
    الصحافة
 إفتتاح المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للصليب األحمر والهالل األحمر 

إلى انعقاده آمتابعة للمؤتمر وقد ُدِعي . يونيو بالمرآز الدولي للمؤتمرات في جنيف/ حزيران20سوف ُيْفَتتح المؤتمر الدولي التاسع والعشرون للصليب األحمر والهالل األحمر في 
 الذي اعتمد البروتوآول الثالث اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المنشئ لشارة حماية إضافية لحرآة الصليب األحمر والهالل 2005ديسمبر /الدبلوماسي الناجح للدول في آانون األّول

 .'الكريستالة الحمراء'األحمر ُتْعَرف بـ

 

أوًال، تعديل النظام األساسي للحرآة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر أخذًا في االعتبار . وللمؤتمر ثالثة أهداف رئيسية
، وثالثًا إنشاء إطار 'الكريستالة الحمراء'وثانيًا، اعتماد اسم . بوجود شارة إضافية إلى جانب الصليب األحمر والهالل األحمر

 .حمر الفلسطيني من ِقَبل اللجنة الدولية للصليب األحمر وقبول عضويته من ِقَبل االتحاد الدوليلالعتراف بالهالل األ
 

ولكن إذا ما خضع القرار للتصويت، فإن الحاجة . وسوف يتم إدراج هذه األهداف في قرار واحد ُيؤمل أنه سُيعتمد بتوافق اآلراء
 .المصوتينستكون قائمة إلى أغلبية الثلثين من بين الحاضرين و

 
إن التغيير المقترح في النظام األساسي بسيط حيث سيشار إلى جميع الشارات التي تعترف بها اتفاقيات جنيف وبروتوآوالتها 

وسوف يفتح هذا الطريق أمام االعتراف بجمعية درع داود األحمر في . اإلضافية وليس فقط الصليب األحمر والهالل األحمر
 .الدولية للصليب األحمر وقبول عضويتها من ِقَبل االتحاد الدوليإسرائيل من ِقَبل اللجنة 

 
وقد أعلنت اللجنة الدولية بالفعل عن استعدادها لالعتراف بكل من جمعية درع داود األحمر والهالل األحمر الفلسطيني عند إتمام 

يونيو إلى االنعقاد مجددًا / حزيران19دها في وسوف يدعو االتحاد الدولي عندئٍذ هيئته العامة التي انفّض انعقا. المؤتمر بنجاح
 .لقبول آلتا الجمعيتين

 
ومن شأن نتيجة آهذه أن تمتد بعالمية الحرآة إلى منطقة مهمة لعمليات الصليب األحمر والهالل األحمر وأن تقّوي التعاون الميداني 

 .جانب آخرما بين الجمعيتين من جانب وبينهما وبين شرآائهما الدوليين في الحرآة من 
 

وقبل أن ينظر المؤتمر في القرار، فإنه سوف يستمع إلى تقريرين، أّولهما للجنة الدائمة للصليب األحمر والهالل األحمر المسؤولة 
. عن تنظيم المؤتمرات الدولية، ويتناول التقّدم الذي تم إحرازه منذ االجتماع السابق حول مسائل الشارة واالعتراف والعضوية

 على مراقبة تنفيذ مذآرة التفاهم 2005ديسمبر / التقرير الثاني للحكومة السويسرية التي وافقت في آانون األّولوسوف يكون
 .الموقعة في الشهر السابق بين جمعية درع داود األحمر والهالل األحمر الفلسطيني

 
 .هالل األحمر األردنيوالرئيس المقترح للمؤتمر هو الدآتور محمد الحديد رئيس اللجنة الدائمة ورئيس ال

 
ويجمع المؤتمر الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر بين ممثلي الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر البالغ عددها 

 . دولة192 جمعية واالتحاد الدولي واللجنة الدولية وممثلي الدول األطراف في اتفاقيات جنيف البالغ عددها 183
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