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 الندر الدكتورماريوفيالروبل كلمة

العامة للهيئة الثامنة الدورة امام

األعزا* راألصدتا* الزمال* ايها

‘وبعد طيبة تحية

هذا ‘المجر ني المنعقدة للرابطة العامة للهينة الثامنة الدودة ني بالمشتركين التتي ان العظيم وافتخاري مرودي دراعي لمن انه

راحترام. تقدير كل له اكن الذي البلد

 بعملية االتمر ويتعلق. العامة. للبيئة دورة كل الى انشطته عن اجماليا بيانا اقدم ان علئ يتعين الدولي التحادنا رنيا وبرصفي

عالمي. بطابع سم باعتبارها مؤسستنا بها تقرم التي األعمال لتعدد نظرا واحد ان تي ومعقدة سهلة

 نلسفتتا ترجمة اي ‘الغابة بنفس مدنرعين باننا اتتناعي لشدة يعود ذلك نان اتحادنا عن التحدث السهل لمن انه قلت واذا

 بمقتضيات التكدف الى الحاجة بالنا عن تغرب اال ويجب هذا ملموسة. اعمال الى نبيلة اساسية مبادئ سبعة على التائمة

والمراكبة. الحيوية : اتحادنا لعمل تفسيري هر وهذا العالم. يشهدها التي المستمرة التغييرات ظل ني ومتطلباته العصر

 رخامة ،١٩٨٩ األف/اكتوبر تشرين منذ الرابطة بها تامت التي األعمال جوانب اهم ابرز ان األعزا*، ٠األصدتا ايها وبودي،

 لدى اجريم التي الزيارات كنلك استعرض وان ٠مهمتنا اساس حجر تعد التي الكوارث من واالغاثة التنمية مجاالت ني

 يتطلع التي واألهداف يواجهها أن عليه سيتوجب التي التحديات اي اتحادنا مستقبل لبحث الوطنية الجمعيات مختلف

.٢٠٠٠ غام تبل لتحقيتها

 سيتطرق. التي البارزة الجوانب بعض تناول على سأقتصر نانني االغاثة مجال ني األمانة رخامة الرابطة بعمل يتعلق. رنيما

كالعادة. تتريره ني التفصيل من بمزيد العام مين٠اال لها

 من خاص لبند موضوعا تشكل التي التسعدنات لعقد االستراتدجة العمل خطة على ١٩٨٩ ني العامة الهينة رانقت رلند

 على يجب انه ذلك : الدولي للمؤتمر الثانية اللجنة ستدرسها التي المسائل ضمن ستبحث والتي الدورة هذه اعمال جدول
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 رنتا بالدها لجمعيات التقدم ومانل تهيئ حتى الحركة اطار ني التنمية بشكالت تعنى ان تعلمون كعا الحكيمات

للحركة. االسي للنظام

 بالتعائ الميدان هذا ني الرابطة رظنر العام االمين احرن» الذي التقدم اوجه لتحليل هنا اتطرق لن فانني قبل ض تلت رى

.رئيسا باعتباري خاص نحر على تهمتي معينة مائل الى ماشير انني غير الوطنية. الجمعيات مع

 الدكتور ويراس وتقيمها االستراتيجية العمل خطة تننين على باالشراف اليه عهد عمل نريق باشثا» شك دون طمتم ولتد

 الهينة على سيعرض لتقرير موضوعا ١٩٩٠ االول/اكتوبر تثرين منن عقدا له اجتماعين الل سيكلن الذي الغريق.' هذا بلهران

 التي التوجيهات دراسة ني مهمته تمثل اذ اليها. المثار الخطة لتنغيذ بالنسبة كبيرذ بأهمية الغريق هذا اعمال وتتعم العامة.

