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 المؤتمر الدولي الثاني والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر
 

 2015كانون األول/ديسمبر  10-8جنيف، سويسرا، 
 
 الدولي المؤتمر تقرير بشأن أعمال
 

 الرئيسة،شكرا السيدة 
 

 السيد المفوض، السادة النواب، السيدات والسادة، أصدقاء حركة الصليب األحمر والهالل األحمر،
 

 الجلسة العامة. علىالمؤتمر الدولي الثاني والثالثين  بشأنإنه لمن دواعي سروري أن أعرض هذا التقرير 
 

وأجواؤه مفعمة  مفيدة للغاية،ومواضيعه قد كان ُملهماً، هذا المؤتمر، ف امتياز وأود أن أشير أوًال إلى
 بالحيوية.

 
بعض  وتمتفعاليات على نحو متزامن ال منالمزيد خالله  جرىجديدة، إذ  بطريقة المؤتمر نُظمكما 

 في أجواء بعيدة عن الرسميات. أعماله
 

عدد من الضيوف الجدد، من بينهم مسؤولون من األمم المتحدة بأكملها خالل هذه الدورة  رافقناكما 
معهم أطراف  تجاذبتوالمنظمات غير الحكومية واألوساط األكاديمية ووسائل اإلعالم. وأعرب معظم من 

الجديد للمؤتمر. وكما جرت العادة، كان التركيز خالل جميع الفعاليات على  شكلبالالحديث عن إعجابهم 
 تعزيز أواصر الصداقة والطابع الدولي.

 
في بيان موجز. إال أنني  المختلفةمواضيع واآلراء عن مجموعة كبيرة من ال تقديم عرض شاملويصعب 

أقدم الخطوط العريضة للمؤتمر وأجوائه وأهم النقاط التي طرحت خالل سأحاول قدر استطاعتي أن 
 النقاشات.

 
لمؤتمر والجلسات العامة واجتماعات اللجان الخمس والفعاليات الجانبية ا لمحة عنهذا التقرير  قدموي

 الرؤى والنقاش العام. بلورة واجتماع لجنة الصياغة والحوار اإلنساني ومختبر 
 
ألشخاص الذين تقدموا للمشاركة في من اإزاء العدد الهائل أتوقع أنكم جميعا أحسستم بما أحسست به و

 101جمعية وطنية و 185حكومة و 169 يمثلونمندوبا،  2284النقاشات وبلورتها، إذ بلغ عدد المندوبين 
 !مراقب
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، ولكنني أدعوكم إلى االطالع على التقارير المكتوبة الكاملة التي هناوليس بوسعي الخوض في التفاصيل 
 ستتاح لكم بعد نهاية المؤتمر واالستناد إليها خالل النقاشات المقبلة وأعمال المتابعة. 

 
موضوع "مبادئنا أساس حول  ت أعمالهتمحورو،وافتتح رئيس اللجنة الدائمة المؤتمر الدولي يوم الثالثاء

جسيد موضوع ل توزيع الجوائز على المتطوعين. فقد جسد المتطوعون خير تذلك حف ىعملنا". وتل
تقديرا  والسيراليونيمتطوعي الصليب األحمر الغيني والليبيري لجائزة إنسانية خاصة وُمنحت المؤتمر. 

 إيبوال. وباء خالل عمليات التصدي لالمتواصلة  هملجهود
 

 مؤكدا على مكانة المؤتمر الدولي ،مؤثرة حول موروث سولفيرينوالسويسري كلمة  االتحادثم ألقى رئيس 
 سنة.  150 مدى في تاريخ الحركة الممتد علىأيضا الثاني والثالثين 

 
حركة التي قدمتها ترشيحات لا بناء علىالمؤتمر  أعضاء مكتبتخب المؤتمر وانُ  حضرنا تنظيم أعمالثم 

 ذلك عرض لألعمال المقررة خالل المؤتمر.  ىمر، وتلالصليب األحمر والهالل األح
 

مالحظاتها باسم  ،السيدة فاطمة جيالني ،وعرضت الرئيسة المنتخبة للمؤتمر الدولي الثاني والثالثين
 تهم،جنة الدولية كلموبعد أن ألقى رئيس االتحاد الدولي ورئيس اللالصليب األحمر والهالل األحمر. 

