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م I ■■..٠■ا برد قى يلم وهال اهال

 ة االحرالنعتد االحروالهالل العبب الجتماعات اليرمين النثرة من ا'الول لعدد ’ اك
 ل االظبا تم فى ثلم رط ائديق قى نيا 'سخن .تجدوم يلوم كل مباح ٠ يبردابت
 اتابق ايوم اجتاعات تغطى أن النثرة شان من ٠ االوف الطايق فى وانجيل
 أن النثرة نحاول القادمة. النايبات عن وتعلن ى الجا م الير مع يرط وغم

 للرثائق انالم حين ينها ايحثوا ٠ للبدين أيضا غيدة٠ طية لعلوات تقدم
٠ يوم كل رائلم مناديق من

٠ للحوليات ربا وينا تد اليومية النثرة نمد ال

االثنين يوم
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١٩٩١الثانى/ذرذمبر بأصن
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ة٠العا للهيئة ئة٠ الثأ الدورن
٠ باي’ قاعة للرابطة

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
League of Red Cross and Red Crescent Societies 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
األحمر والهالل األحمر المليب جمعيات رابطة'



االحعر للطيب ولية الد للجنة العاليع اللجنة

 للصليب الدولية للجنة العالية اللجنة توفبرعتدت ا لثانى ’ تشرهن ٢ ٢ الجمعة يوم
 . ( الكولوص االحمر الطيب ) ونتانا* عيليزورويدا ايد رباسة تحت جلتها االحعر

.وطنية جمعية ١ ٢ اللجنة اركش٠تث

 لتفطية ’العقر* )«يرنية االحمر للطيب ولية الد للجنة العابة ابنية ض شرح بعد
 (،*العيدان’ ويزإنيات جنيف، ض تقدم التى ا'النانية ات*والخد جنيف فى انشاطات

 وفاق ١١٩١ عام فى العالى والوغع ١٩٩٠ اليةءلىذغغاتءام٠ال اللجنة اطلعت
 نزاعات : المأسوية االحداث ض بللة يتسم ١٩٩١ ٢كانءا ٠ ١٩٩ دًا الطانية

 وجه على يوغسالفيا وفى ولشرب الخربية وافريقيا الخليج خفقة فى ملئ
 )ض ايدان طانيات فى بالعئة ٤ ٠ ال تفوق تياب ة زياد احدثت والتى خاص،

 العالم العرافى يالحظ الحين هذا نغر فى ٠ ( سويسرى فرك طيون ٦٣ هرًا الى ٣ ه٧
 فى تخفيضات: االنانية الجهور لمالح لعللية ا لتطويرالموارد الئم* غير بوضع

 الوكاالت وتائنس وتعدد العالى والتفخم االتتمادى والركود حكوات٠ال *يزانيات
 للعمليات الالزبة االضافية ل وا*اال عن ابحث لتجدل*العوا هذه وكل ٠ اال'سانية

 ,الية وسائل االحتياجات اتاع فيه يتطلب حين أكرفاكرفى أهب بتدجلة ا
٠ العاضى فى سا بكثير أهم

 للجنة الدعم تحين سبيل فى ،'آلن ’ ل تبذ ل تر دال بذلت، كليرة جهودا لكن
 الوطنية الجمعيات عدد رد االخيرتين النتين خالل االحمر؛ للطيب الدوية

 لنتيجة ا أن بيد ى٠٠أ.ا بشكل شتراكها ا ن٠ ردت نها* وابعفر لثترهة’
 الحكوات اشتركات -حلت ٠ اللجنة اليه تطمح ى لذ ا لهدف ا عن ه بعيد زإك ا٠

٠ االخري هى ،هاما ما تقد

 أيضا توفيرالموظفين طريق عن االحمر للطيب الدولية الدجنة الوطنية الجمعيات تدعم
 ،والغنبى لطبى ا الجاين (فو خاهة خبير، ٨٠٠ )أكرض الميدانية للمهات

 ل*وذكا تدرعب تحين أجدل ض ج*برا تنفيذ آلن ’ وجرى (،١٩٩١ فى خصبا ١٨ د؛
٠ الموظفين ٠هوال

 لدولى لموتمرا ا على بعد نيما تراريعرفان شروعى على اللجنة اطلعت 6 ا*ختا
 نبل ض االحمر للصليب ولية لد ا للجنة ’ بتويل أولها وختص والعشرين ص د السا

٠ الحكوات تبل ض بالتمويل واالخر الوطنية الجعيات
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ه—جط: ض ايجابى الحرب: ضحاا ارل ن الحدق يزان

 حدالتجليل على ، جذ فى ايجابا لحوب ا ضحايا لدعم الحالمية الحملة ميزان يدد
 يشير ٠ م االحمروالال االحمروالبالل الصليب دجنة البت يوم به قامت الذى
 للحدة الرئيسية الرسالة أن الى مجدر؛العندوبين يعرخرعلى يوف الذى اليزان هذا

 مليون ٨٠٠ حرالى الى وصلت قد - لهم ة وتوفيرالماعد الحرب حايا٠ض دعم وهى —
٠ لتلقزيون وا ائ ن واال لمحافة ا طريق عن دض

 ة ليد ا كرب ن ما على ه زحرة ا طرحتها ع لنو ا ا هذ عن رة د با٠ أهم لحعلة ا شكلت
 مجلى لى ا لتترير ’ م تقد سوف وهى ى لويد حمرا اال لعليب ريرا تائبة ماغنوون كريتينا

 فى ياالجماع ١٩٨٩ ول/اكتوبر اال تثرين فى لحملة ا طرح على وفق الذى وبين لند ا
 ريا افتتحت لتى ا لحملة ا فى تشطة بصورة شاركت ١ ٣ له ا لوطنية ا الجمعيات ٠ جنيف

 ترر عنوان تحت المظاهرة احظيت ٩٦١ايار/مايو٨ فى٠ ١٩٩٠ افبراير شباط فى
٠ خاص باهتمام م لظال’فى

 ا هذ ٠ غيركاف تعتبري ى لذ ا لحطة ا تمويل متكلة لى ا للجنة ا أشاج كجاح ا هذا دعم
 التبرات لجم دولية اتراتيجية يد جحد فى دحرة ا تواجهها التى لصعوبة يبرزا مما

 لجمعيات ا سظمها التو( التبرعات لجمع بالحمالت تلتقى 'ال شتركة كا,تراتيجية
٠ بًاتفسها ت -ي ٠ اوجع ا

 ولى الد لتروح ا ٠مكت تبل من تقاد الحطة كا"ت ١٩٩٠ /ابريل تيان من اعتبار
٠ لرإبطة و االحعر للصليب الدولية لدجنة ا تبل من مشترك بشكل أتشى الذى

للرإبطة لتنغيذى ا للشجلى العشرون و الثامنة ورة الد

 والعشرين الثامنة ور؛ الد مربافتتاح ا التدرصباح ريوفيالريل مأ لدكنور ا ريرالرإبطة تام
 منذ أتجزعا التى للمهمات قائمة تدم العناسبة بهذه ٠ للرابطة ى للعهحلرالتنغيذ

 والثرق واورط افريقيا ض كل فى ’يلد ١٢ رذاللها ر ذلتى ١٦٩١ /اسبل تيان
’االوط

هام تقدم : ات—للتسعيت لرابطة ا ,مسراتيجية ا

 ها ثنا ا لتعينات با لخاصة ا بطه لر ا ستراتحية ا ركب عامين مت ا د ولى ا مرحلة بعد
 الوطنية الجمعيات الى اآلن من الجهود تتجه أن يجب ه الرابطة تعزيزأماتة على

 التى بالفائت الحاصة ا'الستراتيجية اعداد الى وكنلك البنية تاحية من الضعيفة
 التقريرالذى اثر جلىالتنغيذى٠لع ١الئخصوص بوجه ره معا هذا ٠ ضعفا االكر تعتبر
٠ تيجية ستر اال تنفيذ وحليل بمرجعة مكلف ال العمل فريق وفعه

'الفائت ب1سفالت٠فالجلسالتذغيذىيعطىخهاالت تاالكرضعفا1الغئ أمأ
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 للعش أوتابليتها حياتها د تهد ع وضا ال ر آكرقد تتعرض التى هى ضعفا االكر
النمابق ’ لكزمة ا ومن ى واالتتماد ا'الجتماعى االمان من ندر ادنى فى