 العلية دنه وجهة تحديد ومائل ركذلك الوطنية. الجمعيات تبل من التنفيذ مرضع الخطة لرخع بها االسترشاد يجب

 ابال. ضرورة على وتنص محددة مهمة (٥)" خمين تورد الخطة ن’ الى انير التذكير سبيل رطى .واهدانها وارلرياتبا

 وباالخانة الطويل. االجل طى البرامج تنفيذ ني االنطالق لدى رادستين والعجزة وادالجتين الكوارث لخس-دايا خإلهى اهتمام

 االعتبار ني اخذهما ويجب خاصة. بعناية الدورة هذه ستشملهما - والشدان النا. هما - تطاعين هناك ان ارى ذلك الى

طنة. ال للجمعات االنماندة السداسات وضع لدى كبير حد الى

 نشاه هنن النسا* بذلتها التي الجهود كإنت فقد اتحادنا. لمستتدل بالنسبة والنسا* الشباب دود طى هائلة أمال اطد وانني

 الشباب لدى المتوفر والخيال واالخالص الحيالة رصيد تبذر ان يمكننا وال اليرمي. لعملنا االساسي الحانز هي حركزنا

والنسا..

 التنمية صندوق انثا. ومنها .١٩٨٩ منذ المحقنة االنجازات بثان نظركم وجهات البدا. نرهة الراهنة الدورة لكم وتهيئ

 تحقيق الى جهودنا جميع ترمي ان ويجب التنمية. محال ض للتعاون األحمر والهالل االحمر الصليب ونراعد مبادئ لدخع

 ندا. تضمن نتد التنمية. انشطة لمساندة الرابطة تصدرها التي ات٠الذدا طى خاصة التاكيد الغاية لهذه ربودي الخطة. اهداف

 ستتجه ١٩٩٢ وني بلدا. ٧٢ ني شروعا ٣٢٢ لتننين الردية الفرنكات من مليون ٦١,ه مبلغ طلب ١٩٩١ لعام التنمية

.بلدا ٧٧ ني شروعا ٤٢٥ لغاثدة السويسرية الفرنكات من ملين ١٠٠ حوالي تدبير الى الجهرد

 ان واكرر ساهمتكم. بغخل ملموس راتع الى المثرومات هذه تتحول حتى ندا»حارا اوجه تانني لالتحاد رنيا وبايتبالي

لعام التنمية لندا. االستجابة تكرت ان واطي جملة. الوطنية للجمعيات دة1دغا*شا القدرة ني ,.يد.,.١٦ضوجهاا تكدن. يبقا
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 هدننا تحقيق الى البيل ليكون تواتنا توحيد أن على ولليال اتحادنا به يتم الذي العالمي الطابع تعكس مراة ١٩٩٢

 ساندة الى تحتاج امود واالنصاف واالستقرار والالم نالتنمية الظروف. جميم ص[ االنمان معاناة تخفيف : أى ‘اال'بادي

الجميع- هن

 ويع االتحاد. نثأن منذ االغاثة اعمال ني الرابطة شرعت حدت ني .١٩٦٣ من اعتبارا الوطنية الجععيات تنمية صرم توطن لغد

 خلفتها التي اآلثار ابراز ني ذلك مع ارغب فانني ٠١٩٨٩ منن انجزت التي االغاثة لعطيات بالتفهبل التطرق الى ارمي ال انني

 ١٩٩١ منتصف حتى اصدرت ند الرابطة أن الى اشير المثال يبيل وطى الميدان. هذا ني واالتحاد الوطنية الجمعيات جهود

بأكمله. ١٩٩ . عام ني الصادرة ات٠الذدا رتم يعادل مما ندا. ٣٥ ض اكثر

 ومالية بثرية هامة. موارد طى تعتمد أن والرابطة الوطنية الجمعيات على يجب المناسب النحو على بالتنسيق ولالضطالع

 عام وفي العاجلة. الحاالت هذ، مثل ني نحوممكن اجدى طى للتدخل الالزمة التشغيلية التدرن تخمن االنواع. جميع رمن

 طيون ٤ , ه الى الماعدة بموجبها تدمت ندا. ٣٥ اصدار خالل من السويسرية الفرنكات من ماليون ١١٠ مبلغ التمالى ١٩٩٠

 لعطيات السويسرية الفرنكات من طيونا ٣٠ حوالي خصصت وقد الكوارث. انواع من وغيرها الطبيعية الكوارث ضحايا من

 الهادي والمحيط اسيا لسليات طيونا ١٢ من واكثر االمريكية القارن ني اجريت التي للصليات ماليلت ٨ من واكثر افريقيا

 جمعيات ساهمت وقد انريتيا. رشمال االوسط الشرق لعطيات طيونا ١٥ عن يزيد وط اوروبا ني لمشاريع مليونا ١٣ وترب