أن  رسائلالرضت على الشاشة ثالث رسائل دعم خاصة من خالل الفيديو. وأوضح كل من هذه عُ 
األوضاع الراهنة في العالم تستوجب من أعضاء المؤتمر مضاعفة جهودهم للتوصل إلى حل للمشاغل 

 اإلنسانية. 
 

. ومكنت CNNوراني من شبكة غثم انتقلنا إلى جلسة نقاش حول قوة اإلنسانية، تحت إشراف السيدة هالة 
مفهوم اإلنسانية من زوايا مختلفة. وأكد كل المشاركين على المبادئ التي تدفع بعجلة  الجلسة من عرض

العمل اإلنساني، مع اإلقرار بأن مختلف األطراف تساهم في إنسانيتنا المشتركة من خالل االضطالع 
 ل االحترام المتبادل والتكامل. بأدوار ومسؤوليات مختلفة والتعامل فيما بينها في ظ

 
على شاغل إنساني مشترك بشأن  "على الهجرة "تسليط األضواءبعنوان  خاصةوسلطت جلسة عامة 

مسارات الهجرة. وُعرضت شهادات مصورة إلى جانب وضع المهاجرين المستضعفين على امتداد 
 تحدثتتصريحات عن تجارب سابقة لستة أعضاء من فريق الجلسة التي ترأستها السيدة جيالني التي 

تجربتها الشخصية المؤثرة. ودعي أعضاء المؤتمر الدولي إلى اإلحاطة بتقرير التقدم المحرز عن بدورها 
ي الحادي والثالثين. وُدعي متحدثون آخرون إلى تقديم مساهماتهم من للمؤتمر الدول 3في تنفيذ القرار 

 خالل إلقاء خطاباتهم خالل جلسة النقاش العام. 
 

 ، أي عمل اللجان الخمس في شكل حلقات عمل موضوعية. اآلن إلى جوهر هذا التقرير نتقلأدعوني 
 

نقاشا حيا حول المواضيع  لتوجيهيةوأثارت األسئلة ا ،حضورا مكثفاجميعها اللجان الخمس  سجلت
 الرئيسية، وعكس هذا النقاش المداوالت التي جرت في لجنة الصياغة. 

 
. وهذه النقطة هي قبل الدخول في جوهر موضوع كل لجنةأود طرحها  وأثارت كل اللجان نقطة أساسية

لصليب األحمر والهالل ضمن ا، سواء بصورة تشاركيةألن يعمل أعضاء هذا المؤتمر  فعليةحاجة وجود 
إذ ال الشؤون اإلنسانية التي تبعث على القلق.  خارجية، من أجل االنكباب علىالطراف األاألحمر أو مع 

 . انفراديمكن ألي منظمة أو قطاع أن يتصدى لهذه التحديات على 
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وستتاح فيما بعد وسيتولى مقررو اللجنة تجميع التقارير النهائية للجانهم في غضون األسبوعين القادمين 
 على موقع المؤتمر. 

 
  اللجنة ألف ـ مبادئنا أساس عملنا أعمال إلى نتقلأاسمحوا لي اآلن أن 

 
في تحقيق فعالية العمل اإلنساني بما في ذلك للمبادئ األساسية  المستمرة من جديد الفائدةأكدت اللجنة 

سالمة المتطوعين والموظفين. ومن األهمية بمكان تطويع المبادئ حسب الوضع، ويستوجب ذلك تحليل 
خصائص أساسية لجعل تُعد بداع وذكر الحاضرون أن االتساق والمواظبة والشجاعة واإلالسياق بعناية. 

 المبادئ أساسا لعملنا. 
 

ال يقتصر على الحركة فقط بل يشمل المنظمات  عالمي أيضا تأثيرلها عالمي و بتقديرالمبادئ  حظىوت
 واأشارن يولكن المشارك .المحلية والدولية التي اعتمدت مبادئ اإلنسانية والحياد وعدم التحيز واالستقالل

تجسيد المبادئ من  المهممن فعليه أحيانا، و الريبة ّولديما م واألفعال، قوالاألبين  التفاوتإلى استمرار 
 . دقيقاً العملية فهماً  فائدتهاخالل عملنا وفهم 

 
وأكد المشاركون أيضا على أهمية تجلي هذه  .ومن الضروري ترسيخ هذه المبادئ في ثقافة مؤسستنا

يحتاج كل شخص في مجال العمل إذ  ،المبادئ في القيم الشخصية وسلوك القادة والموظفين والمتطوعين
 اإلنساني إلى سند مبدئي يسترشد به في كل األوقات. 

