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 موجز ألهم المعلومات

 

إليها  يُشار) األحمر والهالل األحمر للصليب الدائمة للجنةضعها اتالتي تجددة الم العمل خطةتتضمن 

يُنفَّذ  ىأخر وأنشطة ،دستوريةال واليتها من مستمدة أساسية أنشطة: قسمين( الدائمة اللجنةفيما يلي ب

شار يُ ) األحمر والهالل األحمر للصليب الدولي المؤتمر أو المندوبين مجلس لقرارات استجابة معظمها

 بزمامها.  الدائمة اللجنة خذأت مبادراتاستنادا  إلى  أيضا   ولكن ،(الدولي المؤتمرإليه فيما يلي ب

األسلوب الذي يتبعه كل من " تحديث"على  األساسية ألنشطةفي مجال اوقد ركزت اللجنة الدائمة 

 .عملهإنجاز في  الدولي والمؤتمر المندوبين مجلس

  وتعاقب فعاليته بحيث يصبح الدولي المؤتمرإدخال تعديالت على إيقاع  أهمية الدائمة اللجنة وأكدت

لى ع اإلنسانيةالقضايا لمناقشة  ا  رائد منتدى  باعتباره  الهام دوره على الحفاظ مع جاذبية أكثر حدثا  

 خمسةتنظيم و نترنتاإلعبر " إنساني حوار"إجراء  خالل من ذلك قتحق   وقد. المستوى الدولي

 اتلمجتمعلو الوطنية لجمعياتذات األهمية لمسائل البحث ل العالم من مختلفةمناطق  في اجتماعات

جية التي االستراتي من جزءا  شك لت تلك األنشطة و. بحثا  دقيقا  تلك الجمعيات  فيها تعمل التيالمحلية 

 بادرةموقد تحق ق للمؤتمر الدولي انفتاح أكثر بفضل . مؤتمرمشاركة العالمية قبل انعقاد اللل وضعناها

 خدمتهم على نقوممن مراعاة وجهات نظر  إلى تهدفوهي حملة للتوعية " عمالإلى األ األقوال"من 

هو و االنفتاح من مزيد تحقيقساعد على  آخر عامل وثمة. المؤتمر رحابوضمان التعبير عنها في 

دة نُظمت في ظل الروح السائو. ة العضويةمفتوحاالستشارية  السفراء مجموعة لجعلالذي اتُّخذ  قرارال

 العملال وماز. جنيف في الممثلة غير للدول الدائمة البعثاتضمت  نيويوركمدينة  في ها فعاليةنفس

 غيرةالص الدول مع الدولية لحركةا سبل ممكنة لتحسين عمل التوصل إلىمن أجل  يا  على قدم وساقجار

 في( وطنيةال الجمعياتالتي يُشار إليها فيما يلي ب) األحمر والهالل األحمر للصليب الوطنية وجمعياتها

 .العالمية االجتماعات سبقت التي الفترة

 بينالمندو مجلس عن الصادرة القرارات تنفيذعملية  تعزيز هيبوظيفة مهمة و الدائمة للجنةتقوم او

 لمجلس 2 رقم القرار تنفيذ على الماضيين العامينوعملت اللجنة الدائمة خالل . الدولي والمؤتمر

 األحمر للصليب الدولية للحركة رؤية مشروعوثيقة تتضمن  متوقد   ،2013 المندوبين المنعقد في

 .ااعتمادهبغية  المندوبين لمجلس األحمر والهالل

 تعاونالو تنسيقال تعزيزبو الدولية الحركة نتدياتمب المتعلقة تلك األخرى همةمال القرارات تضمنتو

 لهاللا وجمعية ماجن دافيد أدوم جمعية بين التفاهم مذكرة تنفيذ رصد آخرا   ليسأخيرا  وو الحركة،داخل 

 . منفصل بشكلكل منها  معمجلس المندوبين  تعامل، حيث يالفلسطيني األحمر
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 ميدالية همبمنح همميكرالذين يتم ت األفراد تحديدبنشاط آخر تتولى من خالله  الدائمة للجنةا وتضطلع

م و 2013 عام في أفراد خمسة مر  وقد كُ . دونان هنري  .2015 عام فيآخرون  أربعةسوف يُكر 

في مسائل  ظرنلل الدائمة اللجنة عن ممثلينفقد استُعين ب" حركةال داخل االنسجام"وأما بالنسبة لتحقيق 