 اعمال لمساندة السويسرية الفرنكات من مليونا ٦٧ من يترب ما ترفير خالل من الجهود هذه انجاز ني بلدا ه ٠ مت اكثر

 مثل مؤسسة نهوضى خرودة على التاكيد لمجرد األرتام اذكرهذه وانني التنمية. لمشروعات مليونا ١ ٤ وحوالي االغاثة

 المستويات على رالتنظيم رالتفهم الفعالية حيث من عليها المعقودة واآلمال الظروف تتطلبه الذي المعنوى الى مؤسستنا

 أسيا )لمنطتة استراليا وني )ألمريكا( كوستادكا ني اتليعية مكاتب على حاليا الرابطة وتعتمد والدولية- واالنليمية الوطنية

العالم. بلدان مظن الى مرتدين مندوبا ٢٣ ٠ حوالي الى باالخانة )الفرينيا( لذمبابوي ديفوار كرت وني الهادي( والمحيط

 لالحتياجات استجابتها تحيت - التحديد رجه على — مترخية التثغيلية. قدرتها تعزيز درب طى ثابتة بخطى الرابطة وتعير

 بل الطرح الى االنتتار بعبب ال الينا. اآليلة المهام جميع تحقيق من نتمكن حتى طويل طريق امامنا زال وما التائمة.

 استمرار الى ١٩٩. لعام الرابطة مجلة ني اشرت رند . يتزايد ساعداتنا على االنبال يفتأ وال -الموارد توتر لعدم باالحرى

 اسفر وتد المجتمع. هامش طى تعيش الغترا. من متزايدة اعداد اصبحت بحيث والجنرب الشال بذت الغاملة الهوة اتاع

 انواع رجميع الطبيعية الكوارث حيال خعفها واشتداد الدولي المعيد طى القطاعات هذ» شل حجم ازدياد ين ذك

للتحديات. التمدي صعوبة بالتالي نتزداد الظلم يزداد التانم للتغارت رنتيجة النكبات.
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 انهار نقد متزايدا بشكل تتضح االنتقالية المرحله مشكالت وأخذت والشرقية الوسطى أوروبا في التغييرات تسارعت لف

 من مستفيدة الى متبرعة من ٠عتود منذ االولى للمرة أوروبا وتحولت فيها. المعيشة مستوى تدهور واشتد البلدان هذه اتتماد

للمساعدة. الرابطة برامج كبرى

 الوطنية الجمعيات مع بالتعاون االغاثة عمليات من مجموعة نخلمت اذ الخليج مأساة من المتفرج التحادمرتف ا ٢ لؤ٠٣ 1،

العائدين. واستقبال بالدهم الى العودة ني الراغبين جميع مساعدة اجل من االخرى والمناطق المجاورة ان للبك

 الى للعودة طريقهم ني البالد يعبرون كانوا معن الالجنين االف رعاية ني ردذي٠اال االحمر الهالل الرابطة ساعدت ارين وفي

اوطانهم.

 من والبعثات، المندوبين من العديد ساهم وحيث مختلفة وطنية جمعيات فيها شاركت التي العمليات، استمرت وند

. ١٩٩١ايارامايو - ذسان/ابريل الى ١٩٩٠ ثمراغطس أب

 وغيرها االولية االسعافات وتوفير االغاثة توزيع خالل من عائد ٥٠٠,٠٠٠ حوالي استقبال ني المصري االحمر الهالل وشارك

الدخول. موانئ ني الخدمات من

 بصورة البحرين في حينذاك متمركزا كان الذي - الكويتي حمر٠اال الهالل باسم ندا* الرابطة اصدرت فقد للكويت بالنسبة اما

الكنت. الى أوعاجال اجال للعردة االستعداد ني لمساعدته وذلك مؤقتة

 الى المرحلين األشخاص ورعاية المعرقين مراكز الحد المساعدة وتأمدن االغذية توزيع يشمل، الكويت برنامج كان العردة ولدى

العراق. حدود من مقرية على يقع مخيم

.الوفد رنيس سوى يبقى ولن .١٩٩١ االول/اكتوبر تشرين ١١ في ٠ المخيم أي “ االنشطة هذه اخر انتهى وند

