤولية ا ألساس ية عن التعامل مع القضااي املتعلقة ابلهااهة والامتثال عىل الوجه
الصحيح ،مثة حاجة للعمل م ًعا بشأأن هذه القضااي ،حيث ان تعرض أأحد مكواناها اىل اخفاقات ربا يؤدي اىل تشويه السمعة امجلاعية جلزء من
احلركة ادلولية أأو لكها.
و أأاتحت جلسات تبادل ا ألفاكر الفرصة لس تكشا طرق حلومكة احلركة ادلولية ،عىل املس تويني الفردي وامجلاعي ،لثبات وتعزيز الزتاهما
ابلوقاية الفعاةل من ظواهر الغش والفساد وماكحفهتا وضشفها والتحقيق فهيا ومعاقبة مرتكبهيا .وبروح من املسؤولية املشرتكة ،تقف اللجنة ادلامئة
عىل أأهبة الاس تعداد ملواصةل مناقشة هذه املسائل مع الاثر املرتتبة عىل احلركة ادلولية والسهام يف تعزيز أأو انشاء أليات ذات صةل للحركة
ادلولية.
 3-4التوافق عىل مس توى احلركة ادلولية واملشاركة يف الاجامتعات (اخلارجية)
حرضت اللجنة ادلامئة ،رئيسها و أأفراد يف عضويهتا ،عندما دعيت ،اجامتعات اقلميية وش به اقلميية ومواضيعية ،أأاتحت فرصة ممتازة للقاء مع قادة
امجلعيات الوطنية واجلهات الفاعةل النسانية ا ألخرى والتشاور معها.8
-

القمة العاملية للعمل النساين (اسطنبول ،أأاير/مايو )2016
اجامتع الهيئة العامة احلادي وا ألربعون للمنظمة العربية للهالل ا ألمحر والصليب ا ألمحر (عامن ،نيسان /أأبريل )2016
املؤمتر التاسع مجلعيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر لقلمي الرشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا (عامن ،اكنون الثاين/يناير )2017
اجامتع رشاكة مجعية الهالل ا ألمحر البنغالديىش (داك ،ش باط/فرباير )2017
الاجامتع الس نوي احلادي والثالثون لش بكة (( )ALNAPللتعمل الجيايب للمساءةل وا ألداء يف جمال العمل النساين) حول
موضوع "تغيري العمل النساين" (س توضهومل ،فرباير/ش باط )2017
املؤمتر ا ألفريقي التاسع مجلعيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر ( أأبيدجان ،نيسان /أأبريل )2017
اجامتعات جملس ادارة الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (جنيف ،حزيران/يونيو وترشين الثاين/نومفرب ،2016
أأاير/مايو و أأيلول/سبمترب ،)2017با يف ذكل الفريق العامل املعين ابلجامتعات ادلس تورية.

 8بعض اللكامت اليت أألقهتا اللجنة ادلامئة متاحة (ابللغة الجنلزيية فقط) عىل العنوان التايلhttp://standcom.ch/speeches/:
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 -5ادارة أأمانة اللجنة ادلامئة
تود اللجنة ادلامئة العراب عن امتناهنا للس يد "توري سفينينغ" اذلي توىل رئاسة أأمانة اللجنة ادلامئة بلك كفاءة واخالا منذ مطلع عام 2012
وحىت ترشين الثاين/نومفرب  2016ليتحمل بعد ذكل مسؤوليات جديدة يف احلركة ادلولية .وقد خلفه الس يد "ايف جان دومرييل" يف
أذار/مارس .2017
يرساي ،جاء تقري ًبا ثلثه من امجلعيات
ووصلت املساهامت يف مزيانية اللجنة ادلامئة يف عام  2016اىل مبلغ فعيل قدره  474 216فر ًهتناك سو ا
الوطنية ،وثلثه الثاين من الاحتاد ادلويل ،وثلثه الثالث من اللجنة ادلولية .وقدمت  63مجعية وطنية مساهامت (انظر امللحق) .ووضعت
يرساي و 529500فرنك سويرسي.
مزيانيتا  2017و 2018عىل التوايل ببلغ  559020فر ًهتناك سو ا
أأجرت رشكة مراجعة مالية مس تقةل امسها ( )KPMGعىل حساابت عام  2015وفقًا للمعيار ادلويل حول معليات املراجعة  ،2400ما يؤكد
امتثال القوامئ املالية ألسس احملاس بة ومعايريها .وابلنظر اىل أأن أأجزاء كبرية من مزيانية اللجنة ادلامئة تس تعرض ضجزء من حساابت املوارد
البرشية للجنة ادلولية والاحتاد ادلويل ،فقد اتفق عىل أأن جيري هذا الاس تعراض املايل املس تقل مرة واحدة لك أأربع س نوات من مدة عضوية
اللجنة ادلامئة الانتخابية ،ويفضل أأن يكون ذكل يف العام السابق لالنتخاابت.
ترحب أأمانة اللجنة ادلامئة بزايرة مسؤويل امجلعيات الوطنية
اىل جنيف .ويقف الرئيس وا ألعضاء الخرون عىل أأهبة
الاس تعداد للرد عىل أأس ئلتمك ومالحظاتمك أأو اقرتاحاتمك
بشأأن دورمه ووظائفهم داخل احلركة ادلولية.

19 Avenue de la Paix
1202 Geneva
Switzerland
بريد الكرتوينcontact@standcom.ch:

الهاتف+41 22 730 2032 :
املوقع اللكرتوينwww.standcom.ch :
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امللحق :قامئة امجلعيات الوطنية املاحنة

وقت كتابة هذا التقرير ،سامهت امجلعيات الوطنية التالية بسخاء يف مزيانية اللجنة ادلامئة لعايم  2016و /أأو  .2017وتود اللجنة ادلامئة تكرار
شكرها للك واحدة مهنا.
اثيوبيا
اس بانيا
أأسرتاليا
اس تونيا
ارسائيل
ا ألرجنتني
ا ألردن
أألبانيا
البحرين
اجلبل ا ألسود
امجلهورية التش يكية
ادلامنرك
السلفادور
السويد
الصني
العراق
الفلبني
أأملانيا
املغرب
اململكة املتحدة
الرنوجي
المنسا
الياابن
أأندورا
ايران
أأيرلندا
ايطاليا

اتيالند
تركامنس تان
تركيا
تونغا
جزر املادليف
جزر كوك
مجهورية كوراي
جنوب السودان
دوةل قطر
رومانيا
سويرسا
فرنسا
فنلندا
فيتنام
قربا
كرواتيا
مكبوداي
كندا
كينيا
لتفيا
ليتوانيا
ليختنش تاين
مرص
موانكو
ميامنار
ميكرونزياي
نيوزيالندا
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بلجياك
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هندوراس
هولندا
اتيالند

