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العامة للهيئة عشرة الثانية الدورة افتتاح

 خطوات سوى إليها يحتاج من موقف إلى المساعدة مقدم موقف من التحول بين يفصل ال
 هايبرغ، آسريد الدكتورة الدولي، االتحاد رئيسة اختتمت العبارة بهذه . قالئل متعثرة

أمس. العامة للهيئة عشرة الثانية الدورة افتتاح .ممناسبة ألقته الذي الخطاب

 أوسلو شوارع في تسير وهي نفسها وجرحت سقطت كيف هايبرغ الدكتورة وتتذكر
 الشخص هذا إن لنفسها قائلة الخمر، على مدمن مسن شخص نظرها جذب وقد مؤخرا
 األرض على مستلقية كانت وبينما األحمر. الصيب خدمات من النموذجي المستفيد يجسد
 برقة يالها نفسه المتن بالرجل وإذا وجهها، في تحدقان مضعلربين بعسين شعرت بوجع

سيدتي؟ يا بخبر أنت هل

12th Session of the General Assembly 
of the International Federation 

of Red Cross and Red Crescent 
Societies, Geneva, 1999. 

Council of Delegates of the 
International Red Cross and Red 

Crescent Movement. Geneva. 1999

12٠ Session de l'Assemblee generale 
de la Federation internationale des 

Societes de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, Geneve, 1999. 

Conseil des Délégués du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et 

du Croissant-Rouge, Geneve, 1999

Duodecimo periodo de sesiones de 
la Asamblea General de la

Federacion Interndcional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de 

la Media luna Roja. Ginebra, 1999. 
Consejo de Delegados del 

Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 

Ginebra, 1999

 العالة للهيئة عشرة اثابة الدورة
 الدولي االتحاد

 األحمر اسيب لجفيات
 األحمر، والهالل
١٩٩٩ عام جيف

 أعماقه في فرد كل يحمل قائلة: للحركة مورد أهم هم األشخاص أن على الرئيسة وأكدت
 نسمة، مليارات ٦ لم العا سكان عدد تجاوز .وهع اإلنسانية قوة معا ونشكل إنسانية. روحا
 األحمر. واله-الل األحمر الصليب في متطوعا شخصا ٦ ٠ كل أصل من واحد شخص يكون

 نواجه ونحن ممكن شكل بأفضل الكامنة الطاقات هذه من نستفيد أن لنا يمكن فخيف
تحديات؟". كله مستقبال



العجوة
اليومية

 العامة الهيئة منذ آحرز الذي التقدم الرئيسة واستعرضت
 تصفه برنامج حول اتحدنا لقد وقالت: اشبيلية. في األخترة

 بإى التنفيذي، انجلس برنامج حتى وال برنامجي، ليس بأنه
 أن هايبرغ نتورة الد وأضافت . جميعا برنامجنا هو

 إلى ترمي اسراتيجية وهي ، ٢ ٠ ١ ٠ عام حتى الزاتيجية
 تناولت قد السراء، على وتعزيزها الوطنية الجمعيات تعبئة

 الوطنية. الجمعيات تعزيز مسألة وهي األولى النقطة
 لالتحاد أن سيبين الجديد الدستور أن قائلة واستطردت

 االضطالع على تماما قادرة وإدارة حكم وجهاز نظاما
واسع. نطاق على إنسانية بًانشطة

 ضمن حديثنا المنشأ العمل فريق أن إلى الرئيسة وأشارت
 بالحاجة يعترف اإلقليمي بالتعاون والمعني التنفيذي اتجلمى

 ونكرت الوطنية. والجمعيات االتحاد بين التقريب إلى
 االلتزام على مثال أبلغ أن ذلك بعد هايبرغ ثتورة الد

 الميدانية البعثة هو اإلنسانية أجاى من متحدون بشعار
 الدولية اللجنة رئيس بها قام التي نوعها من األولى المشزكة
 خالل ومقدونيا ألبانيا إلى االتحاد ورئيسة األحمر للعيب

مؤخرا. البلقان أزمة

 احتفاء الوقوف إلى المندوبين هايبرغ الدكتورة دعت ثم
 بالخدمات وأشادت ويبر، جورج السيد العام، باألمين

الماضية. السع السنرات أثناء لالتحاد قدمها التي الجليلة

أخوة كلنااالتحاد أهمية يؤكد السويسري السفير

 كورنيليو السيد األحمر، للصليب الدولية اللجنة رئيس بدأ
 لالتحاد، العامة الهيئة أمام األخير خطابه سوماروغا،

 والهالل األحمر العيب معنى حول عاطفية بتأمالت
 ومهمتنا األساسية المبادئ أهمية عن بحرارة وتحدث األحمر.

كانت. حيثما منها والتخفيف البشر معاناة تفادي في

 إنه قائال جوناس، الفيلسوف سوماروغا السيد واستوحى
 في مثيل له يسبق لم أثر والتكنولوجيا العلوم لتقدم سيكون
 أثر منها الظاهرة هذه على أمثلة جملة مبيآ والمكان، الزمان
 الموارد واستنغاد البيئية واألضرار تشيرنوبيل وكارثة الدفيئة

الطبيعية.
 لدى لسويسرا الدائم الممثل غايغر، والر السفير أدلى

 قائال: العامة الهيئة إلى برسالتين جنيف، في الدولية المنظمات
 محددة أنشطة تنفيذ فإن ضرورية، األفكار كانت إذا إنه

 ماليين ظروف تحسين في عامل أهم هو الميدان في
 للجمعيات األساسي الدور السفير أكد كما . الضحايا
 للعيب األساسي المفهوم ة— أهمي على اتجافظة في الوطنية
 ألخيه اإلنسان ساعدة في المتمثل األحمر والهالل األحمر

 أو الدينية أو السياسية معتقداته عن النظر بصرف اإلنسان
ارتكبها. قد يكون التي األفعال حتى أو أصله

 األول الجزء في أنشئت التي الدولية بالمنظمات أيضا وأشاد
 مناسبة تزال ال االتحاد لمثل بأن مذكرا القرن هذا من

 مضي من بالرغم أيضا للمستقبل مناسبة وستظل للحاضر
 من الوطنية الجمعيات نرى ونحن تأسيسه. على عاما ٨ ٠

 النزاعات لضحايا والمواساة األمل تحمل وهي حولنا
. العديدة والكوارث

 أحداث يسترجع وهو سولغرينو بروح مؤثر بأسلوب وذكر
 دونان هزي وكلمات كاستيليون إلى سولغرينو من الطريق
أخوة". "كلنا

 العامة الهيئة أعضاء وقف الوداع، خطاب أنهى أن وبعد
به. احتفاء
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التقدم رغم باقية التحديات
 للهيئة واألخير الرابع الشفهي تقريره في العام األمين بين

 االتحاد. يواجهها التى الرئيسية الخمسة التحديات العامة،
 هويتنا نقرر أن علينا بالهوية، التحديات هذه أول ويتعلق
 وروح الفردية بين ترازن تحقيق إلى نسعى وأن وهدفنا
 مسانة فهو باألول المرتبط الثاني التحدي أما . األسرة

 واللجنة االتحاد بين العالقة وبالتحديد تة، الحر في العالقات
 الوطنية الجمعيات بين والعالقة األحمر، للصيب الدولية

 والجمعيات الدولية اللجنة بين القائمة وتلك واالتحاد،
 المنظمات ومع نفسها الوطنية الجمعيات بين وفيما الوطنية

المماثلة. اإلنسانية

 القيادة نوعية تعتمد إذ بالقيادة. الثالث التحدي ويتعلق
 . لعملنا أدائنا حسن على المستقبل في وفعاليتها اإلنسانية

 لتلبية الالزمة الموارد حشد أن هو التحديات هذه ورابع
 مشاغلنا أحد سيبقى خدماتنا على المتزايدة الطلبات
 خطة مثل جماعية قرارات تنقيذ تعين وأخيرا، الرئيسية.
 اإلمكان في أن تبين التى للتسعينات االستراتيجية العمل
 ويبر السيد وقال جماعى. مجهود ببذل عندما الكثير تحقيق

 تفعل أن يكفى ال ديدرو: الفرنسى بالغيلسوف مستشهدا
. به القيام لحسن أن يجب الخير،

 حيث تحقيقه، تم الذي التقدم إلى أيضا العام األمين وأشار
 ،١٩٩١ عام منذ االتحاد في وطنية جمعية ٢٨ قبول تم

 ٠/٠٧٤ نحو ١٩٩٩ عام في للنداءات االستجابة نسبة وبلغت
 قدمت كما ،تقريبا شخعص مليون ٣ ٠ منها واستغاد

 ربع على يزيد لما مساعدتها واألمانة الوطنية الجمعيات

 كانت التى األزمة أن على أيضا ند وأ سنويا. شخصى مليار
 اللتين والميزانية الحطه وأن زالت، قد االتحاد مالية تهدد

 لم مترازنا ماليا وضعا تعكسان العامة الهيئة إلى ستقدمان
.مثيل له يسبق

 أن ويبر السيد ذكر الداخلية، التحديات جانب وإلى
 جديدة أوبئة وأن وتدميرا حدة أكثر باتت البيئية الكوارث

 باإلضافة العوامل هذه وأن جديد، من تظهر أخذت وقديمة
 على العمل ضغط من يزيد اتحتمعات، في العنف ارتفاع إلى

الصحة. وخدمات الوطنية الجمعيات

 ولجانها العامة والهيئة التنفيذي باحلس العام األمين وأشاد
 حكم أجهزة في كافة اآلخرين واألعضاء العمل وفرق
 األمانة وفي الميدان في الموطغين إلى باإلضافة الدولي، االتحاد
 دواعي من معهم والعمل إليهم التعرف كان الذين بجنيف
وفخره. سروره
 لإلشادة الكلمة الوطنية الجمعيات من العديد ممثلو وأخذ
 االتحاد. في أمضاها التي السنوات خالل العام األمين بعمل