 
ورحب المشاركون بإتاحة الفرصة لمكونات الحركة لتشاطر التجارب واألمثلة عن الممارسات الفضلى. 

اإلنساني  برامج ومبادرات التعليمب االنتفاعوشملت هذه الممارسات تمكين المستفيدين داخليا وخارجيا من 
  ر السلوك".يتغي ووسطاء" و"إطار النفاذ اآلمنمن قبيل "

 
 ظروف تهيئةووأكد المشاركون على أن الدول تضطلع بدور أساسي في ضمان احترام المبادئ األساسية 

تساعد الجمعيات الوطنية على االضطالع بدورها المساعد في مجال العمل اإلنساني. وأشارت بعض 
الجمعيات الوطنية  اتعالقيمكن، بل ويُستحسن أن يكون قائما في  التوتر المفيدبعض  الدول إلى أن

ال غنى ، ففي ظل مراعاة المبادئ األساسية، ولكن أال يتفقوااالتفاق على حرية ن يلطرفويتيح ل بالحكومات
 . المستمر حوارعن ال

 
الفرصة التخاذ خطوات ملموسة لتعزيز تطبيق المبادئ هذه وشجعت رئيسة اللجنة المشاركين على انتهاز 

 التعهدات واقتراحها.تقديم في  التفكيرواحترامها من خالل 
  

 اإلنساني القانون الدولي في مجالاللجنة باء ـ التحديات الراهنة 
 

وكيفية مواجهتها. وكان اجتماعها بمثابة اإلنساني القانون الدولي  في مجالناقشت اللجنة التحديات الراهنة 
التي أشير إليها ن على التحديات يالحاضرمعظم المنتدى التفاعلي للمشاركين في المؤتمر الدولي. وأجمع 

التي تطرحها تحديات الواإلنساني مذكرة المفاهيم وفي تقرير اللجنة الدولية بشأن "القانون الدولي  في
 النزاعات المسلحة المعاصرة". 

 
للنزاعات المسلحة، ال سيما بسبب انتشار األسلحة التعقيد المتزايد ومن أبرز التحديات التي تناولها النقاش: 

الحكومية؛ وتوسع النطاق الجغرافي لساحات المعارك؛ والتفاعل بين  وتشرذم المجموعات المسلحة غير
. كما تناول اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان؛ و احترام القانون الدولي اإلنساني القانون الدولي

 النقاش أهمية ضمان حماية أطراف العمل اإلنساني. 
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واالمتثال له هو التحدي األساسي  القانون الدولي اإلنسانيورأى العديد من المشاركين أن ضمان احترام 
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باالختفاء عمدا في  األطرافالحروب في المناطق الحضرية، ويشمل ذلك الممارسات التي تعتمدها بعض 

 . مأهولةالصفوف المدنيين، إلى جانب األثر اإلنساني الستخدام األسلحة المتفجرة في المناطق 
 

وتبادل المشاركون  .القانون الدولي اإلنسانيكما أشارت اللجنة إلى عدد من التحديات األخرى التي تواجه 
. القانون الدولي اإلنسانيالمعلومات حول تجاربهم الخاصة واإلجراءات التي اتخذوها من أجل تعزيز 

ة لمواجهة هذه التحديات، وأكد الحاضرون على ضرورة اعتماد الفكر االبتكاري منهجا إليجاد طرق جديد
خاصة فيما يتعلق بالمجموعات المسلحة غير الحكومية، إلى جانب التأكيد على الحاجة إلى تظافر الجهود 

 وتطبيقه في مختلف السياقات.  القانون الدولي اإلنسانيلنشر 
 

 لهالجنس والنوع االجتماعي والتصدي القائم على منع العنف لاللجنة جيم ـ العمل المشترك 
 

 اللجنة جيم. أعمال الرئيس النقاط األساسية التالية من نتج است
 

خالل النزاعات  ومواجهتهالنوع االجتماعي و الجنس منع العنف القائم علىاألولوية لمسألة  إن إيالء
التقدم المحرز في هذا  . وعلى الرغم مناستغرق وقتاً طويالً  استباقيبشكل  ومعالجتهاالمسلحة والكوارث 