 المشورة ديمتقولأثارت العديد من التحديات وتتعلق بالحفاظ على عالقات منسجمة بين مكونات الحركة، 

  ها. مع التعاملعلى  مساعدةالو تلك المسائل بشأن

 مباشرة ةالفعاليات األخرى للحرك قبل اجتماعاتهاعقد لأمكن  كلماوتتخذ اللجنة الدائمة الترتيبات الالزمة 

 ياتالجمعآراء  إلى لالستماع ئهاألعضامنح الفرصة يما  أو في أعقابها، ،اإلقليمية المؤتمرات مثل، 

ع تلك م العالمية نااجتماعات فعاليةحول سبل النهوض ب اللجنة الدائمة أفكارأحدث  تبادللو الوطنية

  .الجمعيات

يما صورته ال سو الدائمة، للجنةالخاص با االلكتروني لموقعل تحديثأجري فقد  العملي،أما على الصعيد 

ول حصلل "نافذة جامعة" صبحأبحيث  الدولي المؤتمر موقعشاملة على  تجديداتكما طرأت  ،المرئية

ما هي ك الدائمة للجنة العامة األمانة تزال الو. دستوريةال االجتماعاتالمعلومات المتعلقة ب على كافة

 .تغيير دون

 

 

  المقدمة -1

الحادي والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر المنعقد في جنيف خالل انتخب المؤتمر الدولي 

أعضاء اللجنة الدائمة السادسة عشرة للصليب األحمر والهالل  2011تشرين الثاني/نوفمبر عام 

  األحمر.

  وتعمل اللجنة الدائمة بالتشكيل التالي منذ ذلك الحين: 

  :خمسة أعضاء منتخبون بصفتهم الشخصية 

 ور ماسيمو بارا )إيطاليا(الدكت

 السيد ستيفن كار )الواليات المتحدة(

 الدكتور محمد مطلق الحديد )األردن( 

 السيد بار ستينباك )فنلندا( (الفخري)الوزير 

 السيد غريغ فيكري )استراليا(
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 :أعضاء بحكم المنصب 

  :عضوان من اللجنة الدولية للصليب األحمر 

 جاكوب كالنبرغر، الرئيس السابقالسيد  : 2012حتى تموز/يوليو 

  الحالي السيد بيتر ماورير، الرئيس : 2012بدءا  من تموز/يوليو 

الدكتور فيليب شبوري، مدير القانون الدولي  :2014حتى آب/أغسطس 

 والتعاون داخل الحركة

 السيد بالتازار شتيلين، نائب المدير العام :2014بدءا  من أيلول/سبتمبر 

 

  :عضوان من االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

 السيد تداتيرو كونوي، الرئيس

 السيد بيكيله جيليته، األمين العام السابق :2014حتى حزيران/يونيو 

 الحالي السيد الحاج آس سي، األمين العام :2014بدءا  من آب/أغسطس 

 

غريغ فيكري )استراليا( وتسمية السيد ستيف كار )من الواليات وُشك لت اللجنة الدائمة برئاسة السيد 

 المتحدة األمريكية( نائبا  للرئيس.

 دور اللجنة الدائمة ومهامها -2

. وتستقي 1بين دورتين من دورات المؤتمر المؤتمر الدوليقبل للجنة الدولية هي الجهاز المفوض من ا

ساسي للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل من النظام األ 18اللجنة دورها ومهامها من المادة 

 .2األحمر

لمؤتمر مجلس المندوبين وا تيوتقوم اللجنة الدائمة بدور رسمي مهم  حيث تتخذ الترتيبات الالزمة لدور

في القضايا ذات األهمية   لحركة، فإنها تُعتبر منتدى  للتفكيرلالدولي. وحيث أنها الهيئة الدائمة الوحيدة 

براز تلك القضايا، كما أنها تقوم بدور فعال في تسوية الخالفات في إلعلى مستوى الحركة برمتها و

 .الدولي المؤتمر قرارات تنفيذالتشجيع على و الحركةداخل  االنسجام وتعزيز الرأي

 جنةوالل الدولي االتحاد من كل معوتتشاور اللجنة الدائمة على نطاق واسع في إطار قيامها بوظائفها 

 .العالم أنحاء جميع في الوطنية الجمعيات ومع الدولية،

 

 

                                                           
يمكن االطالع عليه من خالل الرابط التالي: الذي من النظام األساسي للحركة الدولية،  16انظر المادة  1 

arabic.pdf-statutes-https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/mvt  