 عاجلة. ساعدات على للحصول ١٩٩١ اذارامارس اواخر ني ندا* الرابطة اصدرت العراقي االحمر الهالل طلب طى وبتا*

 العراق. في العمل لتوجيه العملية الرسائل .حول اتفاقا والرابطة األحمر للصليب الدولية اللجنة ابرمت الندا* هذا اثر وعلى
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 تحت التنمية ني خبيرا رضعت ١٩٩٠١ ايلوالسبتمبر وني انشطته. تنظيم ني العرامي األحمر الهالل الرابطة ساعدت كما

.واقسامها هياكها تدعيم بصدد معها ليتعاون الجمعية هذه تصرف

 ني تمثل وتد ‘العراق ني نشب الذي الداخلي للنزاع نتيجة الالجنين من هام نرج تدنق اثر الرابطة نشاط انطلق ايران رني

المالية. بالموارد الوطنية الجمعية وتزويد االمدادات تأمين

.ميدانيا يعمل شخص الرابطة يمثل حيث مستمرة العملية هذه زالت وما

.ميدانيا مندوبا كذلك اليه وارندت االستعداد بتدابير يتعلق فيما السورى األحمر الهالل الرابطة ساعدت وقد

 كانت وان جارية جرانبها بعض زالت ما اغاثة عمليات وتغيذ لتنظيم اليمن لجمهورية األحمر الهالل مع الرابطة تعاونت كما

االجتماعي- للعوذ برنامج من نوع الى التحول ني اخذة

 النددات عدد ذلك على ويدل . اهتماماتها جملة ضن الرابطة لها تكرسها التي األولوية تغف لم افريقيا نان الجهود هذه ,دغم

 يجب انشائها منذ الرابطة تزمنها التي الطوارئ خذمات فان هذه كمتي فى جا* أن سبق وكما القارة. هذه لصالح الموجهة

 ظل في اتناغنة لالحتياجات االستجابة على القادرة االنسانية المنظمة منازع دون هي فالرابطة للمستقبل. استعدادا تعزز أن

 على الوطنية الجمعيات كل اشجع فانني ثم ومن التسعينات. اثنا* الوتاية على التاكيد هر اساسا يهمني وما هذا الكوارث.

 بارز بدور تفوم أن الوطنية والجمعيات للرابطة وينبغي الطبيعية. الكوارث من للحد الدولي العف اهداف تحقيق ني االسهام

االغاثة. تنسيق يطرحه الذي التحدي اليه يضاف بتحد - رأيي ني - األمر يتعلق اذ المجال هذا ني

 على نالقدرة يثل• بديلة ليست انها اال ضرورية كانت وان نهي .وحدها بالتقارير نكتفي رأال عمليين نكرن أن علينا ويتعين

 وبتطبيق التسعينات. لعقد وضعناها التي األهداف ربلرغ التغييرات احداث سر هي والدولي، الوطني المعيدين على العمل،

المجتمعات. مخئف تنمية ني نعال نحو على نساهم فاننا االستراتيجية العمل خطة

 ١٩١٩ عام الرابطة تأسيس تم فعندما عموما. االجتماعي والعمل الصحة مجال في الرابطة انشطة اهمل أال علي ويتعين هذا

 في الصحة موضوع تتناول عالمية منظمة أول هي الرابطة وكانت العام. لالصحاح عالمي برنامج هوتنفيذ المنشود الهدف كان

 بتعابير العالمية الصحة منظمة عرفته المفهوم رهنا انساني. حق الصحة بآن ٠ فعال وانما نوال ال ٠ وتعترف تصرا العالم
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 هذا ني والرابطة الوطنية الجمعيات تنجزه الذي العمل على خاصة اهمية اعلق فانني وعليه ذلك. من عاما ٢٧ بعد دنيقة

 كل اشجع فانني وبالتالي نيه. اساسي مكان للصحة يكن لم ما النجاح الى طريته انمائي برنامج أي يعرف فلن المضمار.