 يكنه الذي الكبير االمتنان عن هايبرغ الدكتورة وتحدثت
قولها. حد على به جدير وهو العام لألمين األعضاء

 ، ودل قل ما الكالم خير قائال حديثه ويبر السيد واختم
 استمع التي واإلشادة الشكر بعبارات التأثر بالغ متأثرا وكان
 أنحاء كل وفي جنيف في جميعا زمالئه إلى انجازاته فعزا إليها
 أن من بد بمغرده،فال شيائ يحقق أن للمرء يمكن قائال:"ال لم العا

 قد أكون أن وآمل المناسبين، باألشخاص نفسه يحيط
أستطيع. ما بأحسن خدمتكم

 الجديد العام األمين
شاريتل ج. ديديه

 ج ديديه السيد لتعيين بالتصغيق العامة الجمعية صوتت
 عاما أمينا االستثمارات، في المتخصص المصرفي شربيتل،
 .السبت يوم الظهر بعد االفتتاحية دورتها خالل لها جديدا
 في الحركة رسالة تكمن : خطابه في شربيتل السيد وقال
 أننى لكم وأؤكد ألدائها. استعداد على وإننى الغبر؛ خدمة
 في البوي بااللتزام وروح العذقة من عاتية درجة سأبث
” األداء محسين وفي األفراد وطوير األخالقية المبادئ

 العمر من يلغ فرنسي مواطن وهو شربيتل السيد اختبار تم
 على ثالثة سرى منهم يق لم مرشح ٣ ٠ ٠ بين من سنة ه ٤

 أجبري بعدما باإلجماع، التنفيذي الهلس وقرر القائمة.
أمينا شربيتاى السيد اقزاح ،.الثالث المرشحين مع مقابالت

 رجل أنه على شربيتل ديديه السيد هايبرغ الدكتورة قدمت
 واالقتصاد السياسة علم في تفتاهى ال "معرفة يملك

 ألنها لالتحاد مفيدة المصرفية خلفيته أن وصرحت والمالية.
 وسلوكا الرأي في وصالبة جسام مسؤوليات منه اقتضت

خاصة. وأخالقا مهنيا

٠
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 عمل في خبرة إلى يتل شر ديديه افتقار من الرغم وعلى
 الصليب رسالة أن إال األحمر، اذالل أو األحمر الصليب

 أصيل فهو وقلبه. روحه في مغروسة األحمر والهالل األحمر
 قيد المصرفية خلفيته تفسده لم و جدا وصريح ومتواضع

”أنملة.

 بالتصغيق العامة الجمعية عينته الذي شربيتل السيد وسيتسلم
الثاني. كانون يناير/ في مهامه الحار

الصياغة لجنة -تعيين
 آليسز من الصياغة لجنة تتألف أن العامة الجمعية وافقت
 )من اهدئ—غ وعلى االتحاد( تنيق دعم )من هنلى

 الصليب )من دورهًام وهلين اللبنانى( األحمر العيب
 الصليب جمعية من )من فاكو ونيكرال األسزالى( األحمر
 نا زولوا ألفونسو وأوسكار ديفوار( للكوت األحمر
الكولومبية( األحمر الصليب )جمعية

 ١٧٦ االن االتحاد أعضاء عدد يلغ

طية و جمعية
 الغابونية األحمر الصليب جمعية مؤخرا االتحاد إلى وانضمت

 الدولي. االتحاد في والبعون. والسادس المائة العضو وهي
 الجمعية هذه بها قامت التي جدا البارزة األنشطة ومن

 مع بالتنسيق الكونغو من الجئ ٣٠, ٠٠٠ ل مساعدتها
والحكومة. لالجئين السامية المفوضية

 متطوع ٧ ٠ ٠ حوالي الغابوني األحمر الصليب يضم و
 للمحافظات عواصم تسع في - محلية لجنة ١١ في يعملون
 الالجئين، برامج إلى وباإلضافة .ليبرفيل العاصمة في واثنين

 والطوارئ الحوادث حاالت في المتعلوعون يستجيب
 والنظافة اإلصحاح مجال في متعددة برامج على ويشرفون

 الركيز مع الصحية، التعليمية الحمالت مجال في وأيضا
HIV اإليدزافيروس مرض على خاص بوجه

 الصليب جمعية رئيسة إيكوهو غابريال السيدة وقالت
 في الجميع صدر الحدث هذا أثلج لقد الغابونية األحمر

األحمر. الصليب على كيرة آماال يعقد الجميع الغابون.

 ٢ي٠س
 مدءوون“ءضاءالوفودباهم نذكرجمع

 هذهالليلةلحغالالسقبااللذيتذهالهيئة
عذالبهوالرى١اسذوالذيسيقامبعداالجتم

والشراكة المتطوعون
 بين عقده سيتم الذي الشراكة لقاء اليوم هذا نز سير

 basement) المغلى اليهو في ظهرا ٢٠٠ و ١٢٣٠ الساعة
lobby ) األحمر اتصليب في الجديدة التطوع 'اظرفى على 
 في العامين إشراك في الدورة وستنظر األحمر والهالل

 قوى من كقوة والشباب الطوعى، العمل في الشركات
 التطوع وقسم الحلية الثدرات بناء في والمتطوعين التعيير،

األوربي.
 الدورة هذه مندوبا ٤ ٠ على يزيد ما حضر األمس، وفي
 وسير إدارة على األلفية بق مخاطر على ركزت التي

 مختلف بشأن اآلراء تبادل تم كما الوطنية. الجنعيات
 وزعها محتويات قائمة فيها الوطنية.مما الجمعيات مبادرات

 .وأعقب األمريخي األحمر للصليب فرانسيسكو سان فرع
 بين بباينت العملية األسئلة من سلسلة الرسمي غير العرض

 إلى المالية للبيانات الوطنية الجمعيات فقدان احتمال
 الطبية األنظمة بسبب تطفو أن يتوقع مشاكل

للمستشغيات.

األلفية أحداث مسجدات
 األحمر" والهالل األحمر للصليب األلفية "سفة منتصف في

 تحت فعالية سبعمائة من أكثر الوطنية الجمعيات نظمت
 على الفعاليات هذه اشتملت . اإلنسانية قوة شعار

 واحتفاالت أيارامايو ٨ يوم انطلقت رائعة حمالت
 متنوعة وأنشطة جنيف التفاقيات الخمسين بالنكرى

 مواد االستقبال قسم قرب المبنى مدخل في وتجدون أخرى.
 األحمر الصليب جمعيات ووزعتها أعدتها بالمناسبة ترويجية
 مع بالمناسبة، احتفاء لم العا أنحاء مخبلف من األحمر والهالل
األحداث. مراقم تبين خارطة
 تنسق عن المسؤولة ماكلين جوانا السيدة قول حد وعلى

 داهرا". نجاحا حقق قد البرنامج فإن : ٠األلفية(' سنة برنامج
 أخرى أشهر ستة امامنا زالت ما لخن قائلة: واستطردت

 ومبادئنا بأعمالنا للتعريف شتي فرص خاللها لنا ستتاح
. الجديدة األلفية في وأنشطتنا دورنا ومناقشة
 االستقبال مكتب عند المعرض تزويد المندوبين من الرجاء

.والمطبوعات بالمعلومات
 يوميا أوراقهم صناديق تفريغ المندوبين من الرجاء

رسمة وبقة ورجت فقط اإلعالم مخصصة ارغب هدد
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Conseil des Délégués du Mouvement 
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du Croissant-Rouge, Geneve, 1999

المنقح الدستور تعتمد العامة الهيئة
Duodécimo periodo de sesiones de 

la Asamblea General de la 
Federacion Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media tuna Roja. Ginebra. 1999, 

Consejo de Delegados del 
Movimiento Internacional de 

la Cruz Roja y de la Media tuna Roja. 
Ginebra. 1009

 على اآلن نحن : الدستور .ممراجعة المكلف العماى فريق رئيى ناتان اليد قال
 على قادرين وأصبحنا االبتكارات من العديد اسئحدثت فقد طرق، مفزق
. الحيوية من بمزيد القادمة األلفية إلى االنتقال

 تثمل التي الدستور تعديل إلى دعت التي واألسباب الغريق والية ناتان اليد وبئن
 للدستور منقحان مثروعان وكان األعضاء. الجمعيات مع التشاور على التبديد

 بشأنهما، وتعليقا ردا ٣ ٠ منها ورد التي األعضاء الجمعيات كافة إلى (رسال قد
 وقد مناسبات. ثالث في الخصوص بهذا التنفيذي انجلس استشارة جرت كما

رئيسية: فائت أربع تحت التعليقات أدرجت

انجلس فعالية زيادة —

ومرونته االستشاري النظام فعالية زيادة —

الدستور تبسيط —

مهمة. أخرى أحكام —
 انجلى قدرة زيادة إلى أبونته خوسيه اليل. قول حد على المنقح الدستور ويرمي

 بين وقد . إدارة مجلس إلى تنفيذي مجلى من وتحويله القرارات اتخان على التنفيذي
 المهام ذلك في .مما أفضل، تخديدا محددة وصالحيات بلطات سيتمتع الجلى أل

 بين ما الغزة خالل الجلس إلى الدستور يفوضها والتي عادة العامة الهيئة تؤديها التى
 التي لهيئة' أمام مؤوال ويكون االتحاد يحكم أن للمجلى يخول مما عامتين هيقتين
حاكمة. سلطة أعلى تظل

 عدد وزيادة ثمانية من بدال للرئيى نراب أربعة تعيين عن المنقح الدستور وسيغر
 اإلبقاء مع جمعية عشرين إلى عشرة ست من الجلى في األعضاء الوطنية الجمعيات

 بالتفصيل مرة وألول أيضا الدستور ويحدد العادل. الجغرافي التوزيع مبدأ على
الرئيى. لنواب الواسعة ليات والمؤو الواجبات

 تناوب نظام ويبقى الجلى. في العضوية كامل عضوا المالية اللجنة رئيى وسيصبح
أيضا. المالية اللجنة إلى يمتد لكنه و قائما الجلس أعضاء