 18المرجع نفسه، المادة  2 

https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/mvt-statutes-arabic.pdf
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  2013 المندوبين عام مجلساجتماع  منذ الدائمة للجنةالذي اضطلعت به ا عملال  -3

 .2013 عام في المندوبين مجلساجتماع  منذ مرات ست الدائمة اللجنة اجتمعت

فة بص ها الدستوريبدورذات صلة  أساسية أنشطة: شقين هما تتضمنعمل  خطة لىإ عملها ويستند

 أيضا  و ي،الدول المؤتمر أو المندوبين مجلس لقرارات استجابة الغالب في تُنفذ أخرى وأنشطة؛ رئيسية 

 طةخ تضطلع اللجنة الدائمة بأنشطة ليست مدرجة في ،وأخيرا  . نفسهاب الدائمة اللجنة بناهاتت لمبادرات

  .المندوبين مجلس ياجتماع بينطرأ ت متوقعة غير لظروف استجابة تنفذهاها ولكن هاعمل

 تحادااليتحمل مسؤوليتهما المالية المشتركة و، عامينمدة لتضع اللجنة الدائمة خطة عمل وميزانية و

 مساهماتاستمرار ال مع منها، لكل ثلثال أساس على الوطنية، والجمعيات الدولية واللجنة الدولي

 .3الوطنيةات جمعيطوعية للال

 األنشطة األساسية 3-1

 التحضير لالجتماعات الدستورية

 سيدني فينعقد الم المندوبين مجلسأعمال  ،2014 عام اله اجتماع أول فياستعرضت اللجنة الدائمة 

 االفتتاح مثل ،ىألولللمرة االتي استُحدثت مالمح الشاملة  ،2013 عام /نوفمبرالثاني تشرين في

 .الدولي لالتحاد العامة هيئةوال المندوبين لمجلس المشترك

 اجحنالبد أن يحظى بال ،مهما   ا  حدثباعتباره  ،مجلس المندوبين أنبصفة عامة  الدائمة اللجنةوارتأت 

 بغيين حركةال بمنتديات المعني اللجنة الدائمة عمل فريق طرحها التي األفكار وأن ،الذي يليق به

كانت السمة و. ةالمقبل الدولي والمؤتمر المندوبين مجلست ادورل يةتحضيرعمال الاأل في إدراجها

 التهممداخ ونوعية الوطنية همجمعيات عن نيابةللتحدث  الكلمة واأخذالذين  الشباب عدد نالمالحظة هي أ

يُحب ذ و بل،المستق في ة أكثرقوب الشباب مشاركةضرورة تعزيز  على ت اآلراءاتفقو. ا  شديدا  إعجابأثارا 

 إدخال يمكن التي الجوانبأن أحد رأت اللجنة الدائمة و. التحضير عملية منثابتا   جزءا   لشك  ت نأ

 .عامة يةوتوعبارزة  إعالمية تغطيةخالل  من المندوبين مجلس هو تسليط الضوء على  اات عليهتحسين

الثاني  يالدول للمؤتمر التحضير في الماضيين العامينخالل  الدائمة للجنة الرئيسية المهمةتمثلت و

 حركةال ياتنتدبم المعني العمل فريق تقرير لىإ شأنهذا الب مداوالتها فيواستندت اللجنة . والثالثين

 .من أجل إحراز تقد م واألفكار للرؤىالذي يُعتبر َمعينا  ثريا   ،كبير حد إلى

 

                                                           
يمكن االطالع عليه من خالل الرابط التالي: الذي ، و2007لمجلس مندوبي الحركة الدولية عام  1انظر القرار رقم  3 

https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/icrc_004_1108.pdf 

https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/icrc_004_1108.pdf
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 ركةللح األساسية المبادئ إلعالنخمسين ال الذكرىحلول  أن مبكرة مرحلة فيوقررت اللجنة الدائمة 

 الرئيسي الموضوع وأن الدولي، المؤتمر في ا  واسع حيزا   مبادئال إعطاء الطبيعي من جعل الدولية

 .األساسية المبادئب متصال   كوني أن يجب للمؤتمر

 اءأعض لجميعبالنسبة  هادفا   يكون أن يجب أنه الدائمة اللجنة قررتفقد  األعمال، جدولأما ما يخص 

 . اإلنسانياألوسع المعني بالعمل  جمهورال عن فضال   الدولي المؤتمر

 تنظيمتوى تحسين مسو" وتعاقب فعاليته  الدولي المؤتمرإيقاع  " تغيير أهمية على الدائمة اللجنة دتأك  و