متقبلها تتظرفى م الال لجتن

 م االحمروالال والهالل حعر ال ’ الصليب لجنة اجرب ، السبت يوم ، ٣ ١ ال دورها فى
 االسبوع هذا من حق ال وقت فى هبى تقترحها ا٠سجف لتى ا لالتتراحات لنهائية ا لعناقشة ا

٠ وبين لند ا مجلى طى وتآليفها تها ومد اختصاصها ع مرضو ذى

 تتولى ,ان بحيث أوسع باختصاصات لكن ها وجود يستمر بأن تقترح سرف للجنة ا
 المهبام من وغيرها االنان وحقوق االنانى الدولى القانون باحترام ترتبط قفايا

 تعزثبز فى ة العتجد لبابقة ا مهمتها عن عالوة ، بها لجش ا ئكلغهدط يد لذى ا
 لمستقبلى ا لتأليف ا حول باقتزح أيضا م ستنتقد وهى ٠ م لال ا تغبية فى الحركة همة ما

٠ صحيحا جغزفيا تمثيال يعكى والذى عضوا ١ ٧ من التكوة للجنة

 ة وفا بعد ( االوستزلى حمر اال )الصليب لين مك آ'الن السيد االجتماع برا,ة تام
 صمت دقيقة الدجنة ولزمت هذا ٠ العام هذا من سابق وتت فو( ألكندرهاى السيد

لذكرا،.
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الهودة م*ال ا فى مراب صفق على للحصول صلق متوا جهود

 المجلس يان ،علما عد ، *اعضا خمسة من الكون العمل فريق يواصل ان الجلس قرر
 فيرإتب صفة على الرايطة لحصول المطلوب الدعم ستوى لتحديد اتثأه قد التفينى

٠ التحدة لالم العامق الجمعية فى

 تحدثا* ( سكى ال ’ االحعر الحليب ) العمل فرق رير ز، ريتنارد ستيفن السيد وقال
 ندمن* *اجرا الى حاجة هتاك ان ،للمجلر االخيرة الدورة منذ الغريق ععل ين

 جماعا ا تغتفى المرإتب صفة منح على المرافقة ان الى بالنظر ت الحكوا ع٠ المناقشات
 ٠١٩٩٢ عام تيويورك فى مكتبا ستغيم الرإيلذ ن’ ونكرالمجلس ٠ العامة الجمعية قبل من

 المتعلفة االتصاالت لمواصلة الكب هذا يستخدم ان للريطة العام االمين -ن وطب
٠ المرتب صفة يمالة

االقليمية المؤتمرت

 ونكون ٠ لمقبل ا العام فى اقليمية مؤتمرات ثالثة لعقد يالتخطيط علما المجلس احيط
 ٢٢و ١٨ يين ط الهاى فى سيعقد الذى الرايع االوربى تليمى اال المؤتمر ينران
 ومن ٠ يد لجد ا االحعر والصليب ة يد لجد ا اوريا احتياجات هو مايوه ايارا

 االول/ وتشرين سبتمبر ا ايلول فى سويسرا فى التبل المؤتمراالفريقى يعقد ان المزمع
 هذا غاليف لتفطيه سويسرى فرك ٣٢٠ ٠٠٠ مبلة الى حاجة لى وهنا 4 اكتوير
 ، لمقبل ا تلياى ال ’فريتى اال تمر لمو ا يتضيف ان االحرالصينى لمليب ا عرى وتد ٠الؤتمر
 ،١٩٩٢ عام نهاية فى يعقد ان يرجح الذى للمؤتمر، المحددة المواعيد وستحدل

الحق. وقت فى

العادسة الدورة

 يشارك لكو( مايو ايارا ٧و ٦ يومى فى اسبانيا فى للجار المفبلة الدور .تعقد
 األحمر للصليب العالى مايواليوم ايارا٨ ،اى الغانى اليوم فى الندويون

 عرض* االرفى األحعروالهالل الصليب لكشك الرمى االفتتاح فى االحر والهالل
 ى— المجل *اعضا يين شترى اخر اجتماع ذللى وسيلى ٠ الدولى اثبيليا

٠االحمر للصليب الدولية للجنة العومية الجمعية ٠واعفا للريطة ى التنغيذ

 تال ، يويما ايغردون فى عتد الذى المثترك حتاع اال عن حديته معرر وفى
 - العالقة فى احرز قد تقدما ان للمجلس 6 العام مين اال ه ينلبة ستا يير اليد

*الكير ينكسبهما ان استمرارالحواريينهما شأن ومن المنلمتيت

 هتاك؛ واحدا يوما دام الذى ا'الجتماع اعمال جدول تناولها التى البتور جملة ومن
٠ م االحمروالال والهالل االحمر الصليب يوضوع المعنية اللجنة تفريرايدته
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مستمرة ل االتتقا مزحلة : افريقا ب جنر

 عن صورة يقدم والذى 6 لعرتبة وا االشرف يتئريرفرق علما ل٠سج ى كفين ا لمجلس ا
 لمجتمع ا نحو ل االنتقا عملية ذى اؤريقيا لجنوب االحمر الصليب 4— يحقق لذى ا م لتقد ا
 ه تشجيع ب١يج ه ضعا .توا كان مهما ، التقدم ا هذ ان ٠ ا'العرق د التعد لوطنى ا

 يد بتمد أمورأخرى يين يقترح لذى ا لمرتبة وا شراف ااال فريق لك ن لى ا يثير كما
٠أخر يعام الرايطع تغويض,وفد

 ا االول تثرين فى للربد العامة البيئة ورة د بعيد لمرتبة و االثرف فريق انثى
٠ ١٩٨٩ اكوبر

اللجتذالماب

 ١٩٩٣/١٩٩ وًا ميرنيذالربطة عن العالية تقريراللجنة باعتماد المجلراكفيذى فأم
 لعام لوطنية ا للجمعيات ستورية لد ا لالشتركات يد لجد ا ول لجد ا د باعتما لك وكن

٠ ه لتعتمد لعامة ا لهيئه ا يعزفرعلى سوف لتقرير ا ٠ ١٩٩٢

٠٠٠ اداعة معلومات كل

 العالية االحداث حول أخبارالصحانة آخر طى تطلعوا أن يوم كل م باع
 اللوحات على ٠االنبا تعلق * ٠رويترزلالنبا ووكالة الغرية الصحافة لة وكا من ترد التى
٠( شائسون الباروتاعة )أمام االرضى الطابق فى والصحافة االالم نم مدخل عند

٠ ٠ ٠ يتر الندوبين ومول

 ٣٦٠ نحو تجيل تم تد كان اتوفبره الثاتى تثرين ًا ٤ الموافق االحد م يو *ما
 موتمرت مركز فى مرانب، صفة لبا منظمات وم وطنية جمعية ١٣٨ من مندوبا

٠ ابت بود

سفيين ا وصول

 فى االخرى العالم ٠المجروأبحا من االيالم ائل لو وممثال صحفيا خمون تدل
 وجلى للربطة العامة الهيئة أعمال متابعة بغية ولصحافة أالعالم تم

ولى الد والموتمر الندوبين

كا



 السيدة ,باتى اال االحر العيب رية ته اعد زحلى* *وتقرير ( اعاله العقال اتظر )
 الذى الدولى المعرض االحمرفى االحروالهالل المليب مشاآل عن يترى* كارن

٠١٩٩ ًا اشل ا تيسان فى اشبيليا فى -يفتتح

؟ طبية ساعدة الى تجتاتم هل

 الغايق فى ولية اآل لاليحافات وحدة اليوم االحرالمجرى الصليب يفتتح
 االحمر الحليب اتة*ا وخدف للمؤتمر التايعة ا'ال,تتاخ ات*خد يجاتب اآلرغى

 يين ا* يوم كل العرفى القبال موجودة ياتى روآل الدكتورة وكون *المجرى
 كذلك يها االتصال ويكن ٠ ٠سا العاثر االعة وحتى تذهباحا*االعدالثا

٠١٨٦ الرتم على

ا'الجمرالمجرى للحلب االجتاعى للعمل دعما

خلف ) كثكا ه التبرعات جمم اطارعملية فى ، المجرى حمر ا'ال العليب اتثأ
 كثك واتم * جرية* ية تتليد «نتجات فيه ع تبا ( الحمرالمجرى’ا الصليب *عرير

