
 
 

  المؤتمر الدولي الحادي والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر 
  

  عملكم من أجل اإلنسانية  -ا نعالم
 

  ٢٠١١ديسمبر /آانون األول١ –نوفمبر /تشرين الثاني ٢٨
  

  المرآز الدولي للمؤتمرات في جنيف
  
  

  تقرير عن عمل المؤتمرال: من جدول األعمال ٩البند 

مكتب األمم عادة السفير منليك أليمو غيتاهن والممثل الدائم إلثيوبيا لدى تقرير قدمه مقرر المؤتمر، س
  المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية األخرى في سويسرا

  .شكرًا السيدة الرئيسة

 السيدات والسادة الكرام، الزمالء المندوبون الموقرون، السيد المفوض الكريم، المحترمة،السيدة الرئيسة 
  ألحمر والهالل األحمر المحترمون،أصدقاء الصليب ا

إلى الجلسة العامة هذا التقرير عن المناقشات التي دارت خالل جلسات من دواعي سروري الشديد أن أقدم 
بالتزامن مع الجلسة العامة واجتماعات التي نظمت وعن حلقات العمل ثاء اللجان التي عقدت يوم الثال

مثل هذه المجموعة الواسعة من المواضيع ووجهات النظر بإنصاف ضمن تناول ومن الصعب . اللجان
  .المناقشات البارزةبنقاط بيان موجز إال أنني سأحاول أن أمدآم 

مناقشات حلقات العمل غير أنني أوصيكم  فحوىأتطرق إلى أن نتيجة لقيود الوقت المذآورة وال يسعني 
بعد انتهاء المؤتمر تاح تاللجان وحلقات العمل التي سعن أعمال المدونة باالطالع على آامل التقارير 

ضحايا وقد عقدت حلقتا عمل بشأن حماية . والمتابعة في المستقبلإلجراء المناقشات واالستناد إليها 
احتياجات المهاجرين ومواطن ضعفهم وحلقة عمل بشأن  األخرى العنفحاالت والنزاعات المسلحة 

التكنولوجيا الجديدة في ل وحلقة عمل بشأن الطفوالحواجز التي تعيق وصولهم وحلقة عمل بشأن حماية 
وحلقة عمل مجال الرعاية الصحية إبان النزاعات وحاالت العنف األخرى وحلقة عمل بشأن تغير المناخ 

  .اللجان والجلسات العامة فيت لتكملة المناقشاالشراآات طوال األسبوع بشأن 

منها مجاالت تقسيم عمل المؤتمر إلى أربعة مجاالت للمناقشة يرتبط ثالثة وتلخيصًا ألعمال اللجان اتبعت 
العمل اإلنساني من جدول األعمال المتعلق بتعزيز  ٢-٥ومجال المناقشة األول هو البند . بهذا التقرير

بمعالجة الحواجز التي تعيق خدمات الرعاية الصحية المتصل  ٣-٥المحلي ومجال المناقشة الثاني هو البند 
وإذ عقدت آل لجنة . بتعزيز القانون الدولي اإلنسانيالمرتبط  ٤-٥ومجال المناقشة الثالث هو البند 

ت الجلسة األولى وتشمل مالحظاتي بالتالي جلستين، واصلت مداوالت الجلسة الثانية في الغالب مداوال
  .في ظل عنوان واحدالمعقودتين التعليقات المنبثقة عن الجلستين 
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حامية بشأن وأثارت المسائل التوجيهية مناقشات  حضورًا مكثفًااللجان وحلقات العمل  القتوبصفة عامة، 
أنه وأآدت آل جلسات اللجان . لجنة الصياغة في الدائرةعكست المناقشات  آمل أنهاالمواضيع المحورية 

بغية إحراز التقدم بشأن التي أعدتها لجنة الصياغة  ةينبغي لنا اعتماد مشاريع القرارات حسب الصيغ
. آل لجنة فحوى أتطرق إلىأود أن أثيرها قبل أن نقطة أخرى وأبرزت آل اللجان . المسائل المطروحة