 وعالمي وطني كنز هي بل نحسب نرديا كنزا ليست التعليم، شأن ألنها نالمحة ‘والصحة الحياة يحمي أن ذه٠شا من عمل

 بالتالي علينا ويتعين والدولية« الوطنية المنظمات وجعيع الدول عاتق على يقع اساسيا التزاما والصحة التعليم ويشكل .ايضا

حزم. بكل ولكن تدريجيا العمل النجاز به الوفا*

 فغي القارات. مختلف في بلدا ٣٣ جمعيات بزيارة ٠١٩٨٩ األول/اكتوبر تشرين شهر منذ تمت، فقد بالزيارات يتعلق وفيما

 الجهود على واطلعت .وتوغروكينيا رغانا ونيجيريا ديفرار وكرت ناسر، بودكينا الى ١٩٩٠ أاذار/مارس ني ذهبت افريقيا،

 الصليب جمعيات ررت ١٩٩١ ايلوالسبتمبر وفي بالدها. في التائمة االحتياجات لتلبية الجمعيات هذه من كل تبذلها التي

والكونغر. وبوسترانا وماالوي زمبابوي في االحمر

 واندونيسيا وتايالند ونيتنام والوس ماليزيا جمعيات نرت عندما ١٩٩٠ اياراماير ني أي سيا، الى مرتوت ألفرت وند

واستراليا. ونيوزيلند فيجي جمعيات بزيارة تمت حيث ١٩٩١ أذارامارس وفي وسنغافورة.

 ني اشتركت ١٩٩٠ الثاذي/ذوذمبر تعشرين وني .١٩٩٠ حزيران/يوذبو لبيروني االحمر الصليب ردت االمريكية، الفاره وفي

 فنسنت ستانث ني االحمر للصليب الجديد المقر افتاح حفل حضرت ١٩٩١ اياراماير وني المكسيك. ني المتطوعون مؤتمر

 والذي )كندا( اوتاوا ني كبير بنجاح عتد الذي عشر الرابع األمريكي المؤتمر حضرت ١٩٩١ حزيران/يوذيو وني وغرينادين

بهاما. ني االحمر الصليب ررت ١٩٩١ اب/اغسطس وني القارة. هذه جمعيات وتادة رذأل* بجميع ظله في التقيت

 ١٩٩٠ ذيسان/ابريل وفي . ١٩٨٩ االوالديسمبر كانون ني االسباني األحمر للصليب العامة الجمعية ني اشتركت ويييا وفي

 اللجنة رئيس مع تمت ١٩٩١ نيسان/ابريل وني هام. انمائي ببرنامج الرابطة تقرم حيث الروماني االحمر الصليب ررت

 تكرم الذي المجري االحمر للصليب بزيارة سرماروغا السيد االحمر للصليب الدولية اللجنة ورتيس ابوتورة الدكتور الدائمة

 ني المشدين الصحافة رممثلي السياسي السلك اعضا* من عدد جانب والى الحالية. الدستورية االجتماعات باستضافة

 بلغاريا الى توجهت ١٩٩١ ايارامايو رفي برلمانها. ورتيس المجر جمهورية رئيس مع عقدت التي االجتماعات حضرنا بودابست

 االحمر والصليب النمساوي االحمر الصليب جمعيتي نرت كما والصحة. االحمر الصليب النالم الدولي المهرجان لحضور

 االحمر الصليب جمعية النشا* المائة بعد والعشرين الخامسة بالذكرى االحتفال في اشتركت حزيران/يونيو ١ وفي االلماني•

لوسيرن. في اتيم الذي السويسري،
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 االحمر والملب األحمر للهالل العربية الجمعيات مؤتمر ني اب/اضطر ٢٨ اش ٢٤ من اشترى ط االوس الدرن ولي

 الذين الرابطة رئيس لنواب اجتماع وعقد المنطقة. جمعيات بمعثلي التقيت المناسبة وبهن، )سوريا( دمشق ني ضد الذي

التنفيذي. المجلس دورات بين الفاحلة الفترات خالل رسمي غير بشكل االجتماع طى كوام منذ لرجوا

 بشكل وللنظر المسائل مختلف لبحد مجاال لتا تهيئ التي اللقا»ات من النوع لهذا ارتياحي فيق البدا» الغرمة هذ، وانتهز

 ان الشأن هذا ني وبودي العامة. والهيئة التنفيذي المجلس الحتياجات استعدادا سيما وال الهامة النقاط بعض ني موضوعي

 الوطنية للجمعيات وانما الصعوبات. ظل ني وخاصة دائما. دعما لي ونروا الذين الرئيس لنواب نقط لببى بالشكر اتوجه

 الفاحلة الفترات خالل التنفيذي للمجلس تدل التي بالمؤوليات انتخابها. منذ جدية. وبكل تكفلت التي المجدى ني االيضا.»