 نسانيةاإل القضاياة قشانمل ا  رائد كمنتدى الهام دوره على الحفاظ مع جاذبية أكثر حدثا   لجعله المؤتمر

 .الدوليعلى المستوى 

 اإلعالم ائلوسعلى  سواء انفتاحا، أكثر الدولي المؤتمرأن يصبح  في ارغبته أيضا   ت اللجنة الدائمةوأكد

 .ألعماله بارزةخالل تغطية إعالمية  من أو

 رصدت فقد، الدولي للمؤتمر العملي التنظيموحيث أن اللجنة الدولية واالتحاد الدولي يشتركان في 

 كلبان إ المشتركة ميظتنال لجنة منالواردة  منتظمةردود الفعل ال خالل منالُمحرز  التقدم الدائمة اللجنة

 .ااجتماعاته من اجتماع

تشرين  26 في مؤرخةال وثيقة المفاهيم تعميمب الدولي للمؤتمر الطموح التحضيرت اللجنة في شرعو

 يهابما ف وتنظيمه، المؤتمر عيضامو المبدئي بشأن للفكر وهي تتضمن سردا   – 2014 نوفمبرالثاني/

 .التحضير عملية

تحققت في وقت الحق من خالل " العالمية مشاركةلل مبادرة"ت تلك العملية اقتراحا  بإطالق نتضم  و

عت من خ. "من األقوال إلى األعمال" مبادرة ة اإلنسانيفعاليات ال من مجموعة اللوكانت المبادرة قد شج 

لى ع ،اإلنترنت وجهتها ألفراد المجتمعات المحلية عبر دعوةمن خالل و العالم أنحاء جميع فينُظ مت 

كافة  تصبوسوف . اإلنسانيةقضايا ال بشأن وأولويات المجتمعات المحليةوجهات نظر  عن لتعبيرا

 نظ م علىالفعاليات التي تُ و" اإلنساني الحوار" خالل من الدولي المؤتمرصميم  فيوجهات النظر 

 .هامشه

 مفتوحةال مناقشةللحيز إتاحة  هدفب الدولي لمؤتمرا أُضيف إلى ملمحا  جديدا   اإلنساني الحوارويُعتبر 

تتسم  وليالد المؤتمر ات التي تدور داخلاقشمفادها أن المن انتقادات على ردا  ويأتي . اإلنسانية لقضايال

 ما مكتوبة، بيانات لىإأكثر مما ينبغي  ستندأنها تو ،فيهابسهولة توق ع ما يجري  ويمكن بالجمود الشديد

 هو أن تفضي  لغرض المقصودا ليسو لوجهات النظر والخبرات.  حقيقي تبادل أي نطاقحد ي

 نتصدر ع توصيات أو قرارات إلى اإلنساني الحوارإطار  فيالتي من المزمع إجراؤها  المناقشات

 يالدول المؤتمر أعضاء يط لع عليها كافة ورؤى   أفكارب الخروجبل الغرض منها هو  الدولي، المؤتمر

 عامل المندوبين مجلسكل من  أعمال جدول وضعفي  هماتشك ل جانبا  مو المستقبل، فيها استخدامبغية 

 .2019 عام الثالث والثالثين الدولي والمؤتمر 2017
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ت الصلة ذا المسائل بشأنعادة  المشورة تقدمالتي  ت مجموعة السفراءعيدُ   ميهامفوثيقة ال تداولوعقب 

 الممارسة في همم طور جديدت وثمة. 2015 عام ينايركانون الثاني/ 26 يوم لالجتماع ،الدولي بالمؤتمر

 ،"مفتوحة العضوية" اآلنأصبحت  السفراء مجموعةأن وهو ، السابقة السنواتخالل عما كان مألوفا  

 .جنيف في الدائمة البعثات جميع إلىتُرسل  دعواتال بمعنى أن

مة لالتحاد الدائ بعثاتالو الدولية اللجنة مع بالتعاونو هيوستن في اجتماعها عقبونظمت اللجنة الدائمة 

 جنيف يف الممثلة غير بلدانلل الدائمة البعثات مع نيويورك في اجتماعا   مراقب،الدولي التي لها صفة 