بشكل المواضيع قيد المناقشة في الغالب ظواهر عبر وطنية وطويلة األمد فال يمكن تناولها  توإذ شمل
ومع جهات  نافيما بينمنفصل أي أن هناك حاجة فعلية إلى عمل أعضاء هذا المؤتمر على أساس الشراآة 

  .المسائل ذات األهمية اإلنسانيةفاعلة أخرى لتسوية 

في مجاالت الهجرة والتطوع المناقشات بشأن تعزيز العمل اإلنساني المحلي ودعوني اآلن أنتقل إلى 
المؤتمر الدولي  أثناءالمناقشات بشأن الهجرة التي أجريت اللجنة ألف وقد واصلت . وتنمية الشراآات

ة مساء يوم اإلثنين ورآزت على عقودخالل حلقة العمل الم أبرزتعددًا من النقاط التي ورددت الثالثين 
، المتحدثين الرئيسيين جالوهوقدم الرئيس، الدآتور . الوصول إلى المهاجرينالرئيسية المتصلة بمسألة ال

خالل وفريق الخبراء  في تريلت بعض النقاط الرئيسية التي أثثمتو. وعرض بإيجاز المسائل المطروحة
خصصة لدعم الهجرة في الجمعيات الوطنية وضرورة إقناع صانعي موضع برامج فائدة في المناقشات 
لكي يكفل اإلطار القانوني تمكن الجمعيات الوطنية من الوصول إلى المهاجرين المستضعفين القرارات 

في ضطلع به موأهمية الدور الوضمان قدرة المهاجرين على الحصول على تلك المساعدة دون خوف 
وتشجيع الوصم بالعار والتمييز بهدف الحد من بفوائد الهجرة العديدة ذآاء الوعي إلالجمعيات الوطنية 

وتغيير ونبذ العنف والسالم ودور الشباب والمتطوعين في دعم البرامج ثقافة االندماج االجتماعي 
آل  أصلتتي أن ينبغ: ا يليمملت االستنتاجات الرئيسية شو. بخصوص الهجرةالتصورات السلبية 

وال بد من زيادة فرص إلى الهجرة سلبية النظرة البالمرتبطة لتجنب المشاآل واألدلة المناقشات في الوقائع 
بما في ذلك بوصفهم متطوعين في الخدمات المتاحة لتلبية مشارآة المهاجرين على جميع المستويات 

التي يمكن أن برامج مثل مبادرة االتحاد الدولي الخاصة بالشباب آوسطاء لتغيير السلوك الاحتياجاتهم و
إلى إمكانية مساهمة قرار هذا المؤتمر في تلبية أيضًا اإلشارة  وتجدر. تكمل األنشطة في مجاالت أخرى

  .ندماج االجتماعي والشراآةحيث الوصول والكرامة واالاالحتياجات من 

وترأس . على التطوع ودور الجمعيات الوطنية المساعد للسلطات العامة قاشرآز الن اللجنة باءوفي 
ممثًال للجمعيات  ١٢٠شارك حوالي  ةاألستاذ دراغان رادوفانوفيتش بدعم من المتحدثين الرئيسيين مناقش

 اتالمناقش تواصل ةبرز أن هذه المناقشُأوآما في حال اللجنة ألف . الوطنية والحكومات مشارآة فعالة فيها
وأثار ممثلو . الصادر عن ذلك المؤتمر ٢وتكمل القرار  ٢٠٠٧خالل المؤتمر الذي عقد سنة التي أجريت 

يعتبر وجود قاعدة قانونية سليمة في آل جمعية : النقاط الرئيسية التالية اتوالحكومالجمعيات الوطنية 
هذه القاعدة وينبغي أن تشمل اإلدارة العامة مستويات  جميعإلرساء الشراآات على وطنية أمرًا أساسيًا 