 اخرا نتجات* لبيع العجري الحمر’ا الحليب ات*ا,تعال .كتب يل قل* خر ا
 تد سكون التى مرال اال لمجرى ’ االحمر الصليب ويتخذم * التبرعات لجمع
 ’ االجتماعى للعمل جها٠يرإ اطار فى المعور الكان فائت لماعدة جمعها

 عند المؤتمرات كز* ات*ا-تعال ,كتب فى المفقودة االدوات ا ات* خد تقع
٠ الرى خل المد
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٠٠٠ ادحرة ٠آوقاتك *اثنا تفعلون ا ل ا٠

اثنا وزوجاتهم للعندوبين التسلية وهرات المياحيق الرحالت فتلف* تقترح
٠ ابست برب فى تهم٠ اتا

 حسب اتمى كحد شخصا ًا ٠)ل جانية* سياحية جزالت االحعرالجرى المليب يقدم
 ا الثانى تثرين ٢ ٧ بين لبرتمرأت ركزا* ض يوم كل ,الجون ♦تنطلق لحجز( ا فى لتكل ا

 البرلمان نيارة نيبا با الحاصمع فى جوال وتشمل اديعبر االول كانون ٣و توغير
 زحلتان متاك نلك ن٠ء عالوة ٠ العاصمة معالم أجمل يعتبر الذى ( العجلس!لرطنى)

 أندر ستت مدينتى الى ،رئعة تامنخية كن أمأ الى العامة خارج أخران
♦ ياالتكلية تاطق دليل مع لجوالت ا كل ٠ وكشكيت

♦ الجاتين ىهذهالجوالت احد فو( للمائركة الحظ من تدر أردتم اذا وا تتردر ال

 ،يميزول ’ ندس/ ييفا مكاتب تبل من أيضا تنظم — دفع مقابل — أخرى حية ..يا رحالت
 فلكلوة سهرات المتاحف، الى ,يالمديغذوالزيارت الجوالت مختلف عن عالوة تثمل

 ذلك فى بما العجروحتى فى الحياة جوانب مختلف عن ضرات اومحا موسيقية وحفالت
 )يوم مال كا نبارإ تدوم روالت أيغا تنظم أن المتوقع ومن ♦ ♦ ♦ التضزولطهى ورات د

ل( العثا سبيل فى نهرالدانوب، مناطق فى ،نيارة البوتا يادية نى

 لربيى ’الببو نى دفع، متابل أم كات مجانية ،والجوالت الرحالت لكل الحجز يتم
بزالعوزت الرسى المدخل أمام االول، بااطابق

ة
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االحبر واسالل االحعر كدب 1 جمعيات لرإبطت لعات 1 للبيئة الثاعنق ورق لد 1 افتتاح

 االحبر االحرواسالل الطيب جمعيات لربتلة الحا.ة للبيئة ذة٠الثا الدورة افتتحت
بحضوروفود بودابست فى ١٩٩١ نوفمبر الثانى/ تضن ٢ ه الموافق االثنين يوم

* وطنية جمعيات ١ ١ ٠

الغد لتحديات التصدى : الريطه ئبى ن بيا

ا—وشاطاته الرابطة أوضاع الدر الريطذاككور,ارهونيلياريل ر استعرض
 ى—ط الحركة تكتف أ;رزضرورة ٠ ١٩٨٩ فى العامة للبيئة االخيرة الدورن ضن

 للبادى' الحترم و الوحدة ض روح ض الغد لتحديات والتعدى االئ .تطلبات
 ى'"ب ؤ الرابله لدمل حراتيجية اال لدخطة ، ١٩٨٩ فى ، االتاد ان ٠ االساسين

 ' لوطنية’ الجمعيات ندرذ تطوير ظما ه الياف هذا فى جوهرى عامل هو التسعينات
 خالل مغيل له يبق لم اتساعا المعبأة، تمل الوط ومعبا االحتياجات، شهدت

 ب والجنو لشعال ’ يين العتباعدة التثابق الهاوة مشاكل الى : خيرينالا السنتين
 ال كى ‘والغرب الثرق بين الذهورالسياسى من الناشئة االتتمادية االرة اخيفت
معينة ناطق أصايت التى الطبيعية لكوارن وا ٠الطوارى حاالت ض العديد تشى

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
League of Red Cross and Red Crescent Societies

Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
 األحمر والهالل األحمر المليب جمعيات رابطة'



 لستة’الشهور خالل الرايطة طرحت ٠ ( الغمجى وجه على ويا )اضفيا للبسيطة
 االغى العام فى طرحتها التى ات٠تعادلجطةالدا ات٠ذدا ١٩٩١ ض االولى

 ؤ النرات عشرات ذذ٠ فيرة ول *وال ، فيه بفيا عفي ج ا العالم وشمك تطورت وعملياتها
 تعنزندرة الى الهادفة التنمية .ج ير ٠ لشريع ا اومائ فى النطاق لرابعة ا لبرافيج ا

 تئية خطة ٣٢٠ فين أكر : نهوغا.لوط االخرى هى تجل الوطنية الجمعيات
 يتيمة التبرات لجع ات ٠ندا ٠لقا ا تطلب ى فيرالذ اال ١٩٩١ بلدافى٧٢ل خععت

٠ سويسرى فرك طيون ٦ ١هر

 المحة ل جا٠ فى الواجبات عمال ’الى يتا تأتى أن يجب ال الطواري، 'الت حل ان
 االهداف ،١٩١٩ عام تشاتها ضن للربطة ساسيع *اال االهداف أحد تثكل وهى
٠ وتشجيعه الحغاظءليه يتوجب وعالميا ووطنيا شخصيًا آلساال تعد ترل ال التى

 المنصرتين، لبنتين’خالل تحتك التى والوفود الختلغة االتماالت برد القيام بعد
 لحفاظ ا أح-ل من دحرة ا عضوية لى ا وجهه ٠ ا بند كلنه أتهى فيغيارويل لرئيس ا

 فى ة يد الجد للتحديًات ى التصد فين يتكوا لكى سبقى حم تتجاوزكل روح على
 ة لماعبد وا االغاثة وتنيق العملية رت لقد ا تطوير تشق عن اآلالم ٠اتقا ,بيل

 ار—ختاااشل٠ العالم تصيب التى الكوارى واتساع عدد نيه داد حين فى للفحار
 ووظيفتها أهدانها أكرفى ينجم يكل الرابطة ام تغيير ا,كاتية الى الرس

الحرمة اجتاعات يستضيف الذى الجرى ب٠الشع الرئيس حيًا أخير ٠ ونشاطاتها

 االخيرة الدورة ضن توفوا الذين الحركة ٠اعضا لذكدى صمت دتيقة الحاخرون لزم
للهيئءالعامة-.

-2.-



أالحمر للصليب وب لد ا اللجنة ربيس لذ رسا

 وجير رسالة نرفى االحمر للصليب الدوب للجنة ’ريسى 6 غا سوارو كوريليو لسيد ا
 نى وخائ أالحمر للصليب الدوب واللجنة الربطة بين لتام ’ الوثيق التعاون

 أيرزآهبة كذلك ٠ الوطنية تطويرالجمعيات كتل المشترك االهتام نات المجاالت
 الوسائل فى التأمل الى المندوبين ودعى الحركة فى لفنهضة عامال يكوبا الشباب
*االحمر االحمروالهالل للصليب لعمل ’ وفعاب لتعنزالوحدة ايجادها الواجب

ة يد جد وطنية جمعيات

 م : ٠ ابحلة لل عضوا االحعرلجزرسليان المليب يالتهليل ة*العا الهيئه اعتمدت
 االحمر للصليب الدولية اللجنة تبل من ة يد ٠الجد الوطنية الجمعية يهذه االعترف

٠١٦٩١ اكوبر االول/ تثرين ٣ بتامتخ

 وليتويا لتواتيا االحعرفى للصليب الوطنيتين ا.لجمعيتين ة اعاد تمت أخرى ناحية من
 االحمرايضا للصليب الدولية اللجنة تبل من شريتهما ة اعاد .يعد االتحاد الى

’/وئلبر لثاتى’ تشرهن طلع فى

 الريطه ومعها - ذحركة ا تحصى لثالث ا لوطنية ا لجمعيات ا هذه ة /اعاد تبول يعد
٠ عضوا ١٥٠ - أيضا



