
   

  المؤتمر الدولي الحادي والثالثون للصلیب األحمر والھالل األحمر

2011كانون األول/دیسمبر  1 –تشرین الثاني/نوفمبر  28

  عمال: استعراض التعھدات المقدمة في المؤتمر الحادي والثالثینمن جدول األ 12البند 

  تقریر أعده المسؤول عن التعھدات، السید كریستیان ندینغا، رئیس الصلیب األحمر الكونغولي.

  

 

، الرئیسةالسیدة 

، المؤتمرات الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمرفي  ھامًا في السنوات األخیرة عنصرًاأصبحت التعھدات 

اتخاذ ب مإظھار التزامھب ،والمراقبین ،والحكومات ،مكونات الحركةلتسمح  وواحدة من نتائجھا البارزة. فھي

فقد تعددت أشكال الضعف، الیوم، و المؤتمر الدولي.الجھا للتعامل مع المشاكل اإلنسانیة التي ع إجراء

عطي التعھدات كل یاألمر الذي تواجھ تحدیات مختلفة، بلدان العالم قاطبة  أضحتوصارت أكثر تعقیدًا. و

 وفق تكیفتإجراءات واضحة وملموسة  إلىلترجمة القرارات المتخذة  توفر فرصًةأنھا  ، إذاألھمیة المتزایدة

بین الحكومة والجمعیة الوطنیة لبلد ما، وعلى وجھ الخصوص التعھدات الجماعیة، فھناك  كل سیاق معین.

رت برضا بالغ وقد شع ال.إقامة شراكات متینة قادرة على معالجة المشاكل اإلنسانیة بشكل فّعالتي تمیل إلى 

  وقد زخر بالزائرین الذین بادروا بتقدیم تعھداتھم خالل المؤتمر.تعھدات المكتب لرؤیة 

 132وة، حكوم 79، فقد ُقّدمت تعھدات من نسانیة"اإلمن أجل  –عملكم  .شعار المؤتمر "عالمنامن روح وب

 377، بإجمالي بلغ مراقبینمن الللصلیب األحمر، وثمانیة واالتحاد الدولي، واللجنة الدولیة  ،وطنیة ةجمعی

 ،من المشاركین ھذه التعھدات تشھد على التزام حقیقيو وما بعدھا. 2015-2012للفترة  ًامختلف تعھدًا

في المؤتمر، فإنھا  ةتخذمالقرارات الوبارتباطھا ب تصدي للتحدیات اإلنسانیة التي تم تحدیدھا.في ال إسھامھمو
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تنفیذ ھذه  حول كامٌل م تقریٌرقدَّوسُی امجنا للعمل اإلنساني وأولویاتنا للسنوات األربع المقبلة وما بعدھا.تحدد برن

نحو قیاس تقدمنا بسمح لنا سیمما  ،2015عقد عام نالذي سیالثاني والثالثین  المؤتمر الدولي إلىالتعھدات 

  تحقیق أھدافنا اإلنسانیة المشتركة.

المؤتمر علیھا األھداف والقضایا التي ركز ببالتالي تتصل فإنھا ، ةتخذمتكمل القرارات الالتعھدات وحیث إن 

تعھدات من ن ومشاركال ھقدمما ستعرض بإیجاز في أعمالھ. واسمحوا لي اآلن أن ا والثالثونالحادي الدولي 

  تعلق بمواضیع المؤتمر األربعة:ت

القانون الدولي اعترافًا بضرورة توضیح و، الدولي اإلنسانيبادئ ذي بدء، فیما یتعلق بمسألة تعزیز القانون 

حاجات للاالستجابة ، وتحسین من أجل حمایة األشخاص المتضررین من النزاعات المسلحة هوتعزیزاإلنساني 

، م مجموعة متنوعة من التعھداتیقدبت عدد كبیر من المشاركینفقد قام ، الصددھذا  الحالیة والمستقبلیة في

دمت تعھدات محددة وقد ُق اعتماد تدابیر ملموسة تھدف إلى تحسین تنفیذ القانون الدولي اإلنساني.ب أساسًاتعلقت 

تنفیذ القانون الدولي اإلنساني، مثل ضمان من أجل ربع السنوات األخطة عمل التي حددتھا لمعالجة األھداف 

المسلح وتعزیز الحمایة الممنوحة  حصول السكان المدنیین على المساعدات اإلنسانیة في أوقات النزاع

اعتماد معاھدة فعالة بشأن تجارة بدول عدة كما تعھدت  واألطفال. فیھم النساءبما فئات الناس، لمختلف 

  األسلحة.