 .دوليللمؤتمر ال التحضيرية األعمال على اطالعها أجل من

 16 يوم ثالثاجتماع و ،2015 يونيوحزيران/ 3 يوم السفراء مجموعة مع ثان اجتماع قدوعُ 

 االجتماعين.  كالجيدا  في  روحضكان مستوى الو. 2015 سبتمبرأيلول/

  

 تنفيذ القرارات

مؤتمر ال يُعهد إلى اللجنة الدائمة بموجب النظام األساسي للحركة "بتشجيع وتعزيز تنفيذ قرارات

 .4الدولي"

"... االتحاد الدولي واللجنة الدولية  2009الصادر عن مجلس المندوبين لعام  2لقرار رقم ناشد او

تعزيز آليات المراقبة، مع إشراك هيئاتهما اإلقليمية، من أجل تحسين تلقي األصداء من الجمعيات 

حول تنفيذ القرارات التي سيعتمدها هذا المجلس واالجتماعات الدستورية القادمة ومشاطرة الوطنية 

 اللجنة الدائمة النتائج المستخلصة". 

، وبناء  على تلك  2013وقد أُحرز تقد م في هذا المجال برزت أصداؤه خالل مجلس المندوبين لعام 

 2015 عامل الدولي والمؤتمر المندوبين مجلس موعد انعقاد دورتي قبل التقييم عمليات بدأتالتجربة 

 بوقت طويل. 

 

 استراتيجية الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر 2القرار 

 استراتيجية أن الدائمة اللجنة وجهة نظر 2 رقم قرارال خالل من  2013أقر مجلس المندوبين لعام 

 . كبير حدإلى  نُف ذت لحركةا

                                                           
 يمكن االطالع عليه من خالل الرابط التالي: الذي )ب( من النظام األساسي للحركة،  3الفقرة  18انظر المادة  4 

 arabic.pdf-statutes-www.icrc.org/ara/assets/files/other/mvt 

 
 

http://www.icrc.org/ara/assets/files/other/mvt-statutes-arabic.pdf
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إلى مواصلة المساعي الرامية إلى وضع استراتيجية جديدة  الدائمة اللجنة"ودعا مجلس المندوبين أيضا  

للحركة استنادا  إلى االعتبارات الواردة في تقرير اللجنة الدائمة وفي الوثيقة المرفقة بهذا القرار )الملحق 

 واللجنة الدولي واالتحاد الوطنية الجمعيات مع ( والمعنونة "توجهات جديدة للحركة"، بالتشاور1

بغرض  2015 المندوبين لعام مجلسوعرضها على  للحركة جديدة استراتيجية وضع من أجل الدولية،

 . "اعتمادها

تي األفكار ال صقل استمرت فيوخالل مناسبات عدة،  المسألة هذه في النظر الدائمة اللجنةوقد أعادت 

في  املةوش زةيوجتكون  للحركة استراتيجيةبدال  من  رؤية ا تحبذ وضعأنه إلى توخلصتدور حولها، 

في  2015 المندوبين لعام مجلس ستُعرض الرؤية التي تمخضت عنها تلك العملية علىو. الوقت نفسه

 .التقرير هذا ة عنمنفصلقائمة بذاتها صورة وثيقة 

ولكن  اشر،المب العملمن زاوية  فقط يسل كبيرلها تأثير  كان لحركةا استراتيجية أن إلى اإلشارة وتجدر

 ُ ليط تسو الحركة، مع التعاون مثل ،جوهريةال األفكار بعضمن حيث الصيغة التي وضعت بها  أيضا

 اتلعملي تلك المسائل تخضعحيث  ،كل مكون من مكوناتها وتعزيز ،تهاوصور الضوء على الحركة

 .الوطنية والجمعيات الدولي واالتحاد الدولية اللجنةتضمنت مشاركة  أخرى

 

 استراتيجية الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر: منتديات الحركة 3القرار 

أحاط مجلس المندوبين علما  مع التقدير بتقرير فريق عمل اللجنة الدائمة المعني بمنتديات الحركة، 

وحث اللجنة الدائمة على مواصلة السعي إلى استكشاف المزيد من سبل ووسائل تحسين فعالية وتأثير 

دد ات في هذا الصيلزم من تغييرإجراء ما االجتماعات الدستورية. وشجع المجلس اللجنة الدائمة على 

   ورح ب بعقد الجلسة االفتتاحية المشتركة. بقدر ما تسمح به واليتها، 

واستمرت اللجنة الدائمة على المستوى العملي في مناقشة جوانب من تلك المسائل خالل كل اجتماع 