لميمان لجزر ا'الحمر الصليب

 واالسعايات للكوارث كأالتعداد توعق فى.جاالت حيوية يداطات يقوم اته
 والصابين العاش االطفال ورايذ العامة المحة وشؤون الدم تقل ات*وخد االولين

 ماكدة لميمات لجز االحمر المليب حتر'١٩٨٨ هام وفى ٠ البرص بمرض
 يغرب ما على تعتمد ان الوطنية الجمعية - ٠ا-رة ٢٠٠٠ نحو ناتية

٠ الجزرالبع من طق ضا ٦ ثمى توزع تطوع* ٣٠٠٠ الى ٢٠٠٠ من

 ٠واالتجا يدة الجد — غينيا ياتوا ض الثرق ايى طبان جزر تقع
بها الكان وعدد ريع* ثم ٢٧٥٥٦ واحتها ٠ اترالبا من الثمالى

 ،الريسين الجزيرة ض ( ساكن ٣١ ٠٠٠ ) العاصمة،هوتياز تقع ٠ تة ٢٩٠
 ،يدنيى اهل ن* يالمئة ٩٣ نبة يينهم ن*و "عيش.كانها، ٠ غوادالكتال

٠ الخثب ج واتغرا االسماك وصيد الزدإعية النثاطات من ريية يمور

ليتواتبا فى االحمر الصليسب

 متن الربخن فى عضوا واضبع ١٩١٩ عام لليتواتيا االحمر المليب تا-ير تم
 ع وتنر تزابيد بعدد اليوم االحتماهية الرعايسن يوفرخدمات وهو ٠١٩٢٣ هام
 سابتين ومعتقلين ، التفى من ين العائد شخاص ،كاال العوزى شخاص اال من

 الالش الرحمة ممرضات وتتوم ٠ اقتصادين صعوبات من يعانون واشخاص والجئين
 ادنون وهم الجمعين تاهدها مجموعة اكبر براية ممرضات ١٠٦ هددهم تبلغ

 يعرزالكر المايين على المحين التوعين لبادرت وتنبز هم لوحد يعيثون الذين
 .توات ثالت متن الفاين لهن، انثنت خدمة تناولت وقد ٠ز يد اال من الوقاية وهلى

 عى للتدرب ج*يرا فى مؤخرا وشرع *العام هذا حالة ٦٠٠ خلت،
االولية. االسعافات

التيفيان فى االحمر الصليب

 الرإبطة فى عفوا واصبع ١٩١٩ عام لالتبغيان االحر المليب ح.ير تم
 ١٤٠ توفرها اتشطت-، اكبر للمنين االجتماعين الرعاية تمثل واليوم ٠١٩٢٣ عام

 االسعافات على تدببا كذلك لجمعين١وتذدم ٠ البلد وترى مدن كل فى تعملن ممرضة
 نى اعالمين ا"تطه تنظم وبدأت بالدم، التبرعين اتغطاب عملية وتنظم االولين
٠ خدتها فى الشباب اشراك وتعزم االيدز مجال

-ب-



الصياغة لجنة تثكل

 *الثامنة لدورتها ،٠اءضا نخة٠ مؤلفة للصياغة اللجنة العامة الهيئة شكلت
 6 االحمرالبريطاتى( العيبا ) هيلى ياتبئى ايد : هم اللجنة هذه ٠واعفا

 اغونهيمو لوير ،السيد الليبى( االحمر الهالل طى) سعيد طى السيد
 االحمر المليب ) اسبينوزإ فرانيكو الدكتور ٠ ( بنين االحمرفى العبب )

المايزى(. االحمر الهالل ) هارون ضام وايد الكولومبى(

والعمل والتنسيق التحديث طى يحث العام االميت

 امر، العامة، الهيئة *اعضا للربطة، العام االمين ،بيرستانبلى ايد دط
 القضايا وتحليل معا بمددها شيائ ننجز ان يكن بنرد الندعلى الى

 صجا تحليال والبة واالتحاد الوطنية الجمعيات يستقبل المتعلقة
٠٠ مهددا الالسياسى، وطابعها الحربة المة* فيه نكون تد وتت فى

 ١٩٨٩ ٢ط فى انابقة العامة الهيئة متن الرابطة عمل ص تقرير عرفر وبعد
 مواجهة طى الجمعيات العام االمين ث ح ، القادمين العامين اولويات ٠خو وعلى

 لتغييراتالتى1ب االعتراف طريق عن العالمية االغاثة مجال فى التأنرالتزإيد
 الوحدة *بنا والى الداخلى التناض يند الى ودط *الدوية االحة طى طرأت

 فى فيادى بدور ع لالخطال للجمعات المتحة الغربة الى واشار والتتيق
 مبدأ لترويج الجهود من بذل الى دط كما *الوطنى الصعيد طى التنيق

 التد ٠ تغيير فى بذلك واالسهام سبا والوتاية الكوارى لمواجهة االستعداد
 طى تركيزالجهود ان وقال ٠٠ فقط الكوارث حاالت االغاثذقى طى الحالى
٠ حيوى امر للكوارثأ المعرضة ابلدان

 ،االنانية ايا.ات على سريد يثكل تطفى اضحت ة*ايا ان قائال وافالى
 القضايا ابرزت انى الماضية القليلة للنوات الكبرى السياسية للتحوالت نتيجة

 هذا ان العام االمين تال االنسانى العمل ض بالنقاش يتعلق وفيما *االنانية
 *غطا ولير حقا دوية نكون ان طى الوطنية فوق الغررت مع يتمشى العمل

٠ ها هحليمة وطنية سياسة ل !,;ض

 توجيهات واطا، التحديات مواجهة طى العامة الهيئة ستاتبك السيد وحث
 و- الماضيين، العامين فى برزت التى القفايا عن وهتا االن وسن

*القرارت ئكل فى تتقدم ان

 متقيل لضمان اداة انها العام االمين تال االستراتيجية بالخطة يتعلق ونيما
 تعالج ان ا'الن وعليها داخلية، مسائل الخطة تناولت االن وحتى ٠ الحد



 قدرات تعزز ان وتال٠الرإيطة ل٠ء على تزئر التى الخارجية ل—م١اللو ايفا
٠ ا حال ينتظر يرل ال االساسية، مهامها احد يضل الذى ،الوطنية الجمعيات

 الغرر وشخنى تها د تا توة من تبع اتما الحًاة توة الى ستانبك اليد وخلص
 العناصر نهواهم العنصراالتاتى اما ٠ والفكريذوالهنية ة—االخالتي النواحى ض نيبا

٠ جمعيا

التنمية تحجب االغاثة

 وجهت تد الريطة يان ديفى ستغن اليد للعمليات، العام االمين ل وكمم- افاد
 ٠سى٠ف مليون ٤٠٠ تحو نيها والتمت شخى مليون ١١ر٦ لمساعدة ٠تدا ٨٨
 ، تعبير حد على ، 'الرام ’ ٠ هذ وتعكر ٠١٩٨٩ اكتور ا الول ’ تثرهن لتن

 العام هذا وفى ٠ الماضيتين النتين خالل العمليات فى الهائلة القادة
 وخصصت ٠ سى ٠ ف مليون ٢٦١ فيها التمت ٠تدا ٤٣ الريطة وجهت ، وجده

 والنازحين الالجئين تثل التى الكان لحركات (٣١) البلغ هذا -ن االكبر القط
 التى تلك هى صعوبة كبر تعطيتها تضل الش ات٠الذدا بان علما والعائدين

 ات*للندا للغاية محدودة ت٠كا تجاية — اال وذكران ٠ ٠الغنا بتأمين تتعلق
٠ افريقيا اجل ض الموجبة

 عن لم ١٩٩١ لعام للتنية الريطة ٠لذدا ا'السنجاية ان ديفى اليد واضاف
 كيرى اغائة عمليات الى جريا ذلك فى البب ويرجع ٠ يدورها مالئمة

 العام هذا ٠تدا من مهواهم ١٩٩٢ عام ٠تدا اما ٠ االدتام كل استطبت
 نى االستثمار من يد 'ال اته مؤكدا للتنمية دعمنا قادة من يد 'ال اته وتال
 تقييم فى المهنية ة٠الكفا ض مقد الى ودعا *الوطنية الجمعيات شبكة