 العامة للهيئة عثرة الثابة الدورة
 الدولي االتحاد

 األجمر المطيب لجمعيات
األجمر، والهالل
١٩٩٩ عام جنيف

sne power os numanity

le pouvoir de rnumansté

لإلنسانية يرآ ا؛ ٠
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اليومية

 على مقزحة أخرى تعديالت إلى أبونته السيد وتطرق
 الهيائت ابلس أو الهيئة وستنشئ الحاكم. الجهاز هيكل

 في انحددة المالية، اللجنة باستثناء كاللجان الثانوية
 مشاركة ولضمان األمر. اقتضى وحيثما كلما الدستور

 على الداخلي النظام ينص األعضاء للحمعيات أكبر
 باألنشطة تعنى األحوال كل في لجان أربع تشكيل
والشباب. والصحة والتنمية كاالغاثة األساسية

 كل جمع تم حيث أبسط وثيقة الجديد والدستور
 المتطقة والمعلومات واألغلبية القانوني النصاب مقتضيات

 الجديد الدستور وسيصبح مادتين. في االنتخابات بإجراء
 سيتخذ أنه إال الحالية. العامة الهيئة اختتام من اعتبارا نافذا

 االستمرار الحالين لألعضاء لتكفل االنتقالية" التدابير” مختلف
القادمة. العامة الهيئة نهاية حتى مناصبهم شغل في

 المشروع قدم الذي اإليطالي األحمر الصليب حظي وقد
 الجمعيات من جمعية عشرين بدعم للدسيور المنقح

 على األعضاء الجمعيات من عدد وعلق األعضاء
 بعد المقزحة التعديالت سحيت أنها إلى وأشار المشروع
العمل. فريق مم التشاور
 فريق أعضاء إلى شكرها عن هايبرغ الدكتورة وعبرت
 الدستور اعيمد قائلة: أعلتت ثم الممتاز لعملهم العمل
 أعضاء لكافة العامة الهيئة صفقت ذلك وبعد . الجديد

العمل. فريق
 مؤيدا صوتا ١٢٤ د المنقح الدستور مشروع اعكمد وقد

 عن واحد عضو وامتناع واحد معارض صوت مقابل
بالتصغيق. المنقح الداخلي النظام اعئمد كما ،التصويت

السياسات استعراض في امحرز التقدمالشباب لجنة

 اللجنة، رئيس شكر
 فورد، ريمون السيد
 الوطنية الجمعيات بحرارة
 قدمت التي ١٣٧ از

 استعراض على تعليقاتها
 ن خوأ .الشباب سياسة

 جمعية ٣ ٠ على يزيد ما
 أهمية وإلبراز تقريرها على اللجنة لتهنئة الكلمة وطنية

الشباب.
 اتخان في الشباب إشراك أن على كافة المشاركون واتفق

 الوطنية الجمعيات على وأن تحديا يمثل يزال ال القرارات
 اجتذاب إلى تسعى أن الشباب من محدودا عددا تضم التي

منهم. المزيد
 تمت وقد القادمتين، السنتين خالل عملها اللجنة وستواصل

التالية: القرارات على الموافقة
 مناسبة هياكل تحدد أن الوطنية للجمعيات ينبغي -

العام. األمين مع المعلومات تتبادل وأن للشباب
 على االتصاالت تسهل أن الوطنية للجمعيات ينبغي -

 في المتطوعين الشباب بين والدولي الوطني الصعيدين
األحمر. والهالل األحمر الصليب

 قوة أحداث تدعم أن الوطنية للجمعيات ينبغي -
 الصليب شباب يشعر لكي منتظم بشكل الشباب
 -ممزيد العمل على قادرون أنهم األحمر والهالل األحمر

مجتمعاتهم. في الفعالية من

 الدولي االتحاد عام أمين وكيل دافي ستيفن السيد أكد
 الواضحة السياسة بأن السياسة، وتنسيق االتصال لقطاع

 عن يتحدث وهو اتصال وكل نشاط كل أساس هي
 االتحاد. لسياسات الجاري االستعراض في اتحرز التقدم

 أثناء بها القيام طلب التي المسائل من االستعراض هذا وكان
 للسياسات إطار وضع بهدف ١٩٩٧ عام العامة الهيئة

 الفعالة اآلليات ووضع وشكلها مصطلحاتها وتوحيد
المختلفة. الجهات إلى وإيصالها بتنفيذها الكفيلة

 السياسات من عدد صياغة عن العمل من سنتين وأسفرت

 من متزايد عدد .ممساهمة العامة الهيئة على لعرضها الجديدة

 إلى تحتاج التي اتحاالت تحديد تم كما الوطنية. الجمعيات

.القادمتين السنتين خالل أكبر جهود

 نطاق على توزيعها سيجري السياسات هذه اعتماد وممجرد

 الجمعيات ثأ—ونح والكزوني. معلبوع شكل في واسع

 نًاساس الدولي االتحاد سياسات استخدام على الوطنية

الوطنية. سياساتها وتطوير الستعراض
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الدولي المؤتمر علي يدهال التعهدات من سيل

 الجمعيات طليعة في الفلبيني األحمر الصليب جمعية كانت
 في العامة، الهيئة أعمال بدء قبل للمؤتمر تعهدا وقعت التي

 من أول األوغندية األحمر الصليب جمعية كانت حدرى
 وحتى .جنيف في االجتماع هذا أعمال أثناء تعهدا يوقع
 بتعهداتها تقدمت قد وطنية جمعية ١ ه تكون اآلن،

 كل من فيها بطلب التي الجديدة المبادرة هذه من كجزء
 تعهد عن يعلنوا أن والمراقبين والحكومات الحركة عناصر
 ترجمة شعار تحت القادمة األربعة للسنوات إنساني
.”التزامات إلى الطيبة النوايا

 التزام بينها من نقاط تان الفلبيني التعهد ويتضمن
 اباالت أكثر في القدرات ببناء النهوض على بالعمل"

 واإلسعافات األمان وخدمات الكوارث إدارة مثل أهمية
 التدريب برامج تعزيز سيتم كما . النفسية األولية

 لدى األحمر والهالل األحمر الصليب لشباب المخصصة
 القادمة''. األلفية في القيادة مجال في قدوًا” الشباب يصبح

 للكوارث التأهب تعزيز على فيركز األوغندي التعهد أما

 وعلى الوطني المستوى على مواجهتها على والقدرة
 تتعلق أحكاما كذلك التعهد ويتضمن الفروع. مستوى

 الدولي القانون نشر وزيادة الصحية بالحدمات
 في الجمعيات من العديد هع الحال هو وكما اإلنساني.

 تعهده األوغندي األحمر الصليب ناقش األخرى، الدول
 الدولي. للمؤتمر التحضير من كجزء الحكومة مع

 الوطنية. الجمعية تعهد ويكتل الحكومي التعهد وسيدعم
 من وغيرها والفنلندية الدانمركية الوطنيتين الجمعيتين أما

 مع مشركا تعهدا تقدم أن فقررت الجمعيات،
 لمكافحة االتحاد برامج دعم الدانمرك تنوي إذ حكوماتها.

 برامج دعم في فنلندا وترغب روسيا، في الروئي التدرن
القدرات. ببناء الخاصة االتحاد

 نفس تثير إليها تؤدي الني والمراحل التعهدات إن
 مفهوم اإليطالي األحمر الصليب عرض فقد االهتمام.

 تناقشه. أن منها وطلب الست التطوعية لجانه في التعهد
 أثنين مشاكل تحديد إلى يغضي ال تعهدا الحصيلة فكانت

 إلى بل فحسب، البلد في ضعفا الفائت أكثر من
.لمساعدتهما ومحددة عملية إجراءات

 تعهداتها جعل على والحكومات الجمعيات تشجع وتم
 في الواردة الثالثة المؤتمر مواضيع من بموضوع صله ذات
 المكتب إلى الموقعة التعهدات تسليم ويمكن /رعمدت. خطة

 طهرا، عشرة الثانية الساعة من إعتبارا لذلك المخصص
 مساء الخامسة الساعة إلى صباحا التاسعة الساعة ومن

 هذه وستسجل تليه. التى واأليام الثالثاء يوم من اعتبارا
 .انرنت شبكة على سيظهر شرف سجل في التعهداض

 ررعشره تتضمن س األول/أكتوبر تدرين ٣٠ من واعتبارا
 والحكومات الوطنية الجمعيات بًاسياء قائمه اتيومية

 إنساني بعمل والتزموا تعهداتهم سلموا الذين والمراقبين
القادمة. األربم للسنوات

للكوارث التأهب قدرات بناء

 الثانية الساعة بين — اليوم الشراكة لقاء جلسة ستتناول
 التأهب قدرات رفع طرق ظهرا- والثانية والنصف عشرة

الوطنية. الجمعيات في للكوارث
 األحد، يوم الشراكة لقاء جلسة خالل المندوبون، وناقش
 بتينا السيدة وقدمت .ودعمه التطوع لتشجع جديدة أساليب

 ومديرتها المدينة في الشركة جمعية أسست التي فردمان،
 على جديد وهومفهوم الشركات، في التطوع مفهوم التفيذية،

 شراكة عن عبارة الشركات في والتطوع المشاركين. من العديد
 في العاملين تمكين منها الفرض وشركات محلية جمعيات بين

 منها يستفيد التي التطوعية األنشطة في المشاركة من الشركات
 الجميع فردمان: السيدة وتقول مباشرة. المستضعفون األشخاص
 المهارات الحلية الجمعيات تطور النشاط فبهذا مستفيد.