 يختبئون  هأو الناجون منالمجاالت. وال يزال ضحايا هذا العنف  لالمجال، يتعين تسريع الجهود في ك
وقلة تحقيق والثقافة والتقاليد ات بسبب المحظور مجاهرة بما حدث لهمالتمنعهم من  عقباتوتعترضهم 

عند التبليغ عن الحوادث من هذا القبيل. وينطبق ذلك على النساء والفتيات إلى جانب الفتيان والرجال  نتائج
 والخلفيات.  رعمامن مختلف األ

 
وتناول النقاش حلوال هامة وعملية، شملت ضمان حصول كل الضحايا/الناجين على المساعدة القانونية 

وتبسيط اإلجراءات القضائية مع وضع  ،همتالستقبالهم ورعاي مرافق باإلضافة إلى المجانية والدعم المالي
قوانين للتعويض/جبر الضرر. وطرحت حلول عملية أخرى خالل النقاش من بينها تمكين المجتمع المدني 

وتعزيز التكامل والتعاون بين مختلف األطراف الدولية والمحلية  ،من تمثيل الضحايا/الناجين أمام المحكمة
 عمل مشتركة. خطة  التي لها

 
عالوة على ذلك، حث المشاركون السلطات المعنية بإدارة الكوارث المحلية، بما فيها الجمعيات الوطنية، 

الكوارث. ويشمل  حاالتالنوع االجتماعي في و سالجنالقائم على خطوات عملية لمنع العنف على اتخاذ 
الشرطة الخدمات الصحية وخدمات  استمرارالكوارث والسياسات التنظيمية وضمان مواجهة ذلك قانون 

 بعد الكوارث. 
 

وبين  ،الحركة بين مكوناتأهمية تحسين التنسيق والتعاون إلى وأشار عدد من الجمعيات الوطنية والدول 
 الحركة والدول والمنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية. 

 
 خطر: مواصلة حماية تقديم الرعاية الصحية معا اللجنة دال ـ الرعاية الصحية في

 
أكدت اللجنتان أيما تأكيد على أن هذه المسألة ال تزال تشكل مصدر قلق في األوساط اإلنسانية. وتعددت 

الرعاية الصحية والمتطوعين وضربوا موت العاملين في مداخالت المشاركين الذين تحدثوا عن حاالت 
القانون الدولي أمثلة صارخة عن مدى إلحاح هذه المسألة وحاجة جميع األطراف في النزاعات إلى احترام 

 . اإلنساني
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وعلى الرغم من إحراز تقدم هام منذ آخر مؤتمر دولي، اتفق المتحدثون على المطالبة باتخاذ المزيد من 

عيد المحلي وبمشاركة كل األطراف المعنية بما فيها الدول ومكونات الحركة اإلجراءات، خاصة على الص
 ومنظمات الرعاية الصحية واألطراف المسلحة وقادة المجتمعات والمجتمع المدني. 

 
عدد كبير من هذه التدابير في  ردعلى طائفة واسعة من التدابير قيد التنفيذ أو التخطيط. ويمتحدثًا  37وشدد

 التعهدات المنبثقة عن هذا المؤتمر الدولي. صميم 
 
على  مللتدابير وقدرته السكان تبنيوتعزيز  الوقايةاللجنة موضوع  هاتناولتمن أهم المواضيع التي و

. ويتعين تحسين من العوامل الهامة لضمان السالمة الجودة تقديم خدمات صحية عاليةيُعد و االستجابة.
استيعاب مفاهيم النوع االجتماعي والوعي الثقافي والتنوع لما لها من تأثير على الحصول على الرعاية 

 الصحية وتقديمها. 
 

الرعاية الصحية  وموظف التزامبالمبادئ األساسية وأهمية  االلتزاموأكد جميع المشاركين على أهمية 
 نشركما أن بالمبادئ األخالقية للرعاية الصحية التي تنطبق في أوقات السلم والنزاع على حد سواء. 