 يقضايا اكبر التزام وضمان للتمويل يدة جد موارد واسنكشاف االحتياجات
٠ التنية

٠،٠



تزورص ان ن* بد ال : عريبالححك-ق٠

 عبرالعالم ة—الحرك دله،أ لمختلف اكخصعة ١ د العارض بين ض ١٣ زبارة باكام
٠ لوتعرات’خبر ض أواالول االرخى الطابق فى كلها وتقع *االجتماعات فترة ٠أثذا

النزاعات الحعرض’ لئصأر~-ع الدوب اللجنة عمل

 للجنة االنانية واالتشعلة النزإعات ضحايا معاناة موثر، بشكل صورة نحومائة تعكس
 لعرض ا هذا ويبين ٠١١٩١و ١٦٨٦ عامى بين 1» تغريبا عثربلدان فى وب لد ’

٠ والجدواها الحروب نوة ولية الد واللجنة الحعرالفنلندى’ الصيب تشد الذى

ادحروب ضحايا >.دةص

 الدنيين معاناة الحرب، ضحايا أجل من اطارالحعلة فى تظم الذى العرض يبين
 ى—الت الحائطية اسفات مسابقة فى طفل ٥٠ ٠ ٠ ٠ وشارك ٠ الحروب ضحايا
 م١ ع. منذ العالم فى اندلعت تد تزاخات ١٠٥ ان وجديربالذكل ٠ أفضلها خرضت

 تعة المدنيون ويثكل ٠ هوالبشاعكة جيعا بينها ك الشتر والعامل ، ١٩٤ ه
٠ واالطفال ٠النسا من ومعظمهم الحرب ضحايا من ضحايا عشرة بين ن٠

التبرعات جمم عن معرض

 ٠ سوق كأنه ،ألوانا رهاها*وأ تنوخا وأكرها يعا٠لمعارضج ا العرضهوأكبر هذا
 مختلف عن فكل؛ فالعرضيعطى ٠ للبع ليست فيه لعروضة ا النتجات ان غير

 : ٠شى كل تجد وفيه ٠ التبرات لجح وطنية جمعية أ ٠ تتخدمها التى االساليب
 لاليكار ضدوق نه ’ ٠ الخ ،وادات، -جاد ،أقشة 6 ررامات ساعات، شموع،

٠ التبرعات جح ل نجا االفكارفى تعورنا اخرى جمعيات به تترشد أن يعكن

الصور خالل من لمجرى االحمرا الصليب

 الغويين على االحعرالجرى لعليب ا نشطه ’ؤ'البيض باالسود رئعة صور تعكس
 ر٠الصليباالح ويرى العجر♦ فى الفقر على خادى بشكل لصور وتربرا ٠ لدولى و الوطنى

 ،نعة اليين* عثرة هم د عد لغ لبا ا لعجر ا سكان بين ض نسعة مليون ٢هر أن لجرى ا
٠لفتر ا حد تحت يعيشون

الدولى اشبيليا معرض

 العرض يقدم االولى وللمرة ٠ ١٩٩٢ عام الدولى اشبيليا عرض* فى ة—لحرك’ستثارك
٠ الحرلة أنشطن كل ستعرضنيه الذى الكثك تعوذج



يتفها تعرنى االلمانية ياللغة الناطقة ة .رذطالو الجمعيات مرئ الثة—ل

 : وهى االلمانية ياللغة الناطقة الوطنية الجمعيات تعرف المر لالول
 يثالث ناطقة االخير هى ) والورى والنساوى االلمانى االحمر الصليب

٠ يها تقوم التى المختلفة ياساطات يجنب جنيا لفات(

االحمر والهالل االحمر يالصليب المتقلقة االمور الصحة:

 الصحة ،رعاية المحة شؤون تثكل والملحة العاجلة الظروف نى
 ضرورة ، انتشارااليدزوالد وكافحة االجتماهية والخدمات العامة
الحربة♦ نيها تثارك والتى ينشاطات القيام

الثياب

 فى تففل االحمر والهالل ا'الحمر الصليب قرارات ركز٠ ان ض بأدرغم
 والحربة العالم متقل يتكل فاند الشباب مبالة االحيان لكيزض’

 الكلة توضع االهتيار» هين فى الواقع هذا تأخذ ان وعلينا ٠ نفها
 ٠ للحردة المختلغة النشاطات فى يثارك الشباب ان الى واصئ يمورت
٠ فيه التأمل يتحق ما وهنا

رى—اخ انشطة

والكويتى االردنى االحمر الهالل معارض

العصور يعين
الصيتى االحر الصلب نثاطات

 االحمرا والهالل االحمر الصلب ٠ : الحربة مجلة
ونان ل هانرى معهد

٠ يبودايست الحريى التدف فى جنيف ياتفاقية لخاص ’ المعرض زيارة يكن



آس خم زى البتت حلكاء وضم كرحى

تينة عثر«واد طى يزيد ظ سرق بودابست الى اندوبين أول ومول خذ
 ٠ توفوتيل فندق غرف ض تقود( طائرات، بطاقات مغيرة؛ الكروية )حاسبات

 وعبه جريتهم الرتكاب. الحتائب كرأتغال نى يترددوا لم السارنين يأن طا
 *األشيا ض وغيرها والشيكات الجوهرات بايداع اا٠العر ‘انزال ننمح

. معهم بها اواالحتفاظ وق ضد فى الثينة

 تغيبكم حالة فى الكراس أوطى الكاتب فى حفائع ترك بتغادى تتمحك( كا
٠ «عدودات ولولثوان

٠ الوض ألععال ريا جيال—ت ثل٠ت وال فقط اطدسن نثرة ايوسة النثرة : مالحظة

¡?دج -و-
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للرابطة العاط للهيئة الغاضة الدورة

 ى الهاد الحيط لنطقة الوطنية الجمعيات فريق
الصياغة لجنة

االستراحة فترات ٠واثنا

باترا القاعة

 بالما القاعة
بانا الفاهة

ل———المؤتم تاجيل

اصدرى
.١١:٢

 االعة فى لبيانالتالى١ االحمر والهالل االحمر للماب الدائمة اللجنة
امر: ٠مسا

 جيل٠خ الى اضطرارها هن 6آطة االحمرة والهالل االحمر للصي الدائمة اللجنة تعلن
 الحتمال تظرا االحمر االحروالهالل للصليب للمؤتمرالدولى والعشرين الدة’ الورة

 المائنبة يشان .ياسى اتفاق الى الحكومات توصل عدم ببب اصاك نتائج تهديد
 ة— االساسي االحمريات-بادئها االحمروالهالل للصي الدولية الحرك، وتؤكد * ب

 العنبة االطراف ممكن لعدم أ-قها وتعبرض 4 سياسية قضايا ض الخوض بتغادى تلزمها
٠ القلطينية المثاركة ;خصوص حل الى التومل من

 االيام خالل يودايست فى اجتماعاتجا االحمر والهالل االحمر المليب حركة ل—وحواص
 يواجهها التى المدحة نية االط القضايا كناقشة 4الحكوات شاركة دون ه القبلة

٠’ الدولى الجتمع

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
League of Red Cross and Red Crescent Societies

Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
األحمر وابدل األحمر اسيب جمعيات رابطن'



يدة جد توجهات : للتسعينات الرإيطه اتمتراتبجين

 التوجهات بخصوص التنغيذى المجلس تدمها التى القرإرات امس العامة الهيئة اعتمدت
 بجرى االن ض وا.كتبار ‘التسعينات فى الرايطة نعمل تراتبجين اال للخطة الجديدة

 ،الضعيفة الهياكل ذات الوطنية للجمعيات التشغيلية ت ر القد تعنز على التركيز
 تحوالمجتمعات اكبر، يغدر ، االحمر والهالل االحمر الصليب انشطة توجيه ض فضال

٠ الضعيفة

 للخطر تعرا اكر يعتبرون الذين االشخاص افهرم خاصة يعفة المناتشات تناوك
 جدا خام هذا التعريف ان البعض ورى٠ ( ١ رتم النشرة فى انبرالتعريف ) غيرهم ض
 الغارة فى شال ر—للخط تعرضا شخاص كراال١فمنهم ٠ غاضا اخرون اعتبر حين فى

 ى وال:■ عام حكل ة ادم:ا ض ن٠ غيرها من اكر تعائى التى القارة تلك االفريقية،
 وكيرا لماليين، يا فيها الفقرالمدفع ض يعاتون الذين شخاص اال عدد يحمى