. الحلية الحتمعات في العمل من الشركات وتستفيد وااللتزامات



١٩٩٩ األول/ًاكتوبر تثرين ٢-ه٣ العدد الفشرة

اليومية

العالم من كبانزت مقهى زوروا

 الحصول أو اتزنت شبكة على التجوال تودون كنتم إن
 انزنت مقهى زيارة فبامكانكم االلكروض، بريدكم على

 عشرة تركيب تم فقد المقهى. بحوار األرضي الطابق في
 والهالل األحمر العيب خاللها من تكتشفوا لكي حواسيب

 أحد وسيكون انزنت. شبكة على لم العا وبقية األحمر
 عن ولإلجابة لمساعدتكم تصرفكم تحت األمانة أخصائيي

استغار. أي

 انزن شبكة استعمال إلى الوطنية والجمعيات االتحاد ويميل
 وسياساتها ألنشطتها للزويج كوسيلة متزايد بشكل

 عمليات أهم على إطلعوا عالمي. جمهور أمام ومطبوعاتها
 على لإلطالع الميدان من مباشرة موقع وزوروا االتحاد

لم. العا في األحمر والهالل األحمر الصايب أنشطة آخر

 مدعوون المندوبون
 المكتبة إلى بكتب للتبرع
 التابعة الثقافات متعددة
 األحمر الصليب لفرع

 ٠ بجنيف الويري
 حاليا المكتبة هذه تضم

 ألف عشر اثني
 (كتاب ١٢)...

 في والكبار لألطفال
 عشرة وخمس مائة

(لغة.١١)ه

 الرئيسي البهو في معرضا الثقافات متعددة المكتبة وتنظم
 السويسري؛ األحمر الصليب معرض جانب إلى للمؤتمر
 تابعون وموظفون متطوعون المعرض هذا في ويعمل
 الكتب الوطنية الجمعيات وفود من يستلمون للمكتبة

 كارين السيدة وقالت . بسخاء بها تبرعت التى
 إلى ماسة حاجة "هناك المكتبة: عن المسؤولة ،”وكري

 األطفال ككتب إفريقية، قومية بلغات مؤلفة كتب
 السيدة وأضافت وأساطير خرافات تروي التى

 األحمر الصليب مكتبة هذه تعذ : قائلة دوكري
 بها األولى هى جنيف ومدينة سويسرا، في الوحيدة

 أجناس من واألجانب الالجئين من الكير تأوي ألنها
 األخرى." بالثقافات كبير اهتمام هناك وبالتالي مختلفة،

 الفرض وكان ،١٩٩٣ءام البداية في المكتبة أنشئت
 األم. بلغتهم مفيدة بكتب المهاجرين تزود منها األول
 التعرف فرصة جنيف مدينة لسكان أيضا تتيح لكنها
 التفاهم تشجع في وتساهم أخرى ثقافات على

الثقافي. واالندمام المتبادل

اإلفريقية الجمعيات كل الى دعوة

 للمؤتمر للتحضير اجتماع اليوم جلسات نهاية بعد سيعقد
 ٢٠٠٠ عام أيلول/سبتمبر في سينعقد الذي الخامس اإلفريقي
 — الغذائي واألمن العامة الصحة — الموتمر موضوعي العتماد

وشعاره.

 االجتماع لحضور مدعوة جميعها اإلفريقية الوطنية الجمعيات
 اجتماع لحضور ،و١ رقم االجتماعات قاعة في سيعقد الذي
 الصحة مبادرة بشأن عمل وخطة اسزاتيجي إطار إلعداد آخر

الثالثاء. يوم جلسة انتهاء عند ٢٠١٠ عام حتى العامة

الفزاع وراء ما
 وسبعين الحمس السنوات عن كتاب هو ويرء/اماع مع

 االتحاد عمر من األولى
 الصليب لجمعيات الدولي
 يباع األحمر. والهالل األحمر
 المركز في الكتاب هذا

 بجنيف. للمؤتمرات الدولي
 جميع في صور وتتخلله
 عددها البالغ صفحاته

 تطور تصف صفحة ٣٥٢
 عام في نشأته منذ االتحاد
.١٩٩٤حتىءام١٩١٩

 صناديوكبوض تفريغ المندوبين من الرجاء
رسمة ورقة وييست فط اإلعالم مخصصة اتشمت هذي
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12th Sessi٥n of the General Assembly 
of the International Federation 

of Red Cross and Red Crescent 
Societies, Geneva, 1999.

Council of Delegates of the 
International Red Cross and Red 

Crescent Movement, Geneva, 1999

12’ Session de Assemblée generale 
de la Federation internationale des

Societes de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, Geneve, 1999. 

Conseil des Délégués du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et 

du Croissant-Rouge, Geneve, 1999

حقيقة الحلم لجعل محدود ال دعم
 وتلقينا وكتبنا اجتماعات وعقدنا واستطالعات مقابالت أجرينا سنتين مدى على

 من اتحاد حلم مشزك، حلج لنا واليوم أحالمكم. أغوار لسبر وسعينا الرسائل
 معيشة طروف تحسين على وتعمل المتطوعين على تعتمد التي الوطنية الجمعيات

المستضعفين.

Duodecimo periodo de sesiones de 
la Asamblea General de la 

Federacion Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de 

la Media luna Roja. Ginebra, 1999, 
Consejo de Delegados del 

Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media luna Roja, 

Ginebra, 1999

 العامة للهيئة عشرة ابالية الدورة
 الدولي االتحاد

 األجمر العيب لجمعيات
 األجمر، والهالل
١٩٩٩ عام جيف

 عام حتى اسراتيجية صيحت
 عرض بعد واقعة حقيقة ٣٠|٠

االثتين. يوم مزئرين ونقاش

 ٢٠١٠ عام حتى اسراتيجية تستند
 حققه الذي التقدم مدى تقييم إلى

 خالل من الماضي العقد في االتحاد
 للتسعينات االسزاتيجية عمله خطة
 قد التي التطررات دراسة وإلى

 السنوات خالل لم العا يشهدها
 ثالثة الخطة وبرز القادمة. العشر

 نتائج ١ ٠و اسزاتيجية اتجاهات
 وجمعياته االتحاد سيسعى متوقعة

 على خاللها من العمل إلى الوطنية
 حياة تحسين في االتحاد رسالة تحقيق

. االنسانية قوة بتعبئه المستضعفين

 االسواتيحية
 ' عام حتى

ستضعفين لحياة تحسين
اإلسابة توة {تعبئة

٢
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اليومية

 االستثمارية اللجنة أعضاء كافة هايبرغ، آسريد السيدة االتحاد، رئيسة وشكرت
 بأنها ويتلمان، مايك السيد اللجنة، رئيس مساهمة ووصفت االسزاتيجي للتخطيط
 على األعضاء الجمعيات الرئيسة شكرت كما . المقبل للعقد عملنا بصمت

 لم العا في شبكة أوسع بالفعل نشكل أننا بين مما الغريق لطلبات الساحقة استجابتها
. بالثقة وأجدرها

مؤثر عرض

 المشاركين العرض أحداث لتصحب األضواء خفتت
 إلى سنة وأربعين مائة العامة الهيئة أعمال في ٤ ه ٠ ال

 سولغرينو. معركة في النور الحركة رأت عندما الوراء
 عمل تطور الفرنسية باللغة المعلق صوت ووصف
 انبعث ثم السنين. عبر األحمر والهالل األحمر العيب
 لم عا إلى الحاضرين لينقل باالسبانية آخر معلق صوت

البشرية. المعاناة هذه يشهد يزال ما الذي اليوم

 لفات بخمس قدم الذي العرض خالل االستعانة تممت
 بالصور اللجنة، أعضاء كافة فيه شارك والذي

 ٣٠ )٠ ك٠ءغ حتى /سمالتيجية حلم لتفسير واألصوات
 إلى أدت التي العملية كل إبراز مع العامة، .للهيئة
 وتطرح .تحتويها التي واألفكار االسراتيجية صياغة

 تجعل التي األسباب عن كثيرة تساؤالت االسراتيجية
 لماذا مدقع. فقر في تعيش البشر من تحصى ال أعدادا
المصير هذا يالقون

 السلم من جو في العيش هر إليه يترقون ما وكل
 يمكن وكيف الشخصية.؟ الكرامة يصون واألمان

 يستجيب أن األحمر والهالل األحمر للصليب
 - بفضلكم األمل امرجعت الحتياجاتهم؟

 إلى يحتاج من نداء نطي دائما ونحن مستفيد.
 الذي بالعمل تقومون إنكم متطوع. المساعدة

 هي هذه حكومة. - به القيام نستطع ال
 تنفيذ مع المستقبل في ستسمعها التي العبارات

 االصوات وواصلت .٢٠١٠ عام حتى اسراتيجية
 المشطرك الحلم هي االستراتيجية إن تقول

 وتستعمل معا تعمل قوية وطنية لجمعيات
 وتعاون شراكات لبناء بفعالية المشركة مواردها

الطويل. المدى على
 دعونا العرض: يختتم وهو ويتلمان السيد وقال
 الوفاء من نتمكن حتى الجاد العمل إلى نعود

. لم للعا نقدمها التي بالوعود

التطوعية والخدمة الجنسين بشأن جديدتان سياستان
 األحمر الصليب عمل جوهر وتسكل ضرورية التنمية
 مانريل خوان السيد عرض العبارة بهذه . األحمر والهالل
 عن اللجنة تقرير التنمية، لجنة رئيس تورو، دل سوارد
الماضيين. العامين خالل نفذتها التي األنشطة
 وفقا اللجنة أنجزته الذي السل بالتفصيل التقرير ويعرض

 اللجنة تحث النقاط هذه إحدى وفي نقاط. ثماني من لحطة
 المزيد لجمع جهدها قصارى بذل علي الوطمة الجمعيات

 خالل تتطور لم التي التنمية أنشطة أجل من األموال من
 على التقرير في التأكند تم كما الماضية. الخمس السنوات

 وإبراز أخرى منظمات مع عالقات إقامة مواصلة أهمية
 تنمية خطط بشأن إرشادات صياغة في اللجنة عمل

الوطنية. الجمعيات
 األحد يوم عصر الكلمة جمعية ٤ ٠ على يزيد ما وأخذ

 عن وللتعبير تقريرها على اللجنة لتهنئة االثنين يوم وصباح
 عن واسع نطاق على الحديث وتم التنمية. بشأن رأيها

