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 املؤمتر الدويل الثالث والثالثون للصليب األمحر واهلالل األمحر
 تقرير امُلقرر

 الس يدة الرئيسة،

ليمك أ رفعيسعدين أ ن   التقرير الرمسي للمؤمتر. ا 

الزتام عاملي  تعبريا عن -مراقبا   77ومجعية وطنية  187دوةل و 170 ميثلون –خشص 2300ما يزيد عىل ، خالل ال ايم الثالثة املاضية ،اجمتع

 أ عقد التحدايت اليت تواجه عاملنا. بعضناقشة ب حقيقي 

طارلكمة  155ُألقيت و  حمادثة.  21املؤمتر" ومواضيع عىل  ا ضاءةجلسة " 18جانبية و فعالية 36املؤمتر"، ونُظمت  داء من"أ ص جلسات يف ا 

وهذه ال رقام  سفري املكس يك.النش يطة ل  قيادةال قرارات وتفاوضت حولها حتت  7تعهدا، وانقشت جلنة الصياغة  94وابل ضافة ا ىل ذكل، قُدم 

  ملناقشاتنا. ر احملمتةلغنية عن التعريف وتبني ال اث

لناس يف الزناعات املسلحة. ويف لك يوم، ركزت جلنة معينة عىل أ حد مواضيع املؤمتر. فاس تكشفنا يوم الثالاثء القانون ادلويل ال نساين وحامية ا

ضاءة عن التكنولوجيا اجلديدة، والتأ ثري يف السلوك وعُ  وخمتلف أ اثر القانون ادلويل ال نساين عىل الناس واحلرب  وال بالغ الطوعيقدت جلسات ا 

ادلول يف املناطق احلرضية. وانقش املشاركون مجموعة من التحدايت القانونية وال خالقية والس ياس ية وحددوا مفاهمي رئيس ية من شأ هنا أ ن تساعد 

 أ خرى عىل مواهجهتا.  وهجات  

. وقد مسعنا أ ن التكنولوجيا اجلديدة تمكيل القانون امللزم،  ، ومعل الناس وسلوكهم بطبيعة احلالاتوأ حدث التقنيل حباث واخليال  لورأ ينا كيف ميكن  

ذا  ابس مترار أ ساليب القتال يف الزناعات املسلحة. وحيمل ذكل أ نواعا جديدة من اخملاطر للمدنيني والبىن التحتية املدنية ويطرح أ س ئةل عام تغرّي  ا 

ذا اكن يلزم وضع قواعد جديدة. ويطرح ذكل، يف حالت كثرية، أ س ئةل أ خالقية مع  مطبقةاكنت قواعد القانون ادلويل ال نساين القامئة  يقة وما ا 

 للمجمتع وللبرشية. غري أ ن التكنولوجيا اجلديدة ميكن أ ن تساعد أ يضا عىل احلد من معاانة ال نسان يف حالت الزناعات املسلحة. 

اتية اذلومنظومة ال سلحة  ب الس يربانية،  حلر وهناك عدة جوانب للك حتد من حتدايت ضامن حتسني احرتام القانون ادلويل ال نساين يف عامل اليوم. فا

ث املشاركون عن الزناعات املسلحة التشغيل، واذلاكء الاصطناعي والتعمل ال يل، ميكن ان ختلق مواطن ضعف جديدة ونتاجئ يتعذر توقعها. كام حتدّ 

شات حول طرق التأ ثري اجلديدة يف اليت تدور رحاها بشلك مزتايد يف املناطق احلرضية وما لها من أ اثر مدمرة عىل الساكن املدنيني. ودارت مناق 

ن مفت، السلوك يف الزناعات املسلحة وفائدة ال بالغ الطوعي ومشاطرة أ فضل املامرسات الذلين ُُيمالن أ حياان. وعىل الرمغ من اس مترار الانهتأاك

 ال مهية باكن أ ن نتذكر ما مت حتقيقه من جناح وادلور احليوي للقانون ادلويل ال نساين. 

املناخ وال زمة البيئية  ل زمةلجنة الثانية يوم ال ربعاء عىل موضوع مواطن الضعف املتغرية. واس تكشف اخلرباء واملامرسون ال ثر املتداخل ال  توركز 

 والزناعات املس مترة، وما متثهل ال وبئة واجلواحئ من هتديد وارتفاع مس توايت عدم املساواة.