٠ ا٠لو الرضع هذا ن٠ اوالحروب الطبيعية الكوارى تزؤد *ا

 موضوع الى ياالفانة الوطنية والجمعيات الرايطة مور كذلك المجتمعون تناول
 ٠ االولوية دزجات حب االساسية انشطتها تحدد ان لرايطه ا وعلى ٠ التدرسب

 ينبغى ، الحكومات ماهمات تبول ان مكذلك1الع االمين ، نبك ظ يير اكيد وذكل
٠ ٠ ئنا د مبل عن تحيد يجعلنا ا'ال

المالية الساس فى واكفافية الدتة انتهاء

 العام االمين من كل يعرضها تغفل التى للريطة العالية العاس العاط الهيئة عالجت
٠ المالين وريراللجنة وق الصتد عام وااين

 الفتر خالل لاليعاد المالى الونع للريطة، العام االمين ، ستانبك اليد عرض
 ار—لالستثم جديدة تواعد اعتماد يفضل اش وتد ٠ياختمار ١٩٩٠— ١٩٨٩

 النددة والمرتبة - ملموس يثكل ستثمار ا'ال ا هذ عائدات تحين لى -ادت؛
 سببها كان المعروفات فى ارتفاع ض المعم على النتائج ممحسين ، المروفات طى

٠(١٩٩٠ عام ,وير فى المئن فى ه ) التضخم هو االساسى

 طى وكد ٠ وتوعياتها تغريراللجنة ، يويل اليد ، طربطم المالية اللجنة رير وتدم
عرض نى اكبر شفافية تحقيق اجل -ن مواصلتها ينبغى والتى يذك لتى’ الجهود



ًا

 عليها وعلق ويين العند على ١٩٩٣ - ١٩٩٢ لعاص والميرنية الخطة عرضت ثم
 يبلغ انشطة على اساسا الميرنية ٠هذ وتقوم ٠ بطة الر ضدوق امين ه بجيان لسيد ا

 ل ص. تيجة حرا اال الخطه تنفيذ وعلى ئ سويسرى فريك طيون ١٤٠ تكلغتها *جموع
 عدل* ود حد فى تقع الميزانية ٠هذ فى الزيادة بأن علما ٠ ت التعينا فى الربطه

٠ التضخم

 *الغا فى احدها يتطل *المقبلين للعامين تدبيرين اتخان المالية اللجنة اتترحت
 ويتمثل ٠ ١٩٨٧ عأم حتى الوطنية للجمعيات القانونية االشتراكات .متاخرات جميع
 شتركات اال ول جد حاب فى ة*المتخد الثدثة المعايير نبة تغيير فى االخر

 للموارد لنبة بل المئة فى ٣٥ ض بدال المئة فى ٤٠ سيبلع الذى القانونية
 المئة فى ًا ٠و المتحدة، االم فى االتتركات وجدول الوطنية للجمعيات المالية

 ٠ االبقة الت المالية النوات لممعطيات يالنبة الضة فى ٣٠ ن* بدال
 المستخدمة المئة فى ٠ر٠١ البالغة لدنيا ا النبة حلفى ذلك الى وباالضافة

 الغر نفقات حاب فى جديدة ات٠اجر اعتماد كذلك المرع وض *االن حتى
 لكى الربطة ولجان التنفيذى والمجلس العاط الهيئة دورت ٠اثتا ولبعثات

 ق الغند نغقات عن ابغا بل فحسب الغر نغقات عن لير وجون المتد يعونر
*العامة الهيئة وضعتها انى للقواعد وفقا ؛تاط واال

 ايجاد منه الغاية العاط الهيئة على اتترحا البرطانى االحمر الصليب وعرض
 وجود بيتت المناتثات ان غير ٠ الوسائل بمخظف للربطة المالية للمثاكل حلول
 اللجنة الى ح ا'التتر تحويل تم فقد وبالتالى المقترح النص فى غانة نقاط

 وباالضافة ٠١٩٩٢ ابريل ا نيان فى التفينى المجلس يدره ان وتقرر المالية
٠١٩٩٣— ١٩٩٢ لعاس واليرنية الخطة العاط الهيئة اعتمدت ذلك الى

رم—اب خشبة ض العبأب

 وكست * شاهد خمة ض ضفيرة مسرحية المجري ا'الحمر المليب شباب شل
* اطارالبة فى النباب يلعبه ان وتجب يكن الذى الدور المسرحية هذه

 صرخات وترتغم الكان يهز يرزال فاذا ٠ يمرح يلعبون يا شبا الول’ يمورالمشهد
 ترق تصل الثالث المشهد فى ٠ الوى فاتدى الجرحى وعويل؛وتشر ودا،

 الرابع المشهد فى اما ٠ وتوا-يهم للجرحى الرعاية تقدم التى االوب االسعافات
 اجتماع مثل الكبرى االجتماعات ٠اتتا الرابطة لقادة الجاد الطابع الشباب فيتلد

 ...جانبن تىليجلرالى٠يا شابا الر يتقبل سزوتات وتت وفى ٠ العاط الهيئة
 والغين االحمر الصليب شباب ويهب الموقف هدو والقصف الرشاشات اموات تقطع

 حاصفة * الطال فى نور انه ٠ مضيئة طلة ه ييده شمعة :جمل كل ، ويشكلون
*الستار ويدل العاط الهيئة من التصفيق من



_٣ -

للشجاب وق مند اعتمال

 الشجاب اشراك نه* الفاكة للشباب صندوق ٠اذثا نكر العامة الهيئة اعتمدت
 الضدوق هذا وببم ٠ االحر والهالل االحمر المليب ا-نحلة فى يتدراكبر

 ووفر ٠ .ورى فرك طيون طى االدي الرأ-دال يبلغ حالما لال-تعال جاهزا
 دوب وا...«ق حملة طريق عن سيجمع كما االط.ى مال— الر لوطنية ’ الجمعيات

٠ لتبرعات ا لجهم

 *جالشجاب المتعلقة ستراتوجية ١وا الياسة ذلك جارب الى العامة الهيئة واحدتتط
 ٠السوا على للرإجطة الوطنية الجمعيات تماعد ان السياسة هذه شان وش
 اسخدا ٠ و للشجاب االحمر االجروالهالل الهليب لتبت التخطيط على

 وتتئد ٠ الحربة لحالح تهم *وكفا وخبرتهم العليا وضلهم الشباب حماس
 ا.ا.يا ور ل يلعب ان الشباب على ان ترى اساسية *بادى* الى ة٠اليا هذه

 يحاجة وهم الغد حركة سيتودون اتهم كا ة*ها مجموعة يضلون وانهم الحربة فى
 تعبن يوجب ، الشباب يان علما ٠ *شى كل تبل والماعدة الدعم الى

٠ اما* ٢ ه و اعوام ه يين ا٠ سنها يتراوح الش الفئة هم ه السياسة هذه

-٧-



موجودة رهدزح ناتءي : دوتان هنرزع حباة نمهدبوه

 لبشرية ا مت خد ت شخصيا سلسلة من ئ الحمر ا لصليب ا موسسى ئ ن وتا د هنرى ة حيا سيرة ب كتا
 أضحت ت لترجما ا ٠ ئق لوثا ا توزيع يق د صنا قرب فى الول ا بق لطا ا فى يعرض ئ للنشر أكسلي و ا لد

 واالسبانية والغرنسية االنكليزية وأيضا ئ رية لجا ا ت الجتماعا ا سبة يمنا المجرية للغة ا الن ا تشمل
 لنسخ ا د عد فى ا نظرا ) نا مجا ة حد وا نسخة يتلنى أن وب مند لكل يحق ٠ لبة لبرتغا وا لعريية وا

٠ ( ود لمحد ا

 رخاهمة يًاسعا ًاو ى ة لواحد ا للنسخة سويسرى فررك ٧٥٥٠ يسعر يها لطلب ا يمكن اضافية نسخ
 قسم ض أو ئ يست ا يود ت اجتماعا ه أثنا والصحافة االعالم قسم من ه لجملة يا ت الطلبا لة حا فى

٠ يعد فيما للرايطة العامة الشوون

رية لتنكا ا لبريد ا بع طوا

ظهرا. الثانية الى

 قسم نعب يجا ول ال ا بق لطا با يع لطوا ا قس( ض تكم وكرتا ئلكم لرسا لبريد ا طوايع تشتروا ن ا هكاتكم يا
 ة هوا د موا ض وغيرها التذكارية والظروف المجرية الطوابع ص وع٧ءرخ أيضا يوجد ٠ التسجيل