وساندة. نهم من القيته لما وامتتاني تقديري عظيم عن للجميع اعرب ثم ومن العامة. الهينة دودات بار

 والهالل االحمر الصليب ندوة انتتاح وكذلك الدائمة للجنة العادي غير االجتماع ريمو مان ني حضرت ايلول/- ٣ وني

االنساني. الدولي التانون لمعهد المستديرة المائدة اطار ني المنظمة االحمر

البلقان. بلدان جمعيات اجتاع ني لالشتراك لليونان بزيارة تمت الجول/سبتمبر ٢٥ و ٢٤ وني

الوطنية. الجمعيات ومندوبي الحكومات موظفي كبار مع التحدث من تمكنت الريارات هذه جميع رخالل

 اثنا» بتمثيلي الرابطة رئيس ونائب األيسلندي األحمر الصليب ماغنوسونرئيس السيد قام البعثات هذه الى وباالخانة

 رئيس كينل السيد من طلبت ند . ١٩٩١ ذيان/ابريل ني وذلك المكيكي األحمر الصليب النشا» الثمانين بالذكرى االحتفال

 الموحد. األلماني األحعر للصليب العامة للجمعية دورة أول ني يمشي أن الرابطة رنيى ونائب الويسري االحمر الصليب

 األحمر الصليب عام رامين الرابطة رئيس نائب غوتيريز .1 الدكتور تام واخيرا بوت- ني ١٩٩١ ايارامايو ني ضدت التي

 الول/اكتير ا تضن ١٨ وقب ٠ للجمعي، ة٠اكس عام بند لناقدة عني ٠٠،لغرابااليأ ةربزبا الكوبي
٠ لواط، ا قر زارت ى ٠لد لودبورغ ،٠ج د لخني لياب، كينل اليد اغل

 للرابطة بالنسبة الزيارات هذه الهمية نظرا - ١٩٩٠ وايلوالسبتمبر اب/اغسطس ني نيويورك الى بزياراتي اتره ان يفوتني وال

 لدى دانم مراتب صفة على للحصول الماضي العام ني الرابطة سعت تعلمن نكما المتحدة. االمم منظمة لدى بمساع للفيام

 المتحدة االمم عام امين كريار دي بيريز خافيير بالسيد االجتماع من تمكنت النيارات هذه واثنا* المنظمة. لهذه العامة الجمعية

االجتماع. هذا من الحق رتت ني حدة على نهوسيبحث بالتفصيل الهام الموضوع لهذا اتطرق ولن اخرى- وبشخصيات
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 اللجنة وبرنيس العام باالمين للدجتماع االمانة الى بانتظام حضرت انني الى اشير تقريري من الجانب هذا اخددام وتبل

الدستورية. االجتماعات لحضور جنيف ني تواجدي عن نضال وذلك األحمر، للصليب الدولية اللجنة ورئيس الدائمة

 االدارة جهاز واعضا* سرماروغا الرئيس مع وخاصة الدولية اللجنة مع تبادلناها التي التعاون بعالتات هنا انوه ن١ وبردي

 كما االتحاد. ني بمهمتي االضطالع ٠بد لدى ترخيتها التي االهداف أحد هر هذا وكان االحمر. للصليب الدولية باللجنة

 األحمر للصليب الدولية للجنة العامة الجمعية واعضا* التنفيذي المجلس اعضا* عقده الذي المشترك باالجتماع ايضا ابلغكم

 الجمعيات من مجمرعة بدعوة نظم الذي االجتماع، هذا واثنا* .١٩٩١ ايلوالسبتمبر ١ الى اب/اغسطس ٣٠ من ايغردون في

 وكان رسمية. غير وبصورة صراحة التباحث من الدولية للجنة العامة والجمعية التنفيذي المجلس اعضا* تمكن الرطندة،