أدوات استخدام إلى الحاجة

 لغائدة التمويل وتأمين التنمية خطط وضع في شركة
 اتحلية واتحتمعات الموارد وتنمية المؤسسية التنمية

 والتطوع. الجنسين بين المساواة دعم إلى باإلضافة
 سياستين االثنين، يوم جلسة أثناء العامة، الهيئة واعتمدت
 والثانية بالجنسين األولى تتعلق اللجنة، صاغتهما جديدتين
بالتطوع.
 ضمان هو الجنسين بشأن السياسة من والفرض
 احتياجاته حسب كال والرجال، النساء استفادة
 األحمر والهالل األحمر الصليب برامج من الحاصة،

 الوطنية الجمعيات اللجنة وحثت المساواة. قدم على
 برامجها في الجنسين قضايا تحليل إدراج ضمان على

 الذكور من والمتطوعين الموطغين مشاركة وتقييم
عملها. في واالناث

 التطوع أهمية تعزيز إلى ا.لتطوع بشان السياسة وترمي
 الوطيلة الجمعيات قيم وترسي الحركة، إلى بالنسبة

 المتطوعين حقوق وتبرز متطوعيها تجاه ومسؤولياتها
ومسؤولياتهم. أنفسهم
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امخلية امختمعات وخدمة الصحة بشأن جديدة سياسات خمس اعتماد

 للجنة بالنيابة الرئيس يافورنيك، نيناد الدكتور رحب
 الجمعيات بمبادرة امخلية، امختمعات وخدمة الصحة
 ميدان في للتعاون إقليمية شبكات إنشاء في الوطنية
يوم العامة الهيئة على قدمه الذي العرض أثناء الصحة
 أن بعد أدركت، قد اللجنة إن وقال االثنين.

 عمل في تؤثر التي االتجاهات درست
 على ومنها األحمر، والهالل األحمر الصايب

 أجمع، لم العا في المتزايد الفقر الخصوص وجه
 أكبر عدد إلى بحاجة الوطنية الجمعيات أن
 حثت كما المدربين. الصحيين العاملين من

 عن البحث على الوطنية الجمعيات اللجنة
 الصحية األنشطة لتمويل جديدة مصادر
 بشأن التقارير لرفع آلية اعتماد وعلى

التطوع.

 الماضيين العامين خالل اللجنة أعذت وقد
 مشاورات وأجرت سياسات مشاريع خمسة

 والمنظمات الوطنية الجمعيات مع مستفيضة
استيفائها. قبل االتحاد خارج

 الك لتهنئة الكلمة وطنية جمعية ٤ ٠ نحو وأخذ
 ثم الصحة. مجال في وأنشطتها نظرها وجهات وإلبراز

 الخمس والسياسات اللجنة تقرير العامة الهيئة اعتمدت
 االجتماعية والرعاية األولية اإلسعافات بشأن الجديدة
 األساسية والعقانثر السليم الدم توفير وجردة والصحة

الطبية. واإلمدادات

 لالتحاد شاملة سياسة أول األولية اإلسعافات سياسة وبعد
 الصليب أنشطة أقدم من بنشاط تتعلق
 وتضم وأعرقها. األحمر والهالل األحمر

 من العديد االجتماعية الرعاية سياسة
 السنين مر على اعتمادها تم التي القرارات
 الخصوص بهذا االتحاد موقف لتحديد

 في وجاء جديدة. ألفية أبواب على ونحن
 تبشر الصحة سياسة أن اللجنة تقرير

 الجمعيات بدور يتعلق فيما جيد بمستقبل
 في لحكوماتها مساعدة كجهات الوطنية

 معيشة ظروف لتحسن سعيها
 ٠ المستضعفين

 ال أنه على الدم بشأن السياسة وتشدد
 أهمية على وتكرارا مرارا التأكيد من بد

 أهم تزال ال الوطنية فالجمعيات الجودة،
 دل في الدم خدمات تقدم التي الجهات

العالم. أنحاء
 علما فتًاخذ الطبية واإلمدادات العقاقير بشأن السياسة أما

 وتأثيرها واإلمدادات العقاقثر جودة بين المتداخلة بالعالقة
المستضعفين. صحة فى

المتطوعين من المزيد

 األحمر الصليب في المتطوعين عدد زيادة موضوع كان
 معظم في ترددت التي المواضيع من األحمر والهالل

 عند أمس التعهدات مكتب استلمها التي التعهدات
 في األحمر الصبب تعهد التعهدات هذه أمثلة ومن افتتاحه.

 والصليب أضعاف، بثالثة عضويته بزيادة التزم الذي باالو
 عن يقل ال ما استقطاب ينوي الذي اإلثيوبي األحمر

 جزر في األحمر الصليب ويرمي جديد. عفو ٢٥٠٠٠٠
 يمثل ما أي جديد، متطوع ١٠٠٠ استقطاب إلى سليمان

المائة. في ٤ ٠ نسبتها زيادة
 جمعية ٤ ٠ كانت االثنين، يوم عصر من ميًاخر وقت وفي

تعهداتها. سلمت قد وطنية
 من التعهدات مكتب إلى تعهداتكم تسليم ويمكنكم

 وذلك مساء الخامسة الساعة إلى صباحا التاسعة الساعة
المؤتمر. نهاية حتى



 الفشرة

اليومية

الشوارع أطفال عن معرضالرسمي االفتتاح لحفل مستعدون

 الموافق األحد يوم الدولي المؤتمر افتتاح حفل سيكون
 حفل وسيتم خارقاتلعادة! كتوبر١/األول تثرين ٣١

 للمؤتمرات. الدولي جنيف مركز في الرسمي االفتتاح
 تنظمه استقبال حفاى إلى مدعوون المندوبين وجميع

 وهي آرينا قاعة في شرفهم على الوبرية الحكومة
 جذيف.وستقاى مطار قرب تقع الموسيقية للحفالت قاعة

 . آرينا قاعة إلى المؤتمرات مركز من المندوبين حافالت
 في االستقبال وحفل االفتتاح حفل تذاكر وفعت وقد

المندوبين. صناديق

 نوعه من فريد افتتاحى عرض االستقبال حفل وسلى
 وبرسعك* للنناسبة. خعيعا الراقعة ه مثاهد صممت
 مركز بهر في االفتتاحى العرض تذاكر على الحصول
 وقد التذكارية. للقطع االتحاد معرض جبب الموتمرات

 عدد حب )مجاتتا( مقاعد وفد لكل خصصت
 عددهم يتجاوز أال على المؤتمر، في المجلين األشخاص

 التذاكر يتلم أن الرفد لرئيس ويمكن أشخاص. خمة
 .اليوم صباح من والنصف العاشرة الساعة من اعتبارا
 من مؤلفا الوفد كان إذا أنه إلى اإلشارة وتجدر

 كان وإذا بطاقتين. مبرى يتلقى لن الوفد فأن شخصين،
 فبوسع أشخاص، خمسة يتجاوز الوفد أعضاء عدد
 عند ثمنها ويدد إضافية تذاكر يطلب أن الوفد رئيس
 الوقت حان واآلن للوفد. المخصصة التذاكر استالم

منها! المزيد ولطلب تذاكركم الستالم

 على إطلعوا
 في اليومية النشرة
 المقبلة األيام

 على للحصول
 من مزيد

 يثأن المعلومات
 والعرض الحافالت

االفتتاحي.

 التقديرات تفيد
 نحو هناك بأن

 طفل مليون ١ ٠ .
 في يعيثون

 يومنا في الشوارع
 عدد ويثرك هذا.

 من متزايد
 الوطنية الجمعيات

 إلى ددامجترمي في
 "الرامة١ إءاخه

 المبادرات جملة ومن الشوارع. إلىًاطغال واألمل
 "مركز هناك الوطنية الجمعيات اتخذتها التي

 وبرنامج الزامبي، األحمر الصايب يديره استقبال
 الكولومتي األحمر العليب وضعه الصحية للرعابتة

 ومشروع بوغوتا، في الشوارع أطفال أجل من
 األطفال لتدربب الفلبيني األحمر الصليب ينفذه

المعوزين. من غيرهم مع العمل على

 ممثلين يضم الدولي لالتحاد تابع عمل فريق وبدأ
 واللجنة وطنية جمعيات وخمس االتحاد أمانة من

 الطفولة إنقاذ ومؤسسة األحمر للصبب الدولية
 في الطفولة لرعاية المتحدة األمم ومنظمة البريطانية

 ترد التي الوطنية للحمعيات عماى خطه وضع
اتجال. هذا في أنثطتها نطاق توسع

 يمكنكم المعلومات، من المزيد على وللحصول
 من األرضي الطابق في الواقع بالمعرض المرور
للمؤتمرات. الدولي جنيف مركز
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الصحية التوعية على الركيز

 الساعة من اليوم اكة الثر لقاء جلة ستدرس
 الظهر بعد الثانية الساعة إلى ظهرا عشرة الثانية

 الرعاية على جديد من النزكيز موضوع
. الصحية

زتمرهانوي من إنطالق
 آسيا مناطق من الوطنية خمعيات ممثلو سيجتمع
 التقدم لمناقشة الخمس اإلقليمية دون الهادي واغيط
 عقب وذلك هانوي إعالن إلى استنادا أحرز الذي

 الذي هانوي، إعالن ويشدد الظهر. بعد اجتماع
 العام الهادي واغيط آلسيا اإلقليمى المؤتمر اعتمده
 القدرات بناء برامج تحسين أهمية على الماضي،

اإلقليمي. والتعاون الكوارث إدارة ونظم

٠
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الصحية اليوم نصيحة
 بالتعب. طويل مؤتمر خالل الناس يشعر ما كثيرا

 الطقس وتخيير التوقيت اختالف مثل لعوامل ويمكن
 ترهق أن الهواء مكيفة قاعات في الطويلة والجلسات

 صحية بنصائح لوب /انشزه ستفيدكم وعليه المرء.
. بحيويتكم اإلحتفاط على لمساعدتكز يوميا