حا صبا منت لثا ا ض يوميا تع لطوا ا قسم يفتح ٠ عليه لموتمر ا رة شا لع رى كا تن ظرف فيها وبما يع لطوا ا

للبيع فية قوتوغرا صور

 ٠ أثنا وبين لمند ا عن ن يما ها هنريك لمحترف ا لمصور ا ها أخذ ن لوا ال با فية فوتوغرا صور تعرض
 فورتت ١٥. ة حد لوا ا لنسخة ا وسعر لنسخ با لطلب ا يمكنكم لتسجيل. ا قسم مقابل الجتاخات ا

٠ لى التا م ليو ا هزة جا وتكون يجرى

لتهنئة ا كارتات : يد الجد م لعا ا يقترب

 وكما ! يد لجد ا م لعا ا ب قترا ا تنسوا أال عليكم اهتمامكم كل ت الجتماعا ا ت وال ا مد شغلت ولو حتى
 بق لطا ا ) ل ستقبا ال ا مكتب ض ونها تجد للتهنئة ت رتا كا تبيع بطة لرا فا سنة كل د لمعتا ا من هو

 ية نقد قطع بجلب ننصحكم . ة لوحد ا فورنت ه . ا دوالرامريكى ٠٥٧٠/ سويرى فرذك ١ ب- ( ول ال ا
مورينو ييث د نيا استيفا ماريا تها نغذ فاتنا ( ريل أكوا ) نيا ما رسما رت لكا ا تصور ٠ يعكم مغيرة

ئ



طم لرا وا لى لنيبا ا ح»ر ال ا لصليب ا ين لتنمية ا ل جا فى ون تعا تفاوية ا توقيع

 ه لثأ ستينبا ر با ه ;حلة لرا ا م عا وأهين ه ريا شا ر ا٠لعشكول را لسيد ا ، لى كيبا ا الحمر ا لصليب رئيس؛ م ئ
 تنسف دععا االتفاقية تغطى ٠ التنمية ل يجا فى ون تعا تفاقية ا طى بست ا بود فى أس لتوقيع يا

 للجمعية لتنظيم وا ارة الد وا ع لغرو ا وتنمية رث لكوا ا ت ال لحا د ا ستعد ال وا م لد ا نغل لبرا«ج لرابطة ا
٠ لوطنية ا

 ك ثا٧يشخم يكمل سوف ه ثنين ا شخصين ض ليا حا يتكون ى لذ ا ل لنيبا ا فى يطن لرا ا وفد
٠ ١٩٩٢ م عا ية ا يد ض را عتبا ا

لموتمر ا ل ألعما رسميا تسجيال تمثل ال فقط اعاليية تشرة اليومية لنشرة ا : مالطة

،
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١٩٩١ ترلبر ٢٨ الخبى

اليوم يرامح

أرط القاعة للريطة العاهة لبة منة الظ الدورةلسنثاعة ا

أترسا الفاعةوبين الذ. اجلى

ويين يالذ -.ب , جأل ن جل اعال جدول

 تأجيل تائئج لدرة توفبر ا الثائى تشرين ٢٧ فى الدائمة اللجنة اجتمعت
 ويين جلىالند٠ انعفاد فتر تمد ان وفررت اعالها♦ مراصلة على الؤترالدولى

 اب حتى — ترفمبر ا التائى تشرين ٢٨ يوم عقده الزمع ض لذىكان١ —
 المغروض من كان تنود عدة اعال جدول فى تدرج ذوفبرهوان ٣٠ الرافق

٠ تمرالدولى الؤ يتناولها ان

 ريا ، الجرى االحمر الصليب ريس 6 .توحليك رجو اليد الداثمة اللجنة وعينت
المضيفة♦ الرطنية للجمعية ،عريا التدويين لجلى

 البادى نذاه ذلك ويلى ٠ الغدويين مجلى اجتماع الدائمة اللجنة ريى ويفتتح
♦ الرإيطة االحمرور للصليب وية اك اللجنة ريى وكلمتى للفراه االساسية

دوان هترى ميدالية اهدا يحفل الجلسة هذه وتختتم

 طى الؤتمر تأجيل ج—'ط' فى التأمل ٠يد من يد اندال ائمة اك اللجنة ورت
 نى المتأنثات ٠اثذأ وذلك واشيره الطويل اجلين ذى الحربة ,تقبل

٠ يست ا يود

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Ligue des Sociétés de 1٩
League of Red Cross and Red Crescent Societies- ,٠ ؛

Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
األحمر ل وابل ألحمر I الهليب جمعيات رابطة



: الجلى انعقاد ٠اثذا .تعالج التى الدولى الموتر .واضع يلى وفيما

وحلبا، الحركة ٠دى 1االناتىومب الدولى الغانون لتثر االساسية الخطوط -
،الالجئين ع ووغر الحربة -
 ض والحق الجاذ : التالية التقاط لذىيضم١ االنانى الدولى الغانون -

 االنانى الدولى القانون لتميذ الجانة االعمال ، الجنود االطفال االعدن،
، وتطبيقه

الطارة، االغاثة عمليات وتنغيذ تنسيق -
*االحمر للصليب الدولية اللجتة تمويل عن تقريراللجنة -

 ،الندويين لجلس العمل يوم ونصف يوس يعد الدائمة اللجنة ت.جتمع تقردان كما
 غز فى الحركه ت ا؟تاعل يخصوص المستغل فى ,تتخنها التى ات٠االجرا لدرسة

٠ اليوم ناه شهد ى الذ الوضع

: الدولى للمؤتمر والعشرين ة*ألسآد- الدورة تاجياى
مبوبة متجردة تطل، ان ة دج ا ض

نوفمبر. ٢٧ *الثالثا يوم اعمالها للرايطة العاط الهيئة لجك

 فى الدائمة اللجنة اتخذته ى يالترارالذ علما الندويون احيط الجدمجة يداين فى
 للمؤتمرالدولى والعشرين السادسة الدور تأجيل يشان الليل »ن تأخر* وتت

(.٣ رتم اليومية النشرة )انظر

 هذا يؤثر ال’ فى اطه عن التدر رويل فيال ريو الدكتورط ريرالرإيطة واعرب
 اطار فى وقوتها تها يوحد ا'الحتفاظ فى الحرة اردة على والخطير الموسف لقرار ا

 * الدولى المجتمع يواجبها التى الملحة االنانية االحتياجات امام مشتركة مثل
 على وشكر الصعبة الظروف هذه فى الجرى االحمر الصليب مع تعاطف عن وعبر

٠المؤتمر هذا اعداد فى ينلها التى الكبيرة الجهود

التمظ جال* قى للتعاون كامل دم

 االخير، تقرير على ، التنمية لجتة ربيى ، مونتاتا رويدا غيليرمو اليد علق
 وقواعد ٠مبادى م احتر ضرورة بعلى اطارالحربة غى التنمية مفهوم تصف طى واكد

٠١٩٩٠ اكتوير فى التنغيذى الجلر اعتمدها التى ' التنية مجال فى التعاون



_٣-

 متعددة او وثنااية ة االطاوني الشاريع لتنغيذ وافحق استنتيجية من يد ال ات
 المدد هذا وذى ٠ المحدودة المتاحة الموارد حدود يى الكاليف وحعر ٠ االطرف

 تتجيب مشاريع لتويل المخصص التنمية ضدوق بوجرد رويدا نكرالسيد
 ٠1—اكآل كون ا* وغيرإ التبع، مجال نى التعاون وتوانين ‘مبادى للمعايير

٠ ج— البرم ،هذ من ن لم. يتن ان ويجب الفائت اضعاف بين من

 برمج التنمية متاريع تتقمن ان ضرورة الى اشير ذلك تلى ى الذ النفاش وفى
 بالرغم اشيرانه وتد االجتماعى♦ الرياه مثل مجاالت تشمل ون الكوازت ض الوتاية

 ان االحمراال وابدل االحمر الصليب عمل فى خام شكل فى تدخل 'ال التتية ان من
االنانية» المجال فى كعنصرللتنمية به تقوم ان عليها يتوجب هام دور للحركة