ىل دور  املتطوعني يف بناء جممتعات أ منة وجامعة ويف التصدي لل اثر ال نسانية ل زمة املناخ والهجرة والزنوح ووهجت جلسات ال ضاءة الانتباه ا 

 ادلاخيل.
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طار نظم الصحة  شددوا عىل نوقد اس متعنا ا ىل املتطوعني والعاملني يف جمال الصحة اجملمتعية اذلي أ مهية تشجيع تقدمي خدمات الصحة اجملمتعية يف ا 

 من معارفها لتصممي وتنفيذ اس تجابتنا.  ة والاس تفادةالوطني

فقر الناس وأ شدمه أ   املناخ ياُلحظ ابلفعل وأ نه ميثل قضية فعلية مجلعياتنا الوطنية. واكلعادة، يالحظ أ ن أ ن أ ثر تغرّي عىل كد املشاركون أ يضا أ  و 

اكنوا يعيشون يف مناطق تعاين من الزناعات أ و يف بدلان متقدمة أ و انمية، أ و يف دول جزرية صغرية. ويبدو أ  سواء ، كرث من غريمهأ  ضعفا يعانون 

 س تجابتنا امجلاعية. تُعد أ ساس ية لالرشأاكت والتعاون، ول س امي مع احلكومات احمللية، امجليع اتفق عىل أ ن أ ن 

تلبية احتياجات الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي للساكن املترضرين من ومسعنا أ ن ادلول واحلركة ترى أ ن هناك حاجة ملحة لتعزيز 

ن  طار مثل هذه الرشأاكت، وأ ن علينا أ ن "نساعد املساعدين" حيث ا  الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حالت الطوارئ، يف ا 

 نا يعملون يف ظروف مروعة أ حياان. ي متطوع 

ماكنية حتسني اوشدد عدد من املتحدثني يوم الثالاثء عىل  ل أ ن س تجابتنا ومعلنا مع الساكن املترضرين، للتكنولوجيا الرمقية ا  علينا مسؤولية ا 

غفال أ حد. فالعمل ال نساين يف العرص مشرتكة بضامن اس تخداهما بصورة أ خالقية دون تعريض الفئات الضعيفة أ صال ملزيد من اخلطر لضامن عد م ا 

 بل ابلثقة.  الرمقي ل يتعلق ابملاكئن

عاانة غري مقبوةل. وكثريا ما حيرمون ملحبثا عن ال مان أ و أ فاق أ فضل   مدى تعرض الناس اذلين ُياجرون موضوع الهجرة عنجلسة ال ضاءة  بيّنت و 

تلزهمم لضامن سالمهتم وصون كرامهتم وحقوقهم. ووافق املشاركون عىل وجوب بذل املزيد من اجلهود لتلبية من املساعدة وامحلاية ال نسانيتني اللتني  

 احتياجات املهاجرين الضعفاء وصون فضاء العمل ال نساين اذلي نعمل فيه.

ركة اجملمتع ومسؤوليته؛ الزناهة وتقامس ودرست اللجنة ال خرية يوم امخليس موضوع الثقة يف العمل ال نساين من ثالثة منطلقات خمتلفة يه: مشا

 اخملاطر؛ كيفية هتيئة ظروف مواتية للعمل ال نساين املبين عىل مبادئ. 

 هجود التحسني املتواصةل تسامه يف تعزيز الثقة وأ ن الاحتفاظ ابلثقة يتطلب وضع أ ليات للمراقبة الصارمة.جرى تذكريان بأ ن 

لهيا. فهم اجملمتعات احمللية . ذلا جيب حساسة ومتبادةلمسأ ةل فالثقة  ال صغاء. وتعد الثقة عنرصا أ ساس يا  نا يفن حنسن همارات أ  وعلينا أ يضا والتقّرب ا 

 لضامن مس تقبل العمل ال نساين، ويه تنبثق من التواضع والصدق والشفافية.

امئة. وسيمتثل دورمه يف ضامن نرش املناقشات اليت دارت وأ مس، انتخبنا، حنن ادلول ومكوانت احلركة ادلولية مخسة أ عضاء جدد يف اللجنة ادل

 عدم انتخابالرمغ من . وعىل من حيث التوازن اجلغرايف وبني اجلنسني مجموعة ال شخاص املنتخبني تنوع. وقد أ سعدين عىل نطاق أ وسع هنا

ن الش باب س يعملون مع اللجنة املنتخبة، وأ مل أ ن نواصل، بعد أ ربع س نوات من ال ن، ال خذ ابلتنوع فعال بلك ا  فمتازين، امل شابني ال ني رشح امل

 فعال.  الاضطالع بدورمعىن اللكمة وأ ن نشجع الش باب عىل 

ل أ ن احلديث ليس سوى تقدم النقاشل شك يف أ ن ال ايم القليةل املاضية قد سامهت يف   .نمتأ  أ فعال، أ فعالمك  اليوم ا ىلوحنن حباجة  أ قوال. ا 

 ا من أ عقد التحدايت اليت س تحدد، بل أ خذت حتدد ابلفعل، حياتنا. ا ن ش بابنا خيشون مما خيفيه املس تقبل. لقد ورث جييل بعض  

ن أ زمة املناخ و   املناقشات اليت أ جريناها  جشاعتمك وبيان أ نالقادة يف هذه القاعة، لبيان  أ ُيا  ،  حياتنا. وحنن نعمتد عليمك  هتدد  النفس يةالصحة  مشألك  ا 

ن نتاجئها ل تنحرص يف لن ختُل من أ ثر مواضيع هممة ابلفعلحول   . ملساعدهتم.أ شخاص حقيقيني يعولون علينا  تتعلق حبياةنصوص قرارات، بل  وا 

 