 فمن الماء. شرب من اكثروا هي: ايوم ونصيحة
 والشعور التعب تجنب على يساعدكم أن ذلك شأن

 اإلفراط وتفادوا الهواء. تخييف بسب باالجتغاف
النهار. خالل والقهرة الشاي احتساء في

I FIRST AID

 أهمية المشاركون ناقش االثنين يوم لقاء خالل و
 وضع لغمان الضعف درجات تقييم بمنهح العمل
للكوارث. التأهب مجال في فعاية أكثر برامج

 درجات 'شيم تلش مؤخرا الدولي االتحاد نثر وقد
 يمكن كيف بالتفصيل يبين الذي وبقدرت لضعف’/

 الجمعيات تاعد أن اتحلية والتقييم الحصر لعلميات
 ويمكنكم .المتضعفين حياة تحسبن في الوطنية
 مكتب من الدليل طلب استمارات على الحصول
الشراكة. لقاءات

 االتحاد ببرنامج المهتمين للمندوبين يمكن كما
 مع الموضوع هذا يناقشوا أن النضي بالدعم المتطقة

وغدا. اليوم لقاء خالل البرنامج مدير

مصلى

O

 إلى يحتاج من لكل األولية لإلسعافات مركز هناك
 البهو في المقهى خلف المركز ويقع طبية. ماعدة
 مفتوح وهر عيادة(—G298 رقم )العرفة الرئيي

االجتماعات. أثناء اليوم طوال

 لكافة مصلى لتكون D 302 رقم الغرفة تخصيص تم
المندوبين

ليع مور
 صور يرم كل تؤخذ

 بالقرب ئعرض للمندوبين
"اتزنت شبكة مفهى من
 من اعتبارا الرئيي البهو في

 طلب تقديم عند الصور قيمة دفع ارجاء الثالثاء. يوم
عليها للحصول

 يوبا أوراقهم مباديق تغرب المندوبين من الرجاء
رسمية وثيقة وبت فقط لإلعالم مخممة ابثرة هذه
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٢٢٠١٢٦ اجبى اسده
١٩٩٩ األول/'اكوبر سرين ٢٧

النشرة
اليومية

١2th Session of the General Assembly 
of the International Federation 

of Red Cross and Red Crescent 
Societies, Gene٧a, 1000 

Council of Delegates of the 
International Red Cross and Red 

Crescent Movement, Geneva, 1999

12٠ Session de l'Assemblee generale 
de la Federation internationale des

Societes de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, Gené٧e, 1999. 

Conseil des Délégués du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et 

du Croissant-Rouge. Geneve, 1999

القبول تلقيان والميزانية الخطة
 الذين المندوبين من حارا قبوال ٣ ٠ ٠ ر( ٢ ٠ ٠ ٠ /غمى رميردتته د اردتحك خطة لقيت

 بالثناء المالية واللجنة العام األمين على الحاغرون أغدق وقد الثالثاء. يوم اعتمدوها
 حتى سطردتبجة ٧ئ ولربعلهما األولى للمرة والميدان جنيف وميزانيات خطط لدمجهما
٠٢٠.,م

Duodeclmo periodo de sesiones de 
la Asamblea General de la 

Federacion Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de 

la Media tuna Roja, Ginebra, 1999. 
Consejo de Delegados del 

Movlmiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media luna Roja. 

Ginebra, 1999

 العامة للهيئة عثرة اثابة الدورة
 الدولي االغاد

 األحمر الصيب لجمعيات
 ‘األحمر والهالل
١٩٩٩ عام جنيف

 الصعوبة بالغ كان والميزانية الخطة وضع أن ويبر جورج السيد العام األمين نكر وقد
 اإلقليمى الوفد وتمويل التحتية والبنية النقدية والسيولة التوقيت بين التوفيق تعين فقد

 نظم تحديث في واالستثمار
 جنيف بين والربط الحاسوب

 انحافظة إلى والحاجة والميدان
 المقدمة الحدمات مستوى على
الوطنية. الجمعيات إلى

 االتحاد أن إلى ويبر السيد وأشار
 ٥٧٠ اللتماس نداء سيوجه

 العدم هذا سويصري فرنك مليون
 مستفيد مليون ٢٩۶٥ لمساعدة

 ١٩٩٩ عام من سيجعل مما
 منذ مثيله االتحاد يشهد لم عاما

. الثانية العالمية الحرب
 الدولي النظام يواجهها رئيسية تحديات ستة االتحاد وميزانية خطة مشروع أبرز وقد

 ، الدول جهود فشل المستمر، المدن توسع الضحايا، تهميش تزايد وهي: اإلنساني
للتنمية. الرسمية المساعدة وانخفاض األفراد على المعتمدة التنمية على الركيز زيادة

HHI
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the power of humanil

the power os humanity

le pouvoir de I humanrté

 الحاجة هما: لبعضهما مكملين لمؤثرين تبعا الجديدة الميزانية في الموارد توزيع تم وقد
 الصلة ذات المسائل مواجهة إلى والحاجة الوطنية للجمعيات فعال دعم تقديم إلى

 الميدان وفي جنيف في الوظائف بعض إلغاء الثاني العامل وسيعالج والنفقات. بالدخل
 في البرامج دعم تكاليف بند تحت إقليمية وفرد لتسعة اإلجمالية التكاليف وبوضع
الميزانية.

 من والتمويل العام التطوعي والتمويل الطارئة االستجابة تمويل الدخل وسيتضمن
 مبالغ ستخصص بينما البرامج في النفقات معظم وستنحصر الدستورية االشراكات

الحكم. أجهزة ودعم العامة واإلدارة البرامج لدعم أقل



_____________________________________________________ النشرة
اليومية

الكيان حماية
 الهادف االتحاد بنهج الثالثاء يوم العامة الهيئة رحبت

 إرشادات وإعداد الرطنية الجمعيات كيان حماية إلى
الوطنية. للجمعيات األساسي النظام بشأن

 عثمان، إبراهيم الميد صرح االفتتاحية، الجلسة وفي
 الجمعيات وتنمية تعاون لقطاع العام األمين وكيل

 وطنية، أو محلية مسألة تعد لم الكيان قضايا أن الوطنية
، دولية مسألة أصبحت فقد

 على قائم نهج اتباع المستحسن من إن قال كما
 الجمعيات لمساعدة والتطوير الدعم و المتبادلة المشاركة

 وقد بالكيان، الصلة ذات المسائل معالجة على الوطنية
 السيد أضاف ثم النهج. هذا جدوى ثبتت أن سبق

 فقد العقوبات. فرض في يكمن ال الحل أن عثمان
 واالشام المالية اإلدارة سوء الكيان مسائل تشمل
 األساسية المبادئ تطبيق في والغشل الجمعيات داخل
المستضعفين. الحتياجات االستجابة وعدم

 اإلرشادات مشروع الدنمركي األحمر العيب وقدم
 أخذ ثم الوطنية. للجمعيات األساسي اكظام بشأن

 دارت حيوية مناقشة خالل الكلمة تقريبا مندوبا ٣ ٠
 مجالس في الدولة ممثلي حضور موضوع حول أساسا
 ومسألة األحمر والهالل األحمر العايب لجان إدارة

 المناقشة احتدت وقد القيادية. المناصب على التناوب
 مشاركة بشأن واضحة بصورة اآلراء وتباينت أحيانا

.الحكوميين الممثلين

 وضع إلى العام األمين فيه دعت قرارا الهيئة واعتمدت
 مشروع ومراجعة القدرات بناء عن شاملة سياسة

 الهيئة إلى لرفعهما األساسي النظام بشأن اإلرشادات
 عقد على العام األمين القرار يحث المقبلة.كما العامة

 بالقيادة تتعلق الوطنية للجمعيات تدريبية دورات
الدنيا. األداء معايير بشأن العمل في والشروع

متوازنة ميزانية

 وهو المالية، اللجنة رئيس آشر وليام السيد قال
 في المتوقع من إن لالتحاد الحالي المالي الوضع يعرض
 تشمل التي االتحاد ميزانية تكون ًان ١٩٩٩ عام نهاية

 نتيجة أعوام منذ األولى للمرة متوازنة والميدان جنيف
 الوفود بعض إغالق أثر أن وذكر النفقات. لتخفيض

فورا. ويلمس لن نفقاتها تقليص أو
 مع بالمقارنة جيدة النقدية السيولة حالة أن إلى وأشار
 سويسري فرنك مليون ٩ ١ فهناك العام، هذا مطلع
 المتوقع. سويمري فرنك مليون ٦ ٠ مبلغ مقابل

 العام األمين على يزال ال” قائال: آشر السيد وأضاف
 ، اإلدارة مجال في مكتفة جهودا يبذلوا أن وفريقه
 الدستورية االشراكات تسديد يجب أنه على مشددا

 اضطرار لتفادي السنة نهاية قبل اتحدد الموعد في
احتياطه. إلى اللجوء إلى االتحاد

 اآلن ترتكز االتحاد مالية أن الى آشر المسد وخلص
 بين توازن إيجاد أن غير أمين. مالية قاعدة على

 التقارير إعداد عملية وتحسين واإليرادات النفقات
 مسائل كلها األجل طويل المالي والتخطيط المالية

.مستمرا اهتماما تقتضى

 اللجنة عضو وانسلى، مايك السيد بعمل وأشيد
 السنة. هذه مفاجئ بشكل المنية وافته الذي المالية
 Deloitte and Touche شركته أنشأت وند

 في الوطنية الجمعيات دعم أجل من باسمه صندوقا
 اللحنة في محله وحل الهادئ. واتحيط آسيا منطقة
غرين. رون السيد المالية

 برز كو ووترهاوس يراس شركة تعيين وتم
Price Waterhouse Coopers كمراجع جديد من 

 ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ لعامى االتحاد لحسابات خارجى
 وكيل أعده الذي التقييم المالية اللجنة أيدت بعدأن
 عام وأمين واإلدارية المالية للشؤون العام األمين

 مراجعة ورئيس المالية الحسابات ورئيس الصندوق
الداخلية. الحسابات
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التبرعات جمع أهمية

 تعاون لقطاع العام األمين وكيل عثمان أ٠إبراهي السيد قدم
 موارد تنمية يشأن تقريرا الوطنية الجمعيا وتنمية

 عقد خالل االتحاد شغل موضوع وهو الوطنية، الجمعيات
 بدأ الذي الموارد تنمية برنامج ويهدف بأكمله. التسعينات

 الجمعيات في التبرعات جمع نشاط دفع إلى ١٩٩١ عام
 وقد ماليا. نفسها على االعتماد على مساعدتها الوطنية
 كما رائدة مشاريع يشمل الذي البرنامج تقييم في شرع
 قواعد وضع في والمساعدة المشورة وتقديم التدريب يضم

 هذا في تقدم (حرز بينما أنه التقرير في وجاء البيانات.