 احة. تتوسيع دائرة وجهات النظر الماستشاري صغير لفريق من اجتماعاتها، ولكنها قررت أيضا  تشكيل 

 

 لفريقاحركة لرئاسة بمنتديات الالسيد ستيف كار الذي ترأس فريق العمل المعني ُوجهت الدعوة إلى و

تقرر و .هذا الفريقعضوية ى إلالدكتور ماسيمو بارا عضو اللجنة الدائمة لالنضمام إلى االستشاري، و

لجنة الدولية ن العباإلضافة إلى ممثلين  أفراد لعضوية الفريق،دعوة بعض الجمعيات الوطنية لترشيح 

 لمؤتمر الدولي لالنضمام.امفوض  يع، دُ واالتحاد الدولي. وأخيرا  

 

 

 :االشخصيات التالية أسماؤه يتألف الفريق االستشاري في نهاية المطاف منو
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  الغياني الصليب األحمر -أوزبورن أشنطة السيدة 

  العراقيالهالل األحمر  -الدكتور ياسين عباس 

  لجنة الدائمةالمراقب، بصفة  –السيد غريغ فيكري 

  ا  ميسر –السيد إبراهيم عثمان 

 االتحاد الدولي -ي غالسيدة جويل تان 

  اللجنة الدائمة -الدكتور ماسيمو بارا 

  لمؤتمر الدوليامفوض  -السيد نيكوال النغ 

  اللجنة الدولية -بوري شالدكتور فيليب 

  لجنة الدائمةالرئيس  -السيد ستيف كار 

  الصليب األحمر الكندي -السيدة سوزان جونسون 

 

لتنظيم المؤتمر الدولي، وكان  تصوروضع هم في مدور وقام ب، عدة مرات الفريق االستشاريواجتمع 

 . ة التي خرج بهاالنهائيالصورة له تأثير كبير على 

 

 والهالل األحمرتعزيز تنسيق وتعاون الحركة الدولية للصليب األحمر  4القرار 

 

أدرجت اللجنة الدائمة هذه المسألة كبند دائم في جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعاتها، وتلقت أحدث 

من اللجنة الدولية واالتحاد الدولي في كل مناسبة ذات  الذي أحرزه كلالمستجدات الخاصة بالتقدم 

 صلة. 

 

تشرين  28ر التشغيلية الموقعين في تنفيذ مذكرة التفاهم واالتفاق بشأن التدابي 5القرار 

بين جمعية الهالل األحمر الفلسطيني وجمعية ماجن دافيد  2005الثاني/نوفمبر 

 أدوم اإلسرائيلية

 

 

، مستقلالب المراقمن  تقريرا   المندوبين مجلسخالل اجتماع عقدته في سيدني عشية  الدائمة للجنةتلقت ا

 .المندوبين مجلسدورة انعقاد  اختتام مع ستنتهي يتهوال أن إلىفيه  أشار

 .التفاهم ذكرةم تنفيذ متابعة في مرستتأنها سو مراقبةال عمليةتتولى س اأنهآنذاك  الدائمة اللجنة قررتو

، 2013 المندوبين لعام مجلسانتهاء أعمال  بعدلها  اجتماعأول  فيمجددا  اللجنة الدائمة قرارها كدت وأ

 والدكتور مةالدائ اللجنة وعضو السابق ستقلراقب المالم بار ستينباكيتصرف كل من السيد  أن وقررت

 .المسائل هذه ما يخصفي اللجنة عن نيابةبال الدائمة، اللجنة عضو الحديد محمد
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تقريرا  بأحدث  2014 عام يونيوحزيران/ فيوتلقت اللجنة الدائمة إبان اجتماعها الثامن المنعقد 

 مذكرة نفيذت مراقبة مسألةالمعنيين ب الدائمة اللجنة ممثلي أحد بصفته المستجدات من السيد ستينباك

 وليةالد اللجنة من توطلبالشروط المرجعية  من مجموعةضرورة وضع  الدائمة اللجنة قررتو. التفاهم

على تولي اللجنة الدولية واالتحاد  أيضا   الدائمة اللجنة وافقتإعداد مشروع لها. و الدولي واالتحاد

 عن قريرا  تاللجنة الدائمة  ميقدعلى تو ي،الميدانعلى المستوى  التفاهم مذكرة تنفيذمن  التحققالدولي 