 استراتيجيات وايجاد للحركة المكونة المؤسسات بوت الثقة تدعيم *ضرورة : هر المناسبة بهذه للبحث المطروح العام الموضوع

 استطاع اللتا* هذا وخالل . المستقل يطرحها التم- التحديات اذا» وصورته األحمر والهالل حمر٠اال الصليب عمل ليعريز

 يحفزهم المؤسستين. بين الغانم العمل عالتات وتحليل للحركة الحالي الوضع حول األرا* وتبادل روابطهم توثيق المشتركون

اجمع. العالم ني المؤسسة عمل تساند واحدة ادارة ذات حركة منظور

 ني لها يستجيب أن اتحادنا على سيتدين التي المخظغة االنسانية واالحتياجات التحديات ماهية عن التساول بنا ويجدر

 االنسانية االحتياجات لظبية حددناها التي األهداف واالبتكارلتحتيق الخيال من هام رصيد يلزمنا انه رأيي وني المستقبل.

.نطانها يزداد بل تغزًا ال التحديات فان ويتغير يتقدم العالم أن ورغم .عصرنا في القائمة

 بوجود قبل من نوهت وقد هذا الثمانينات. عقد ني بها تمنا التي التجارب بفضل الخبرة من مزيد اكتساب استطعنا لقد

 وزيادة الرابطة نشاط تكثيف بضرعرة تؤشر نهي ذلك على االرتام تشهد واذ ٠ومداها الكوارث عدد ريادة على تدل مؤشرات

 تعقيدا تزداد الطوارئ حاالت أن ذلك االرتياح. على تبعث بنسبة الميدانيين مندوبينا عدد ازداد ١٩٨٩ عام ومنذ ٠عملياتها

 تهدد جديدة تكنولوجية لمخاطر التحسب يجب ذلك ومع الملموسة. بالمشكالت اعمق ودراية كفاط ذوي مندوبين وجرد وتتطلب

 بحيث المجال هذا ني فعالية اكثر بدود للقيام االستعداد االحمر والهالل األحمر الصليب على يتعين عليه وبنا* االنسان. صحة

 ادانة البؤس أن باعتبار االنسان بأوضاع النهوض سبيل ني بالمزيد واالسهام الراهنة التحديات يواجه أن لالتحاد يتسنى

 المجاور البلد هر الحقيقي عدونا ليرة تائال: دونان هنري بها محلق التي العبارات الصدد بهذا ولنتذكر

'.المسبتة واالنكار الخاطئة والمعتقدات واسن والفقر هوالجهل وانما
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 التحديات بمواجهة يسمح رعملي واندي توانن ايجاد الى التسعينات عقد خالل يرمي ان اتحادنا طى يجب انه احقد ولذلك

 تقترن تناتض وأرجه بل لها حصر ال صعوبات االحمر والهالل األحمر الصليب سبيل ني عثرن حجر وتتف امامه- المطروحة

ذاته. حد ني بعمله

 اطود حلول الى الحاجة تجلت وقد هذا اجمع. العالم ني االنسان معاناة تخفيف الى اتحادنا جهود من األكبر الجانب ويرمي

 .بأسرها الحركة نلك ويعني المداناة من للوقاية االهتمام من مزيد ايال. والى ‘والغنات القطاعات اضعف اوضاع ازا. اجال

 االغاثةو التنمية مثل بارن تقنى طابع ذات سائل والعشرين السادس الدولي للمؤتمر الثانية اللجنة ني ستدرس الروح نبيذه

وباعتماد بغا* حرار باقامة سيسمح الحكومات وعن للحركة المكونة المؤسسات جميع عن مندوبين وجود ان ذلك : قليسإ و

٠ منظمتنا لمستقبل بالنسبة هامة قرارات

 ذلك ويتطلب .الغاية هذه لبلوغ وسعنا ني ما جميعا نبذل ارجوان نانني .٢ اندال دي ادوناية ان االنبار ني اخذنا راذا

 حتى بشدة ٠اتمنا هرما هذا : اينا لييل وني بل وحسب النظرية الجوانب ني ال توية وحدة المستريات جميع طى مجهودا

 ولتتجرد الخاطئة المعتقدات جميع على اذن نلتتغثب المعوذين. لغاثدة بمهمته لالضطالع الالزمة الوحدة صورة اتحادا يعكس