 بمثابة الدخل وإدرار الموارد تنمية اعتبرت فقد اتحال،
 أهمية على المندوبون ركز . الضائعة التسعينات فرصة

مبسطة. مواد استخدام ضرورة على شددوا كما البرنامج،

 تقديمه معرض في العام األمين ويبر جورج السيد وقال
 مهم الدخل إدرار إن عالميا الدخل إدرار أنشطة عن للتقرير
 الرئيسي التحدي وسيشكل بأسره االتحاد لمستقبل بالنسبة
القادم. العقد خالل

الحركة ي الحياة يبعث المتحف

 هي الماضيين العامين خالل الناجحة اتحاالت وكانت
 مليون ١ ،٣ االتحاد على در الذي لوتو بالس يانصيب

 ١٩٩٧ آذارامارس شهر في بدايته منذ سويسري فرنك
 إدرار تحتن حيث االنهزنيت شبكة على ناو هلب وموقع
 باستخدام سمح عندما ملموس بشكل عنه الناجم الدخل

 البلقان أزمة أثناء وخاصة التبرعات لدفع االئتمان بطاقات
 الجديد اخال عكس كما تركيا. في الزلزال حدوث وبعد

 إيجابية. نتائج التجارية الشركات في التبرعات لجمع
 تستثمر لم لآلمال المخيب آد هلب مشروع أداء وبسبب

جديدة. مبالغ أية فيه

 الهيئة تعتمد أن قبل الكلمة وطنية جمعيات ست وأخذت
الدخل. إدرار أنشطة بمتابعة قرارا

 تنسى ال جنيف، في السياحية للمواقع رحلتك في
 في الواقع األحمر والهالل األحمر الصليب متحف زيارة
 في األحمر للصليب الدولية للجنة الرئيسي المقر

AVENUE DE LA PAIX. تاريخ المتحف ويغطي 
 بالحربين مرورا دونان هنري تخيلها منذ الحركة
 الراهن الوقت في تؤديه الذي بالدور وانتهاء العالميتين
العالم. في إنسانية شبكة أكبر بصفتها

 الصليب أعمال عن جديد معرض مشاهدة ويمكنك
 إنجازات خمس إطار في الجارية األحمر والهالل األحمر

 ونحمسين الكوارث، من اإلغاثة :اتصكءب ور تحك ح ص
 األلغام، ضحايا هل ئ ده وغ االجتماعية، البرامج

األسر. شمل خمع وخفيف لألسرى، ونرضرالحءرة

 وإبداعي. فريد بشكل نشاط كل وصف وجاء
 اإلغاثة طريق عن المصاعب تجاوز لموضوع فبالنسبة

 مياه عن وأصرات صور بعرض ، الكوارث من
 المالبس وضعت بينما جدار على المتدفقة الفيضانات
 بحاالت الخاصة اإلمدادات من وغيرها واألغذية
المقابل. الجدار على رفوف على الكوارث

 المتحف إلى للدخول الشخصية بطاقاتكم تنسرا ال
مجانا!
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المتوسط البحر ني مغامرةاألخير الشراكة لقاء يديرون الشباب
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 فريدة القيامبمغامرة فرصة الحرومين للشباب ستتاح
 سفينة على سيبحرون إذ .المقبلة السنة في نوعها من

 وسوف المتوسط البحر حوض حول الريح هبة
 ١٨ بين أعمارهم تراوح تقريبا، شاب ١٠٠ يتناوب

 لنشر شهر ًا أربعة تدوم رحلة في للمشاركة عاما ٢ وه
والتضامن. الصداقة رسالة

 والعنف المسلحة النزاعات لضحايا مفتوحة والرحلة
 ويعتقد المتوسط. األبيض البحر بلدان من المدن في

 األحمر الصليب رئيس جتتيليني، مارك السيد
 في العيش شأن من أن الحدث هذا ومنظم الفرنسي،

 الشباب يساعد أن المركب قيادة في والمساعدة البحر
 المتبادل والتعاون واإلخاء الصمود روح تقوية على

 إلى تهدف الرحلة هذه إن وقال فرق. بشكل والعمل
 ظروف دمرتهم الذين الشباب لهؤالء األمل إعادة

الحياة".

g ج CROIX-ROUGEFRANQAISE g ه  قوى من ة ق الشباب هو اليو؛ الشراكة لقاء موضوع
 والنصف عشرة الثانية الساعة من وسيعقد . التغيير
 وسيكون البهو. في الظهر بعد الثانية الساعة إلى ظهرا
 دور وسيناقش الشراكة لقاءات آخر اللقاء هذا

 وبناء والمبادئ القيم ونشر القدرات بناء في الشياب
مدنى. مجتمم ثقافة
 جديد من الركيز المعنون الثالثاء يوم لقاء ناقش وقد

 الحلية. الحتمعات مبادرات الصحية التوعية على
 وكيفية الضحايا عدد تخفيض سبل المواضيع وشملت
 الصحية الرعاية في امحلية الحتمعات أعضاء إشراك
 ومجاالت األولية اإلسعافات على والتدريب الوقائية
 وأعن المناطق. مختلف في الصحية للتوعية أخرى أساسية

 أخرى وطنية وجمعيات السويدي األحمر الصليب
اللقاء. هذا االتحاد وأمانة

األوروبي االجتماع انعقاد تاريخ تغيير

 األوروبي المؤتمر متابعة اجتماع انعقاد تاريخ تغيير تم
 الجمعيات لكل كوبنهاغن في عقد الذي ١٩٩٧ لسنة

 تشرين ٢ ٩ الجمعة يوم االجتماع وسيعقد الوطنية.
 كان نما اليوم من بدال الظهر عند أكوبر األول/
الحقا. االجتماع انعقاد مكان عن وسيعلن مقررا.

يوميا صناديقهم ۶إفرا الوفود من الرجاء

الصحية اليوم نصيحة

 باختيار وذلك الغذاء وقت الراحة من كبيرا قسطا خذ
 بعد الشديد بالتعب تحس ال لكى خفيفة وجبة

النقي. الهواء تستنشق أن وحاول الظهيرة،

 في اإلرساء قبل ميناء عشر ثالثة في المركب وسيتوقف
 مؤتمر سيفتتح حيث آيارامايو ١ ١ في نيس مدينة
 خمس أعماله.ممشاركة الثامن المتوسط األبيض البحر

 تقديم مسألة ستناقش وطنية جمعية وعشرين
 البيئة مسائل إلى إضافة للمهاجرين المساعدات

والصحة.

األثكال من شكل بأي رسميا مخضرا تعذ ال و فقط لإلعالم مخصصة النشرة هذه
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 12th Session ot the General Assemblyاليومية
ot the International Federation 

of Red Cross and Red Crescent 
Societies, Geneva, 1999.

Council of Delegates of the 
International Red Cross and Red 

Crescent Moveret, Geneva, 1999

األعزاء األصدقاء أيها وداعا

'?Session de l'Assemblee generale 
de la Federation internationale des 

Societes de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, Geneve, 1999. 

Conseil des Délégués du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et 

du Croissant-Rouge, Geneve, 1999

 آسريد السيدة االتحاد رئيسة أشادت األس ظهر بعد العامة الهيئة اجتماعات اختتام عند
 عن المسؤولة العام األمين وكيلة والسروم مارغريتا وبالسيدة ويبر جورج العام باألمين هايبرغ
 دعم وحدة رئيسة كامبوريني يوإلتد وبالسيدة العمليات وتنسيق الكوارث مواجهة قطاع

قريبا. األمانة لدى مهمتهم ستنتهي الذين الحاكمة األجهزة

 حضروا الذين األحمر للصليب الدولية اللجنة أعضاء هايبرغ الدكتورة شكرت كما
 مدار على عمل من أنجزوه ما على وغيرهم االتحاد موظفي وسائر العامة الهيئة اجتماعات

 التطوعية وللخدمة دعمها على ’صان أند رويل لهيئة شكرها عن وأعربت الساعة.
األوروبية-

Duodécimo periodo de sesiones de 
la Asamblea General de la 

Federacion Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de 

la Media luna Roja, Ginebra, 1999. 
Consejo de Delegados del 

Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media luna Roja, 

Ginebra. 1999

 العامة للهيئة عثرة اباية الدورة
 االولي االتحاد

 األحمر الهيب لجمعيات
األحمر، والهالل
١٩٩٩ عام جيف

 نواب دعت المنعتة، إلى ويبر جورج السيد االتحاد عام أمين هايبرغ الدكتورة دعت أن وبعد
 إلى العام األمين وضموا الورد من باقة يحمل منهم كل كان إليهما. االنضمام إلى الرئيسة

 الرئيسة نائب وقال التسعة لم العا أجزاء من بأزهار به أشادوا ثم اآلخر. تلو واحدا صدورهم
 الرامى هدفكم من كلها الوطنية الجمعيات استفادت لقد .خيمينيس كارمونا ميغيل السيد

عصرية. وجعلها األمانة تغيير إلى

she power os humanity

le pouvoir de I humanite

el poder de humanidad

ب



 النشرة

اليومنة

 حقا متغانى رجل إنه قائلة ويبر السيد الرئيسة ووصفت
 األمين لقب ويبر السيد ومنح . األحمر الصليب أجل من

الدولى. لالتحاد الفخري العام

 عن لإلعراب المندوبنب من العديد الكلمة أخذ أن وبعد
 الفضل إن قائال: العام األمين أعلن ويبر، للسيد شكرهم

 هدر بل فقط، واحد رجل إلى يرجع ال الجهد هذا في
 بالغ تأثر وقد ويبر، السيد وختم . بأكمله فريق جهد
 مستوى إن قائال: سمعها التي العديدة باإلشادات التأثر

 الهيئة هذه اجتماعات في لمسته الذي واالهتمام النقاش
. جميعا منكم تلقيتها هدية أعفل هما العامة

واإلغاثة التنمية تعزيز

 الكوارث، حاالت في اإلغاثة لجنة رئيس صرح
 اللجنة أنشطة يقذم وهو الحديد، مطلق محمد السيد
 أن العامة الهيئة إلى األخيرتين السنتين مدى على

 في اإلغاثة لجنة حملت المتغيرة الكوارث طبيعة
 السياسات في النطر إعادة على الكوارث حاالت
 المتضررين تأهيل وإعادة للكوارث بالتًاهب المتطقة
منها.