 .الدولي المؤتمر إلى الجهودتلك 

 هزيارتعن  الحديد، محمد الدكتور أحد أعضائها، من إحاطةتلقت اللجنة الدائمة في اجتماعها التالي و

طاب إلى خ إرسال الدائمة اللجنةمن  لبوطُ . لمراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم وفلسطين إلسرائيلاألخيرة 

 .يةسرائيلاإل حكومةال مع مناقشاتها في لدعمها جمعية ماجن دافيد أدوم اإلسرائيلية

 الدكتور من المحصالت من ا  مزيد  2015 عامالذي عقدته  األول ااجتماعه فيوتلقت اللجنة الدائمة 

 زيارات شاملة إجراء ا،مجهوده واصالي هما البد وأنأن توقرر  ،بار ستينباك والسيد الحديد محمد

 .الدولي واالتحاد الدولية اللجنة من بدعم لمنطقة،ل

 وتقرر إيجابية، أقلاألصداء  كانت ،2015 عام مايوأيار/ فيرة أخرى م الدائمة اللجنة اجتمعت عندماو

 جمعية ينب التفاهم لمذكرة الكامل التنفيذ تعزيزمن أجل  إسرائيل حكومةلدى  رفيع مستوى على التدخل

 على هيئة المطاف نهاية في. وجاء هذا التدخل الفلسطيني حمرجمعية الهالل األو ماجن دافيد أدوم

 .الدولي واالتحاد الدولية اللجنةكل من  وقعه مشتركخطاب 

 

 أنشطة أخرى 3-2

 ميدالية هنري دونان

ونُشرت في  1998وفقا  للمعايير المتعلقة بمنح ميدالية هنري دونان، التي اعتمدتها اللجنة الدائمة عام 

، قررت اللجنة الدائمة منح 1998المجلة الدولية للصليب األحمر في شهر كانون األول/ديسمبر عام 

  الميدالية لعدة أفراد تكريماُ إلنجازاتهم الفائقة والتزامهم داخل الحركة.

 ثرية قائمةالميدالية، ما أسفر عن  لنيل مرشحين تسميةإلى  الوطنية الجمعياتاللجنة الدائمة  تدعو

بيد أن لوائح الجائزة تشترط اختيار الفائزين من بين عدد . العالم رجاءأ جميع منرائعين  ا  أفرادتضم 

 من المرشحين المتقدمين.  قلأ

 

 2015 عام دونان هنري داليةميلخمسين ال الذكرىحلول 

 هنري اليةميد على حصلوا الذين فرادلألختصرة م ذاتية سير نشرب اقتراح على الدائمة اللجنة وافقت

 .لجائزةخمسين لال بالذكرى االحتفالفي إطار  الدائمة للجنة اإللكتروني الموقع على دونان
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 الحركةداخل  االنسجام

 داخل االنسجاممسألة تخص   اعتبارها يمكن التيو التفاهم، مذكرة بتنفيذ المتعلقة ألنشطةخالفا  ل

معيات من ج مجموعاتويتوجه أفراد و. السياق هذا في للعملدعوات قليلة  الدائمة اللجنةتلقت  الحركة،

 لىُعرضت ع التي الحاالت ولكن آلخر، وقت منوطنية تعاني من توترات داخلية  إلى اللجنة الدائمة 

 أو لدوليةا اللجنة ة منشاركبمجارية  لعملياتبالفعل  تخضعكانت  الماضيين العامين مدىعلى  اللجنة

 .الدائمة اللجنةجانب  من التدخل من لمزيد حاجةلم تكن ثمة و الدولي، االتحاد

 

 خارجية اجتماعات في المشاركة

هت ُوج متى ،في مؤتمرات واجتماعات إقليمية وشبه إقليمية ؤها أعضاو الدائمة اللجنةشارك رئيس 

 :تلك المؤتمرات واالجتماعات ما يلي شملتوة وعند االقتضاء. وقد دعإليهم ال

 األمريكية لبلدانا مؤتمر 

 أوروبا مؤتمر 

  الهادئ والمحيط آسيامؤتمر  

 األوسط والشرق أفريقيا شمال مؤتمر 

 المتوسط البحر مؤتمر 

 قادة مع للتشاور المؤتمرات هذهكل مؤتمر من  واغتنم أعضاء اللجنة الدائمة الفرصة التي أتاحها

 بيرةك قيمة ذات إضافة مالحظاتهم توكان ،دستوريةال لالجتماعات التحضير بشأن الوطنية الجمعية