، ناهيك عن جمع البيانات وإنشاء المراصد أو أي من اآلليات ينطوي على أثر فعلي الجمهور على األمور
 الرعاية الصحية، وذلك من أجل تحديد الطرق المالئمة لالستجابة. خدمات لرصد الهجمات على األخرى 

 
في أمان، وهي الرعاية الصحية  إلى المطالبة بضمان الحصول علىوشدد المتحدثون على الحاجة الملحة 

ن ومَ  ،البلدان الغنية والفقيرة، ومن يعيشون في مناطق يفتك بها النزاع ، أينا جميعاموجهة إلي دعوة
لكل منا دور يضطلع به. وما من حل يناسب جميع السياقات أو جميع القضايا؛ فرغد السالم.  يعيشون في
 لمتطلبات المحلية. ل أن أكثر التدابير فعالية هي تلك التي تُطوع عمليات اإلغاثةفقد أثبتت 

 
  العمل. إلىيبادر مجتمع يساوره القلق إلى مجتمع اليوم بأن ننتقل من  نواجههويقضي التحدي الذي 

 
  المحلي وتعزيز األطر القانونية. العملالصمود من خالل تكثيف  تعزيزاللجنة هاء ـ أنتقل األن إلى 

الرئيس نقاشا حيا حول عدد من القضايا المتعلقة بالصمود وقدم دعوة مفتوحة لالنضمام إلى تحالف  قاد
على تجاوز المجتمعات المحلية سكان  قدرة يرمي إلى تعزيزالمليار من أجل تعزيز الصمود الذي 

وأهداف  ،وإطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015مع جدول أعمال ما بعد  تماشياً األزمات 
والقمة ، CoP21 2015سنة  في باريس المنعقد مؤتمر األمم المتحدة لتغيّر المناخونتائج  ،التنمية المستدامة

 العالمية للعمل اإلنساني. 
 

من المستضعفين وإلهامهم في البلدان ذات الدخل شخص إلى إشراك مليار  الجديدة المبادرةترمي هذه 
بحلول سنة  صمودقدرتهم على الالمرتفع والمتوسط والضعيف، التخاذ خطوات فعلية من أجل تعزيز 

. ورحب المشاركون في الجلسة بمبادرة تحالف المليار ووافقوا على العمل معا من أجل عدم 2025
الحكومات أيضا واألمم المتحدة  إشراكالصليب األحمر والهالل األحمر، بل االقتصار على إشراك 

المجتمعات  سكانإنشاء عالم يضمن البقاء لكل  فيوالمجتمع المدني والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية 
 .التضرر منهااحتماالت وأمام زيادة المخاطر  كون قادرا على الصمودويالمحلية 

 
أما الجلسة الثانية للجنة فقد ركزت على التقدم الذي أحرزته بعض الدول بدعم من األطراف المعنية مثل 

، في تعزيز والهالل األحمر االتحاد الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وجمعيات الصليب األحمر
 الكوارث وحاالت الطوارئ، كما ركزت على تحديد الفرص األخرى الممكنة. ب المتعلقةاألطر القانونية 
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القانون  إرشادات طبيقالكوارث وتنظيمها على المستوى المحلي وت في حاالتأوال، تسهيل اإلغاثة الدولية 
لكوارث. ثانيا، دور القانون المحلي في تعزيز الحد من مخاطر الكوارث، خاصة فيما ا لمواجهةالدولي 

وأهمية الصكوك  ،عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارثخطة يتعلق بااللتزامات ذات الصلة في إطار 
يب اإلرشادي الملحق بها، الدولية مثل القائمة المرجعية حول القانون والحد من مخاطر الكوارث والكت
 التي وضعت من أجل مساعدة الدول على تقييم قوانينها المحلية وتعزيزها. 

 
وثالثا، عرض النتائج حول الثغرات في القوانين المحلية المتعلقة بالترويج للدورات التدريبية حول 

من المشاركين إبداء آرائهم عن كيفية قياس التقدم العالمي  اإلسعافات األولية وتقديمها لعامة الناس. وطلب
وعما يتوقعونه من الدول والجمعيات الوطنية في غضون  ةوتصنيفه على مستوى المواضيع الثالث

 السنوات األربع القادمة. 
 

 إن نطاق هذا المؤتمر وأجواءه الحيوية كانت مذهلة بحق. 
 