المعنیة من أجل تعزیز القوانین  افي بلدانھ بالعمل معًا االتزامھعن أعربت حكومات وجمعیات وطنیة قد و

بأن التشریعات الوطنیة ینبغي  عترفًاا، مواجھة الكوارث بفعالیةنوني یسمح بسرعة وإیجاد إطار قا ،الكوارثب

اتخاذ تدابیر على بن یمشاركعدة تعھد وعلى جانب آخر، فقد  حاالت الطوارئ.مواجھة ل تنظیم أن تسھِّ

كما كانت ھناك  الدولیة للكوارث. لمواجھةالدولي واإلقلیمي من أجل تحسین التأھب القانوني ل یینالمستو

تدابیر التكیف مع على سبیل المثال ، بما في ذلك لحد من المخاطرلاعتماد استراتیجیات بمعنیة أخرى تعھدات 

  تغیر المناخ.

تسھیل  ضرورةوتسلیط الضوء على  ،على أھمیة تعزیز العمل اإلنساني المحلي ةعدید تعھدات تشددقد و

، م التنوعحترتبیئة تعزز الكرامة و بتھیئةجمعیات وطنیة وت عدة دول تعھدكما  .مودعمھ عمل المتطوعین

القائم على المھارات كأداة لخلق اإلنساني وقد تم تحدید القیم والتعلیم . سكانللمستضعفین من البالنسبة  وتحدیدًا

إلى تقنیة الجمعیات الوطنیة  كلتناولت تعھدات أخرى ضرورة ضمان وصول بینما  .ًاسالمبیئة أكثر 

  المعلومات واالتصاالت.
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، مشكلة انعدام األمن الناجم عن ، وعلى األخصالرعایة الصحیةالعوائق أمام فیما یتعلق بمسألة معالجة و

دعم ب ةعدیدحكومات وجمعیات وطنیة  تتعھدفقد الرعایة الصحیة، تعترض سبیل العنف والتھدیدات التي 

 خدمات الرعایة الصحیة والعاملین فیھا.أكثر أمانًا ل، بغیة ضمان وصول "الرعایة الصحیة في خطر"مبادرة 

الرعایة الصحیة التي تؤثر على النساء في مجال  اتالتفاوتاإلجحاف وتعھدات مختلفة للحد من وقد حظیت 

بالوقایة من األمراض، منھا واألطفال والمھاجرین، من بین أمور أخرى، بتأیید واسع، وال سیما تلك المتعلقة 

  والسل.یدز اإلمثل فیروس 

تلك بالنسبة ل 2011حتى نھایة عام وبعد المؤتمر  مكان التوقیع على التعھداتاإلما زال بالسیدات والسادة، 

التي یمكن الدخول ، ھذه التعھدات في قاعدة البیانات. وسیتم تسجیل حتى اآلنعلى تعھدات الوفود التي لم توقع 

  ).www.rcrcconference.org(إلیھا عبر الموقع اإللكتروني للمؤتمر 

من قترح أن نبدأ بتنفیذ التعھدات أأن أن أعبر عن رأیي الخاص، وأن تسمحوا لي باألعزاء، أود األصدقاء 

عالمنا جل دفع أمن مسؤولیتنا وھي  نا باتخاذ إجراءات ملموسة!م التزاٌمھي التعھدات فھذه في الواقع، و الیوم.

  من أجل اإلنسانیة" -عملكم  "عالمنا. نحو مزید من اإلنسانیة.

في ھذه كم َرتعییني مقرِّبفي نفسي التي وضعتموھا ھذا التقریر بشكركم على الثقة  ختمأن أأیضًا اسمحوا لي و

 ن اللجنة الدولیةاالتحاد الدولي وكورین نونیس مغوللر من  میليإلیشكر أتوجھ بالوأود أن  المسألة الھامة.

مشروع ھذا التقریر.إعداد لجھدھما المبذول في سبیل  للصلیب األحمر