وال بد من استعراضها بانتظام إشارة إلى دور الجمعيات الوطنية المساعد وتوضح المسؤوليات المتبادلة 
أن تحظى آل الجمعيات الوطنية باعتراف حكومات بلدانها ومن الضروري . وتحديثها عند االقتضاء

ما تتمتع به جمعيات اعتراف الحكومات بإن و. بدورها المساعد للسلطات العامة في الميدان اإلنساني
الرامية إلى تلبية احتياجات  هاوآفاءات آجهات مكملة لقدراتمهارات الصليب األحمر والهالل األحمر من 

وعقد الشراآات مع استقالل الجمعيات الوطنية عبر احترام المبادئ األساسية المستضعفين واحترام 
الحكومات في الوقت ذاته وتكوين الثقة واالحترام المتبادلين عن طريق الحوار الرسمي وغير الرسمي 

  .سليمة شراآة رئيسية إلرساء أمورعلى جميع المستويات 

وضع التشريعات والسياسات المتعلقة بالتطوع : دد على المسائل الرئيسية التاليةوفيما يتصل بالتطوع ُش
وتحديد الحواجز التشريعية والسياسية التي تعيق التطوع وإزالتها وتنفيذها على جميع المستويات 
الفرصة إتاحة وبقدرة المتطوعين على تلبية االحتياجات اإلنسانية وضرورة اعتراف الحكومات 

جهات فاعلة أخرى في المجتمع المدني للعمل مع للحكومات وجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 
وأخيرًا تشجيع مالئمة وخاصة بسياق معين تتصل بالتطوع وتنفيذها من أجل وضع تشريعات وسياسات 
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دة على دعم المساعوعالوة على ذلك، يمكن للجنة الدولية واالتحاد الدولي . التطوعالمستضعفين على 
لمواصلة تدعيم عالقتها المساعدة بإعداد األدوات وتوفير الدعم التقني الدول والجمعيات الوطنية 

  .مناصرة إحراز التقدم في هذا المجالفي في الوقت نفسه واالستمرار 

ومتابعتها وتنفيذها في بأهمية تدعيم التشريعات بشأن الدور المساعد والتطوع في النهاية أوصت اللجنة و
استفادة الجمعيات الوطنية والحكومات الراغبة في تعزيز الدور المساعد من تجارب وإمكانية المقام األول 

تيسير أمانة االتحاد الدولي لمثل تلك العالقات القائمة على احتمال وحكومات وجمعيات وطنية أخرى 
لى السياق والثقافة إالتشريعات والسياسات المتعلقة بالتطوع  استنادووجوب التبادل في المقام الثاني 

  .الوطنيين الخاصين

جانبين من جوانب  تم تناولمن جدول األعمال،  ٣- ٥في ظل البند المعقودتين  تينوانتقاًال إلى اللجن
في  اإلجحافأوجه وضمن اللجنة جيم  الرعاية الصحية في خطرأي الحصول على الرعاية الصحية 

  .بالترآيز على المرأة والطفل ضمن اللجنة دال الصحةمجال 

سلطت بيانات عديدة على المناقشات التي ، األستاذ الدآتور ممدوح جبر، اللجنة جيموأشرف رئيس 
موظفو ويهاجم في إطاره الذي يستهدف للمشارآين في اللجنة خاللها األضواء على الواقع الحالي الرهيب 

في بانتظام والمرافق الصحية في مجال الصحة وغيرهم من الموظفين مر الصليب األحمر والهالل األح
وقدمت الجمعيات الوطنية المشارآة في اللجنة أمثلة . فترات النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى

العاملين فيها الذين أصيبوا بجروح أو لقوا و المعنيين بشؤون الصحةالموظفين والمتطوعين ملموسة على 
مراآز التفتيش وعلى مرافق منعت من الوصول أو أخر وصولها في سيارات اإلسعاف التي على حتفهم و