 من اليتجزا جز»ا الالزمة الحواجز وتثكل .امامنا واضح الطريق ان النثل. بذور يحمل ما كل وهن. شخصي لحوح ي١ هن

شك. دون لتا انتصار الوحدة رني عملنا. ني بها نسترشد التي القلفة

 ان نالواقع الرابطة. اسم تغيير مسلة الى اهتمامكم اوجه ان وبودي األيام. هذه نبحثها ان يجب هامة موضوعات عدة وهناك

 اكثر وتستجيب تعديل خير وجولنا سبب تمثل بأنها تتميز - حاليا المستخدمة وهي الدولي االتحاد اي المقترحة التسمية

اجمع. العالم من وطنية جمعية ١٥٠ من يترب ما اعضانها د٠ءح يبلغ عالمية مزسة طى المعتودة لآلمال

 ستدرس حيث األحمر والهالل االحمر للملبب والعشررن السادس الدولي المؤتمر ايام بضعة بعد سيعقد تعلمون وكعا

 على مونفة حكومات مندوبوعدة نيه سيشترك الذي االجتماع لهذا النجاح اتمنى ان سوى اآلن يسعني وال هامة. مانل

 كرامة واحنرام والتضامن التفهم بروح االساسية مبادئتا ظل ني المعقودة المؤتمرات همل يسترشد ان ويجب جنيف. اتفاتيات

 واألخوة التفاهم من روح ‘اجمع العالم من شخصيات تثترك حيد ‘االجتماع هذا مثل يسود هوان يهدني ما وكل االنسان.

االنسانية. فلسفتنا لزح من نابعة
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 مة ذد ني م عله. طى الوا;-هزة *إدة ا ني العاطين وحميع م الما الميعن ا اشكر ان اود الناب¿ وهن،

 اتحادنا اضا* تدرة ني الكاذة ثقتي مرذاخرشءن مصا ه هذ كلني واختتم ٠ الرابط؛ مالح
 »تعيننا قوة المئى تغترغر,طى ا۴،ولكذ كبثا ا۴اذول عبارة لجرد ليست ائذن هذ* ن ا لواكدا و

 اتحادنا على يجدب اند ال ا ضنالت ور۴ظ احتال ورغم ٠ سيا نحددها التي هداف ،؛ ا بلوع عدى

 ٠د—جه قنارى ل ين من وفام-ة ٠ الطوارب ة۴واج٠ ن٠ كن٠ثت٠حي٧ المد ة قدو يعزز ن ا
 وني الرجون لفعارذ .ط ذل ألتد ثل يوط التزود -ذالل من والتدريب الجاب¿ تداير لتكثيى

 المدة مجال ني طغي ور يد ١٩١٩ عام ني ايحللع تد اتحادنا ن كل اذا و ٠ المالئم الذت

 عالم لمتطلبات تلبدة اسري.؛ ة لغاثد هذا وره يد م الغيا يواصل ن ا فمليه الناني.؛ ا والذدمة
٠يتغيريا*ترار

 ٩ىيمتطي١حي الجاالت لتلك مجادقي.ن نتدلع ن وا خيالنا نفحن ان علينا يتعين انه واوكد

 االناني ياسل الغدالع ا ر٠ال'ح ا البال'ل و الحمر المليب! يتطيح حيث المجاالت لتلك
 العاي.؛ ٠ هذ نحقق ن ا فعال وبامكاننا ٠ الماغي القرن ني كشارا استثنائب؛ حركتنآ تدل لكي

٠ العل ني التماون و الءون ا روابط بينتا جدت اذا

 ا—يستضيفن الذي الداب ا هذ٠ م واحترا محب؛ بكل العظيم المجرب الشعب احيي ة٠ب٠ا٠٠ال ٠ ,بهن
 -ن الغرض. ن نا ٠ *مير نغل جديرا.ط تجعد ة٠وشبا وتقاليد صذة ثغافة دب وهوها ٠ اليوم

سلطاته» نحيي ن وا تقديرنا له نبدي هوان الجر العى حضورنا

٠ ٠ اسل نبدا ن ا يكنتا الن وا

الندر اروئبالرويل

Discours du President