ر يلتعمق في النقاش والتفكافعالية جانبية أتاحت فرصة  35الرسمية للمؤتمر، أضيفت  األعمالفإلى جانب 
ألعمال عناصر تكميلية  ضافةوإله. حساسة في إطار مواضيع المؤتمر وأهدافالنسانية اإلقضايا ال في

الرسمية، أقيمت القرية اإلنسانية في الطابق السفلي إللهام الحضور وشملت عددا من المعارض  المؤتمر
م من لأنحاء العاجميع العمل اإلنساني في تنفيذ التفاعلية التي مكنت المشاركين من االطالع على كيفية 

 خالل شهادات حية للمتطوعين. 
 

 سيخصص تقرير منفصل لذلك. ولن أعرض عليكم تقريرا بشأن لجنة الصياغة إذ 
 

 51تعهدا مخصصا و 86من بينها ، تعهدا 137عدد التعهدات الواردة  وم، بلغيوبحلول منتصف نهار ال
، وأنتهز هذه الفرصة لحثكم جميعا على 2016آذار/مارس  حتىتعهدا مفتوحا. ويمكن تقديم التعهدات 

 عدد أكبر من التعهدات.  توقيع
 

التحديات الراهنة والمقبلة للعمل اإلنساني  مناقشةفرصة وأتاحت جلسات الحوار اإلنساني للمشاركين 
والموظفين من أجل التوصل إلى حلول تعاونية. وباالستناد إلى مساهمات السكان المستضعفين  لعملوا

تم توجيه نظر ، "مبادرة "من األقوال إلى األعمال التي ُجمعت بفضلوالمتطوعين وواضعي السياسات 
واألنظمة الصحية ، والمخاطر في المناطق الحضرية ،وتغير المناخ ،مخاطر الكوارث الناس إلى

حول نقاش ال ونُظمت مجموعتان من حلقاتوالبيئة غير اآلمنة. ، والهجرة المجتمعية القادرة على الصمود،
  .بأكملها المؤتمر خالل فترةهذه المواضيع 

 
لعمل اإلنساني ل أطول أجالمن المشاركين نظرة  مختارةمجموعة  قدمتالرؤى، بلورة وفي إطار مختبر 

وأساليب العمل المميزة للصليب األحمر والهالل األحمر. وحظيت الجلسات الموضوعية باهتمام كبير من 
 الحضور. 

 
متحدثا  179حضورا مكثفا. وسجل  كما استقطب النقاش العام الذي تواصل على امتداد األيام الثالثة

 إللقاء كلمة، وستدرج جميعها في المحضر الرسمي للمؤتمر. أنفسهم 
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. التي نعالجهابالقضايا  أبدت اهتماما كبيراً  التي المؤتمر اهتمام وسائل اإلعالم كذلك ذبوهذه السنة، ج
"قوة اإلنسانية" اهتمام مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي ونقل النقاش إلى عدد  غواسترعى الهاشتا

 أكبر من الجماهير. 
 

المؤتمر وجميع رؤساء اللجان  أعضاء مكتبعا، وختاما، اسمحوا لي أن أعرب عن شكري لكم جمي
عمل كل منكم جاهدا على تنظيم عمل  حركتنا. فلقد ين، وطبعا، متطوعيوأعضاء فرق النقاش والمندوب

 شكرا لكم. فاللجان والفعاليات الجانبيات وحفالت االستقبال وتسييرها والمشاركة فيها. 
 

وساهم كل واحد منكم بطاقته الهائلة والتزامه وخبرته لتحقيق هذا النجاح الباهر للمؤتمر. كما أود أن 
رير مكتوبة شاملة. وأخيرا، أظن أن علينا جميعا أن أعرب عن شكري للمقررين في كل لجنة إلعدادهم تقا

 وعلى صبرهم. المجهد الذي قاموا بهالعمل على  في لجنة الصياغة واشارك الذيننشكر 
 

واستفدتم هذه الجلسات استمتعتم بتكونوا قد  السيدات والسادة، المندوبون واألصدقاء الموقرون، أرجو أن
 . استفدتُ استمتعُت وبقدر ما  منها

 
وأختم كلمتي هذه باقتباس ما ورد على لسان رئيس المؤتمر الدولي من رسالة قوية على بساطتها: "ما 

 ننجزه فرادى ال يرتقي إلى أهمية ما ننجزه جماعة." 
 

 إذا اعتمدنا على قوة اإلنسانية".ما ِمن شيء يمكن أن يعترضنا وأضيف : "
 

 شكرا لكم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