  .شن هجوم عليهاالرعاية الصحية التي 

خطوة في المسار األطول أمدًا واألوسع  مجردوآرر المشارآون في اللجنة القول إن اعتماد القرار سيكون 
وبينوا  األخرى العنفحاالت النزاعات المسلحة و فينطاقًا نحو ضمان احترام الرعاية الصحية وحمايتها 

الخاص بالرعاية الصحية في خطر الممتد على أربع سنوات ومشروع اللجنة الدولية ضرورة تنفيذ 
  سيما الجمعيات الوطنية والدول واالتحاد الدوليومشارآة مجموعة آبيرة من أصحاب المصلحة وال

  .األآاديمية األوساطوآذلك األوساط الصحية والمنظمات غير الحكومية ووآاالت األمم المتحدة و

لصليب األحمر والهالل لفي إطار أعمال الجمعيات الوطنية ضمان الحياد وعدم التحيز واالستقالل وإن 
ووضوح المهام والمسؤوليات بين الجمعيات الوطنية وحكومات بلدانها وحسن تنظيم العالقات األحمر 

أمور رئيسية لتحسين احترام العاملين في مجال الرعاية الصحية والمؤسسات  آجزء من دورها المساعد
  .المعنية بهذا المجال وحماية هؤالء العاملين وهذه المؤسسات

لتكملة القرار الذي سيعتمده هذا عمل هذه اللجنة مية أه، السيدة فاطمة جيالني، اللجنة دالوبينت رئيسة 
في هذا المجال هي عدم المساواة في المجال الصحي المشار إليها أحيانًا بأوجه اإلجحاف وأوجه . المؤتمر

وتتسم أوجه اإلجحاف . ترصد في الحالة الصحية داخل البلدان وفيما بينهاواختالفات مجحفة يمكن تجنبها 
في المجال الصحي بأنها نسقية إذ تتأثر بها عادة فئات معينة من الناس وتحدث على امتداد السلم 

على الموارد وأقل الفرص للحصول على الخدمات الصحية  شد الناس ضعفًاأل تتاحو. االجتماعي
  .أيضًا ةالجيد ةالمساهمة في الصح

ن في حد ذاتهما بل ألنهما أقل نفوذًا يفئتين مستضعفت بسبب آونهماالمرأة والطفل رآز اللجنة على لم تو
وأشير . من الرجال البالغين عادة وأقل قدرة على الحصول على الموارد وعرضة لمخاطر صحية معينة

لكل  يمجال الصحالفي  على أوجه عدم المساواةالقضاء عنوان الالذي يحمل إلى تقرير االتحاد الدولي 
مسألة من مسائل اإلجحاف يعد ويذآر بوضوح أن القضاء على أوجه  تهيمأه كل طفللو أهميتها امرأة

أوجه التفاوت يمكن مالحظة ف. في آل مكانموجودة إلجحاف في مجال الصحة وأوجه ا. الصحة الملحة
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سكان األحياء الثرية وسكان األحياء الفقيرة وبين غنياء والفقراء وبين بين األفي ميدان الصحة في آل بلد 
  .وبين المثقفين واألميينغير المزودين بوثائق الهوية المواطنين المستقرين والمهاجرين 

أوًال، إن المتطوعين في : وهي التالية في هذا التقريرأدرج ثالث منها وأصدرت اللجنة عدة توصيات 
الصليب األحمر والهالل األحمر بوصفهم جزءًا من مجتمعاتهم هم في أفضل وضع يمكنهم من تحديد 

إن وثانيًا، . للتصدي ألوجه اإلجحافتصميم أنسب البرامج احتياجات المجتمع ومن شأنهم المساعدة على 
تذآير مسؤولة عن ها جهات مساعدة للسلطات العامة جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر بصفت

والنهوض بحقوق اإلنسان واعتماد سياسات إيجابية في المجال الصحي الحكومات بالعمل على تلك األوجه 
أنه ال شددت اللجنة على ، في النهايةو. والمسنين إزاء النساء واألطفال والمعوقينوالقضاء على التمييز 
  .جحافإلاإلنمائية لأللفية إال في حال التصدي ألوجه ايمكن تحقيق األهداف 