 ٠.ا يالذ تتعلق قذذت ثالثن لك‘وكد العامة الهيئة تبل من اللجنة تقرير اعتمد وتد
 ورالدر يد ر— اخي تدراتها تأحسين الى حاجة االشد الوطنية الجمعيات ه والتنية

التمين♦ فى

الفعالية من مزيدا تتطلب االغاثة تحديات زيادة

 اوى والحاجة الكوارث ضحايا عدد يد يتر وبالتالى ٠ الضعفا الكان عدد يد يتر
 —يواج ان لالتحاد كان اما ون االحمر والهالل ا'الحمر الصليب ماعدات

 والتنافر االنانية باداعدات االهتمام فيه يد يتر جو فى ، التحدى هذا
 الوجز هذا عتب فعالياته♦ من كدق ان االتحاد على يتوجب المنظمات، يين

 لى٠ا العامة الهيئة الى والمقدم الكوارت حاالت فى لالغاثة الحالى الوضع يثأن
 ثالث االجتماع اعتمد للربطة التايعة الكوارت حاالت فى االغاثة لجنة تقرير فى

٠ تحال اال رت تد لدعم توجيات

 ♦ ضعفا الفائت اكر الى االغاثة ماعدات لتوجيه الوطنية الجمعيات الهيئة ناشدت
 حياة يمتوى النهوض فى متمن تقدما يحدث يشكل االغاثة تندم ان فيجب

 الى الذيطه دمم مة٠مال زيادة العام االمين من اللجنة وطلبت ♦٠الضعفا
٠ الدعم هذا توتيت دقة ورعاية المتفيدة الجبعيات

 واتاع واالغاثة المتخصصة الحكومية غير المنشات تضاعف الهيئة الحظت وتد
 الجمعيات الهيئه دهت ولنا لتنيق ا الى يالحاجة وأنرت ماغداتها نطاق

 على الذيطة وحث التنيق هذا مثل لتهيل تدايير اتخان الى الوطنية
 لجمعيات و للذبطة لتشغيلية ا الغدنت م٠دء يتنى وكيما ♦ الجهود هذه دهم

 حتى الكوارى حاالت فى لالغاثة ٠الطؤرى نحتدوق بواهئد عدلت ه التنية فى-جال
 تدابير اجل -ن طوا ٠ س٠ف ٥٠٠ ٠٠٠ الى تصل مبالخ سحب بكن

اليا.ة♦ هذه تنفيذ وسرعة الكوارث لمواجهة لالتعداد الربطة



 اهية على 6 لضحايا ! الى تجال اال ماعدات يدعم متعلق رايع ترار د ويثد
 لخطر المعرة البلدان فى منها ية لرتا وا الكوارث! جهة لمرا االستعداد

*المندوبين مجلى الى مندوبون، تدمه خامرة ترار حول وتد ٠ لكوارى ا

للحرئة لرمية ا االهتمامات أحد : لمحة ا

 لجنة ض الجوهره حيث ن٠س ! العامة الهيئة به سمعت مأ طو؛ تربا المحة ترل ال
 (ز، الهام التقدم من يتفيد, االرمية كوبتا سكان من جدا ضئيل جر بيئما ٠ الصحة

 *الهائل المنتثر لفقر’من يعانون رلوا مأ لم لعا ا ن متكا فآغلبية لمحة ا مجاالت مختلف
فاغية كلة أكرمن تعتى 'ال الصحة المحرومين ٠هوال لكل

 كاست غيرمقايل من - يالدم ع والتبر واالطغال ٠النا وصحة ا'الولية االيدزوالسعافات
 المحلية العجتمعات مات خد لك وكن المحة لحنة مائتشات نواة ثكلت اتى المواضيع

٠ العامة الهيئه تبل من امس ومناتثثها

االيدز

 اص—خ يشكو، التررن يوكف ٠االيدز .كافحة بخصجى قررين العامة الهيئة اعتمدت
 اتخان طى الوطنية الجمعيات اليدزويناثدان بل التمييزالمتعلق ضد التضال طى

 ناحية من ’ والدولى الوطنى الصعيدين من كل التمييزفى أشكال كل ضد توى موتف
 البرمج لتاييد البشرية والموارد العالية الناحية من كل فى جهود تبذل أن يجب أخرى

 ز االيد فيروس حاملى يفدرهدد ٠ المحلية لمجتمعات ا شق ض تبرزالنهج اتى المقررة
٠ مليجا ١١و ماليين ١ يين بما العالم فى ١٩٦١ نهايذيام فى

الولية’االسعافاتا

 الحتمعات نهج أهية يبرزالترار ٠ االولية االسعافات تردبصدد العامة الهيئة ائدت
 يرامج تكامل ن* تكن بشتة تعمل أن بجب الوطتية الجمعيات أن طى ويوكد اتحلية

 أخرى ناحية ومن ٠ *والطوارى الكوارث لحاالت االمتعداد براج تى االولية االمعانات
 اتربطة واالنشطة اتنمية أنشطة فى أهم دودا االولية ملواالسعافات ط يأخذ أن يجب
٠ الحية المجتمعات يمئ



 وأالطفال *امسا صحة

 1 ■۴'■ا بلت وحكوات ول الد روما تشجع آن لوطنية ا لجمعيات ا كل فعلى ه اآلن ن٠
 الدوية والتررات الطذل لحتوق ة التحد االبم ة معاهد بنود وتطبيق تصديق على

 ترارات أحد فى نلك ورر ا على ئ ٠النا ل التمييزحيا اشكال كل المحوعلى حول
 درجة تخفيض ل٠أج ض تشاطاتها وتوسع تكف ان أيضا وعليها ٠ العامة الهيئة
للخطر♦ *والفا ل االطغا تعرر

 بالدم التطوعى ۶ التبر

واعتماى مادى متابل وبدون لدم با التطوعى التبرقع مبدأ على د الجد التأكيد تم لتد

 لدم با لتطوعى ا لتبرع ا بخصوجراخالتيات هاتور ن بيا مة لعا ا لهيئه ا تويد ٠ لمبدا ا هذا
 ٠ ٠لخبرا ا من ولية لد ا لجموعة وا لرابطه ا أجره لصيفة ا فى لتعديل ا من رهليل بتد لك ون

 عر'" بذ على رس يما. أن يمكن ضغط وال ارفأم ال بأن خاهى بوجه لة لعد ا تنكرالصيفة
 ثة وسنحد مفصلة ة محدد لقواعد تخضع أن بجب الدم تقل خدمة كل بأن و محتمل

٠ قابليته أوعدم بالدم التبرع تابلية تاحية من

درك,,,.:, ثغك

 العبب لجمعيات ولى الد االتحاد الى الرايطة تغييراسم آس العامة البيئة صوتت
 اتصوت ,نتائج اعالنه الندرلدى اريونيليارول٠ لريس ا ومرج االحمر، والهالل األحمر

 تلما ٠ العامة للهيئه لين لحا ا الدورة ٠انتبا عند رانه* سيبدأ الجديد السم ١ أن
 ٩ امتتاع ع٠ ه ضد وأ تغيير ا لصالح صوت ١٠١: كاآلتى كانت لتصت ا نتالم ان
انصوت♦ عن

ويبي ذل بالدم: ع الحبر بوم

 بالدم للتبرين ى لتقليد ' م ليو با انوفمبر نى لثا ١ تئرين ٢٧ يوم لعجر ’ فى يحتفل
 (ريونيليارويإ الدكورط اليهم ٠أهدا ومام على تبرعا* ٣ ٠ حوالى حمل اتناسبه ٠وبهن

 بدمهم تبرعوا وقد الحر *أنحا كل ن* اتتبرعون *هوال وياتى ٠ الرابد الندرريس
 يعبر! ان اليكن واالعجاب تنان*ال’ ان ؛الرًايستابال وصرح ٠ رة* ١٠٠ أكرض

٠ اآلخرين حياة ن اتتا أج«ل من تفعلونه ما 6تعجا شعورا عميق عن

هرم تجت •جرات

 االعالم جناح ٠االحمرفو للصليب ولية الد للجنة ؛ الربطة تشرات من واسعة مجموعة توجد
 اعالمية مواد من الجموعة وتتألف ٠ االرضى الطابق فى التبوة ركن من بالترب والصحافة

 ٠االنبا نثرة أعداد وأحدث االغاثة ت عمليا كريات تتابرعن الى باالغانة سية 1,- ا ودعااية
٠ ليوية ا نشرة وا 'السبوعية ا

م هبكل