 .الرسمية التشاور لعمليات

 للجنة الدائمة االلكترونيالموقع 

ه كنلالمالمح اإلضافية، وأُدمجت فيه بعض و ،المرئيةسماته من حيث  االلكترونيلموقع لجرى تحديث 

 ا في السابق. عليه كان من بنيته المعهودة التي قريب ذلكل ا  خالف ظل

 

 

 الدولي الموقع االلكتروني للمؤتمر



12 
CD/15/18 

 

 
 

 جلسمهو يشمل في الوقت الراهن أيضا  و بالكامل، الدولي لمؤتمرااللكتروني ل موقعأُعيد تصميم ال

امعة لكافة لنافذة ج نموذجاأصبح الموقع  أخرى، وبعبارة - يتضمن وسيلة ميسرة للتسجيلو المندوبين

 .جيد بشكل عملي المعلومات ويبدو أنه

 

 ما بين دورتي المؤتمر الفترة خالل التي برزتلمسائل ا 3-3

 قبرصب مسائل ذات صلة

 بشأن السابقة اقراراتهالتمسك ب 2014 عام منتصف في ها المنعقداجتماع قررت اللجنة الدائمة خالل

 .قبرص مشاركة

 دائمةال اللجنة فظتتحا ذلك، على وردا   الدولي، للمؤتمر التحضير أثناءوأثيرت اعتراضات أخرى 

 .موقفهاب

 

 الدائمة اللجنة انتخابات

 في لكترونياإل التصويت الثاني والثالثين تقنية الدولي المؤتمرسوف تستحدث الحركة الدولية خالل 

 – حد كبير إلى االنتخابات إلجراء الالزم الوقتويُتوقع أن تختصر تلك اآللية . الدائمة للجنة انتخابات

 .الحدث مدة لقصر نظراقصوى  ضرورةوهي 

 

 األمانة

 .تغيير دونكما هي  الدائمة للجنة العامة األمانة تزال ال

 

 التمويل

الدائمة، وعد له مبدأ تمويل عمل اللجنة  1997لقد أرسى مجلس المندوبين المعقود في إشبيلية عام 

، الذي نص على أن يستند التمويل في المستقبل "إلى 1في قراره رقم  2007مجلس المندوبين عام 

خطة عمل وميزانية لسنتين يتحمل مسؤوليتهما المالية المشتركة االتحاد الدولي واللجنة الدولية للصليب 

رار المساهمات الطوعية للجمعيات األحمر والجمعيات الوطنية، على أساس الثلث لكل منها، مع استم

 الوطنية".
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 ملحق

فيما يلي قائمة بالدول التي ساهمت جمعياتها الوطنية مساهمة سخية في ميزانية اللجنة الدائمة منذ عام 

 أن تكرر شكرها العميق لكل منها على ما قدمته من دعم.  الدائمة . وتود اللجنة 2011

 الجزائر

 أندورا

 أنغوال

 وبربودا أنتيغوا

 األرجنتين

 أستراليا

 النمسا

 أذربيجان

 البهاما جزر

 البحرين

 بنغالديش

 بلجيكا

 بليز

 بلغاريا

 كمبوديا

 كندا

 تشاد

 تشيلي

 الصين

 كولومبيا
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 ريكا كوستا

 ديفوار كوت

 كرواتيا

 قبرص

 الدنمارك

 إكوادور

 مصر

 السلفادور

 استونيا

 ثيوبياا

 فيجي

 فنلندا

 فرنسا

 ألمانيا

 هندوراس

 يسلنداآ

 الهند

 ندونيسياا

 إيران

 العراق

 يرلنداآ

 إسرائيل

 إيطاليا
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 اليابان

 األردن

 كينيا

 التفيا

 لبنان

 نشتاينختلي

 توانيايل

 لوكسمبورغ

 مدغشقر

 ماليزيا

 المكسيك

 ميكرونيزيا

 موناكو

 منغوليا

 األسود الجبل

 المغرب

 نيبال

 هولندا

 نيوزيلندا

 النرويج

 باكستان

 فلسطين

 بنما
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 الفلبين

 البرتغال

 قطر

 كوريا جمهورية

 رواندا

 إسبانيا

 النكا سري

 السويد

 سويسرا

 تايالند

 تونغا

 وتوباغو داديترين

 تونس

 تركيا

 تركمانستان

 المتحدة المملكة

 األمريكية المتحدة الواليات

 فانواتو

 فيتنام

  زيمبابوي