من جدول  ٤- ٥البند ظل بخصوص وصول الخدمات والمساعدة في  اللجنة هاءعمل  يأتيوأخيرًا، 
ترأس اللجنة السيد خوان مانويل غومز روبليدو، قد و. األعمال المتصل بتعزيز القانون الدولي اإلنساني

  .مكسيكينائب وزير الشؤون الخارجية ال

. وصول الخدمات والمساعدة اإلنسانية من أهم الشواغل اإلنسانية في النزاعات المسلحة المعاصرة ديعو
اإلمدادات األساسية بما فيها األغذية والمياه من في الغالب يحرم السكان المدنيون الحاالت،  تلكوفي 

نح متو. خدمات الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات األساسيةالحصول على عن والمأوى ويعجزون 
في عدد من النزاعات المسلحة هؤالء السكان وتوفير المساعدة لهم سرعة الوصول إلى بالتالي ل األولوية

وتختلف القيود المفروضة على وصول الخدمات والمساعدة اإلنسانية . الدولية أو غير الدولية على السواء
وألغام أرضية ووجود أعمال عدائية وقد تشمل الحواجز اإلدارية والمشاآل األمنية  آخرمن سياق إلى 

ومن التحديات األخرى المواجهة انتشار الجهات الفاعلة اإلنسانية . أخرى غير منفجرةحربية وذخائر 
االمتثال للقانون الدولي اإلنساني  عتبروي. حمالت الهجوم على العاملين في الميدان اإلنسانيوزيادة 

الوصول إلى أداتين ضروريتين لضمان لصليب األحمر والهالل األحمر واالعتماد على مبادئ حرآة ا
القانون الدولي  منالقواعد المعنية إنسانية فعالة غير أن بعض جوانب وتنظيم عمليات السكان المتضررين 

وهناك . تفضي إلى تفسيرات متغايرةويحتمل أن ال تتسم على الدوام بدرجة آافية من الوضوح اإلنساني 
ومن الضروري . األخصائيين واألطراف المحاربةمن جانب مشكلة أخرى هي عدم اإللمام بتلك القواعد 

ى المستوى وضمان تنفيذها الصحيح علنشر القواعد المعنية من القانون الدولي اإلنساني بالتالي تعزيز 
التعاون بين الدول ومختلف مكونات حرآة الصليب األحمر والهالل األحمر  من األساسي أيضًاو. المحلي

  .والجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى لتقديم المساعدة اإلنسانية الفعالة إلى السكان المدنيين المحتاجين

وأود أن أختتم تقريري بتوجيه الشكر إلى الجمعيات الوطنية في أفغانستان واألرجنتين والنمسا وأستراليا 
ولبنان وغامبيا وإندونيسيا والصين وآولومبيا وإآوادور ومصر وبوتسوانا وآندا وبنغالديش وبيالروس 

والسويد وسويسرا سيراليون والفلبين وروسيا وصربيا ووالمغرب وموزامبيق ونيبال والنرويج والمكسيك 
على األعمال بيالروس وجمهورية دومينيكا وإثيوبيا والنرويج والسويد وسويسرا وأوغندا وإلى حكومات 

وأود . الخبراء الذين حفزت معارفهم وخبراتهم النقاشوجميع الهائلة المنجزة لتنظيم اللجان وحلقات العمل 
وأشيد بفريق االتحاد الدولي مقرري آل حلقة عمل ولجنة على تقاريرهم المدونة الشاملة أشكر أيضًا أن 

هذه بقدر ما وجدت شخصيًا  وجدتمبأنكم  واثقوإني . إعداد هذا التقريرالذي دعمني في واللجنة الدولية 
  .ومثيرة لالنتباهإعالمية الجلسات 

  .وشكرًا

 
 