 واالستجابة الطاقات تنمية واجبنا من إن وقال:
 الجمعيات إن :وأضاف المتزايدة لالحتياجات

 من مزيد ببذل وتطالبنا التغيير مسألة تعالج الوطنية
 يملك اآلخر والبعض المال يملك فبعضنا الجهود.

 منظمة دة الحر من تجعل التي العالمية هي وهذه الخبرة
. نوعها من فريدة
 لعملها بالنسبة مهمة مسائل أربع اللجنة حددت وقد

 والعالقة ، لم العا مشروع معايثر هي: المستقبل في
 وتحسين والكوارث، والبيئة والتنمية، اإلغاثة بين
 بشأن االتحاد سياسة في أيضا ونظرت االتحاد. عمل

 اإلنسانية للوكاالت المتغير الدور ضوء على الالجئين
 سياستها في النظر وستعيد المتنقلين السكان حماية في

المقبل. العام خالل العامة

 بشأن برأيها لتدلي الكلمة وطنية جمعية ٥٨ وأخذت
 من الممارسة والضغوط اشبيلية اتفاق مثل متنوعة قضايا
 .لومي اتفاقية في للكوارث التاهب مسألة إدراج أجل

 عنصر تضمين ضرورة على المتحدثين من العديد وركز
 الجمعينات بعمل شيد و؛ لإلغاثة. برنامج كل في التنمية

 وأدلى الشدة. أوقات في لمساعداتها الشريكة الوطنية
 بتعليقات ميتش بإعصار المتأثرة البلدان من النواب

ن مماثال-
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 التي الطوارئ بعد التأهيل إعادة سياسة وترمي
 المباشر التعرض مخاطر تخفيض إلى الهيئة اعتمدتها
 الحلية الحتمعات مشاركة على وتشدد للكوارث

 على الضوء السياسة هذه ولقى األنشطة. في الفعالة
 المتاحة الخدمات إلى االولوية وإيالء التنسيق ضرورة

سواء. حد على الحلية للمجتمعات

 الى للكوارث التأهب بشان الجديدة السياسة وتهدف
 للكوارث المعرضة المناطق سكان ضعف درجة تقليل

 بالتًاهب االعزاف ويؤدي لها. التصدي آليات وتحسين
 لالتحاد األساسية األنشطة أحد أنه على للكوارث

 من واسعة مجموعة تغطية إلى الوطنية والجمعيات
التوعية. وأنشطة التقييم مسائل تشمل الموضوعات

 بمدونة األول يتعلق قرارين: أيضا المندوبون واعتمد
 تماشى من التأكد الى الثانى القرار ويسعى السلوك

 األحمر والهالل األحمر الصليمبًا من المقدمة المساعدات
 مشروع في المقررة المعايير مع الطوارئ حاالت في
.’’العًالم”

 لقطاع العام األمين وكيلة أطلعت الدورة، وخالل
 مرغريتا السيدة العمليات، وتنسيق الكوارث مواجهة

 مشروع مستجدات على العامة الهيئة والسزوم،
 من متعددة وكاالت من مبادرة يعتبر الذي لم العا
 العمليات جودة تحدد مشزكة إرشادات وضع أجل

.وعددها اإلنسانية
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إشبيلية اتفاق استعراض

 وتنسيق االتصال لقطاع العام األمين وكيل قدم
 دوس—الخ وث—االنف استعراضا ديفي، ستيفن السياسات،

 األحمر الصليب حركة لعناصر الدولية األنشطة بتنظيم
 أثرا اشبيلية التفاق كان فيه: قال حمر /اك والهالل
 ليلة بين األوضاع يغير أن نتوقع نكن لم ولكننا إيجابيًا

.وحئحاها

 المقدمة االتحاد وثيقة في األخرى النقاط بين من وكان

 تبل من الزحاب لقيت والتي العامة الهيئة الى
 اتفاق في التدريب برنامج جدوى مسألة المندوبين
 الحاجة بين التضارب عن الناجمة والمشاكل إشبيليه

 والشغافية العاجلة واإلستجابة المفعتل التنسيق إلى
 الدور المستفيدة الوطنية الجمعية تولي بين وكذلك
 التي الوكالة تحديد بسب الحاصل واكأخير القيادي

القيادة. تتولى أن يجب

 لعرض النقاش في وطنية جمعية ١ ه ممثلو واخزك
 اشبيلية. اتفاق بموجب العمل ضوء في تجاربهم

 االتحاد وفد يدعو الذي القرار بعدها الهيئة واعتمدت
 الجهود بذل استمرار الى الداعي المقزح دعم الى

 مجلس اجتماع أثناء اشبيلية اتفاق ونعر روح لتنغيذ
 لعرضها للحركة اسزاتيجية وضع بهدف المندوبين

.٢٠٠١ عام في المندوبين مجلس اجتماع على

اإلقليمي بالتعاون النهوض

 باللفات قريب عن متاحة لم العا لبرنامج الدنيا المعايير وستكون
 ويمكن واإلنكليزية. والسواحيلية واإلسبانية والغرنسية الروسية
 على االنزنت شبكة على المعلومات من مزيد على اإلطالع
. www.spherpoiect.org التالى: العنوان

 والحيط آسيا لمؤتمري المضيفتين الجمعيتين رئيسا عرضى
 الهيئة على األمريكتين بين وما أوروبا ومؤتمر الهادي
 واستمعت بالمؤتمرين. المتطقة المتابعة تقارير العامة

 بالمؤتمر الخاص المرحلي التقرير إلى أيضا العامة الهيئة
 أن بعد ، هايبرغ الدكتورة وشددت المقبل اإلفريقي
 التي التعهدات متابعة أهمية على المتحدثين، شكرت

إقليمي. اجتماع كل خالل تقدم

http://www.spherpoiect.org
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التعهداتالشباب قوة يناقش الشراكة لقاء

 عقدت التي الشراكة للقاء األخيرة الجلسة ركزت
 مرضوع على العامة الهيئة أعمال اختتام عقب

 وناقش . التغيير قوى من كقوة الشباب
 لما الوطنية، الجمعيات في الشباب دور المشاركون

 وتعزيز القدرات لبناء إمكانيات من به يتمتعون
 اإلنانية والمبادئ القيم نشر وزيادة المدني الجتمع

للحركة.

 الشباب بين التطوعي العمل موضوع إبراز وسيتم
 عام الشباب قوة معرض خالل المقبل األسبوع في

.D الطابق في سيعقد الذي ٩٩

األخرى المنظمات هع العمل

 عرضا العام، األمين وكيل ديفي، ستيفن السيد قدم
 الدولية المنظمات مع العالقات تعزيز عن موجزا

 تفاهم درة مذ على العامة الهيئة وصنقت األخرى.
 للسكان المتحدة األمم وصندوق الدولي االتحاد بين
 باإلنجاب. عالقة لها صحية مشاريع على العمل بغية

الصحية اليوم نصيحة

 على يركز الذي االتحاد، تعهد العامة الهيئة أكدت
الدولي. المؤتمر حيال المتطوعين،

 ٨٨ كانت األمس، نهار العامة الهيئة أعمال انتهاء ومع
 التزاماتها وتغطي تعهداتها. سلمت قد وطنية جمعية
 في األطفال مساعدة منها انجاالت من مختلفة طائفة

 البروتوكولين لتوقيع الحكومات مع والعمل كوسوفو
 وقدمت جدد. وأعضاء متطوعين واستقطاب اإلضافيين

 اإلعالنات إلى لتضيف تعهدات الجمعيات بعض
 الهيئة خالل اعتمدت التي القرارات لمتابعة أو اإلقليمية

 والشباب العرقية انجموعات كل تمثيل تأمين مثل العامة
 لسفين أو أفضل نحو على القرار اتخان هيائت في والنساء

ناجحا. تنفيذا ٢٠١٠ سنة حتى االسواتيحية

 المخصعى المكان في تعهداتكم نم٠تساي ويمكنكم
 مساء الخامسة إلى صباحا التاسعة من ابتداء للتعهدات

الدولي. والمؤتمر المندوبين مجلس اجتماعات خالل

 على تحتوي الطازجة الفواكه ألن كثيرة فواكه تناولوا
 وخاصة بالزكام، اإلصابة دون تحول التي "c" فيتامين
الطقس. تغير من يعانون الذين لألشخاص بالنسبة

النشرة من القادم العدد

 البت يوم /رطومة من/كشرو القادم العدد سيصدر
 مجلس افتتاح وتناول األول/أكتوبر- تثرين ٣ >

األول. اليوم إجراءات إلى إضافة المندوبين

برب صناديقهم إفراع الرفود من الرجاء
األشكال من ;ثكل, بأي رسميا تحضرا تعذ وال فقط لإلعالم مخصصة التشرة هذه


