
 

 

 مكتب المؤسسة 

 :الزياراتعنوان 

 50آنا فان ساكسينالن 

 العنوان البريدي: 

 28120رمز البريد 

2502KC خ دنها 

 info@redcross.nl 

rodekruis.nl 

 رقم الحساب المصرفي الدولي 

 NL52 ABNA 0472 9297 20 

ABNANL2A BIC : 

 

 
  

 

 

 

 

 األعزاء في الصليب األحمر والهالل األحمر، نازمالئ 
 

، يقدم الصليب األحمر الهولندي مرشحه النتخابات مجلس إدارة االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر  بهذه الرسالة

بشأن األولويات  ه الرسالة في هذنوضح دوافعنا لترشيحنا ورؤيتنا حيث .  2022التي ستجرى خالل الجمعية العامة في حزيران/يونيه 

فان شايك،  ماريكه التي سيشرفنا دعمها إذا تم انتخابنا. ونقدم بكل فخر الصليب األحمر الهولندي وكذلك مرشحتنا لالنتخابات، السيدة

 أمينتنا العامة.
 

 والرؤية الدافع 
الوباء، واألشخاص  وتغير المناخ، والصراع، واالستقطاب، ك. علينا أن نتعامل مع الكثير: هذه أوقات صعبة بالنسبة لنا جميعا  تعتبر 

المتنقلين الذين يبحثون عن مكان آمن، وأكثر من ذلك. وفي الوقت نفسه، نرى في كل مكان حولنا كيف يساعد متطوعو الصليب  

 يلهمنا ويمنحنا األمل.مما  مود في وجه هذه التحديات.على زيادة قدرة المجتمعات واألفراد على الصاألحمر والهالل األحمر  
 

شبكتنا في المستقبل. من أجل البقاء على صلة وخدمة مجتمعاتنا بأفضل ما لدينا من قدرات، لدينا جميعا مهمة اثبات  نحن بحاجة إلى 

نحن بحاجة   كيف، ونستجيب، ونتعلم ونبتكر.نستمع باستمرار، ونتأن نكون راضين عن أنفسنا، وعلينا أن  هائلة أمامنا. ال يمكننا أبدا  

 نفعل. ما إلى أن نظهر بوضوح ماذا وكيف ولماذا نفعل 
 

مناشدة جيل جديد، وهو أمر بالغ األهمية  أيضا  لحركة في المستقبل اثباتنا لمتطوعونا وموظفونا هم ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. ويعني 

ومناهج جديدة. يجب أن يمثل موظفونا ومتطوعونا المجتمعات التي يخدمونها ونحن   وأفكارا   رؤى   الشبابالستمرار وجودنا. يجلب 

 .يحتاج منلكل هناك ،  . ألننا دائما  شاملة ومتنوعةحركة  بحاجة إلى ضمان
 

يلهمون ويتواصلون ويهتمون باالحتياجات وينخرطون ويقودون  قادة أقوياءاالتحاد القوي على تعتمد الجمعيات الوطنية القوية و

المجتمع إلى مستوى مجلس اإلدارة. علينا أن نرعى وندعم  مستوى  النتائج. هناك حاجة إلى هؤالء القادة على جميع المستويات: من 

 إمكانات القيادة.

 
مع آليات تنسيق سليمة تكفل أن يكمل بعضنا البعض بفعالية، وأال نثقل كاهلنا بالهياكل   ،بكفاءة أننا نعمل معا  نضمن ، يجب أن وأخيرا  

  في القلب. ويمكننا أن نجعل هذا حقيقة واقعة بصورة مشتركة.  الثقيلة، وأن نضع الجمعية الوطنية دائما  

 والتاريخ  المكان

 2022أبريل   21 ،الهاي
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 الصليب األحمر الهولندي 
لالتحاد، من خالل الدعم بالخبرة والتمويل للجمعيات   قويا   ، داعما  1867ي عام  لطالما كان الصليب األحمر الهولندي، الذي تأسس ف

الوطنية، واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر واللجنة الدولية للصليب األحمر، ونداءات الطوارئ في جميع 

للخبرة،  مستقال   الذي ازدهر ليصبح مركزا  والتابع للصليب األحمر والهالل األحمر،  المناخ مركز واستضفناأنحاء العالم. لقد أسسنا 

 وهو اآلن أكثر أهمية من أي وقت مضى ألننا نشعر بآثار أزمة المناخ بقوة أكبر كل يوم.  

بشكل نشط  . كما دعمنا لحركة في جميع أنحاء ا  البيانات والدعم الرقمي والذي يوفر  ، 510فريق البيانات  بدأنااألخيرة  السنواتفي 

 .التحول الرقمي لالتحاداستراتيجية  تطوير

في مجاالت االستدامة المالية وإدارة   وفي السنوات المقبلة، سنواصل تقديم الدعم من خالل البيانات والخدمات الرقمية، ولكن أيضا  

ألننا نشعر أنه من األهمية بمكان أن يكون لدى الجمعيات الوطنية قاعدة دخل قوية إلى جانب نظام مالي سليم،  االستدامة الماليةالمياه. 

ألننا، مع نصف بلدنا تحت مستوى سطح البحر، نحن ف المياه إدارةاما للسماح بالتخطيط المسبق وتقديم الدعم طويل األجل للمجتمعات. 

 ا ربط الحركة بالخبرة المتعلقة بالمياه من هولندا. من مديري المياه، ويمكنن كاملة أمة 

 فان شايك   ماريكه األمينة العامة السيدةمرشحنا: 
مجلس  بفعالية  لكي ندعمنرى أن الوقت قد حان نحن في الصليب االحمر الهولندي 

ودعم اإلمكانات الكاملة لالتحاد،  للمساعدة في تحقيقمن خالل عضويتنا فيه، اإلدارة 

فان شايك   ماريكه أمينتنا العامةبتقديم ونفخر   .وخطة التجديد  2030استراتيجية تنفيذ 

 لالنتخابات.   لناكمرشحة 

كأمينة عامة لنا. وبفضل خبرتها الواسعة في   2018فان شايك في عام  ماريكه بدأت

جمعيتنا الوطنية ووضعها مباشرة على  بتحويلذلك الحين  منذ قامتالقطاع الخيري، 

الخريطة كجمعية وطنية حديثة تتعامل مع مجتمعاتها، وتقدم خدمات مبتكرة وعالية  

كنها االعتماد  الجودة، وتثق بها المجتمعات والسلطات والجهات المانحة كجهة فاعلة يم 

، وقمنا  )الجاهزون للمساعدة(لقد تضاعف عدد متطوعينا و عليها في أوقات الحاجة.

النشط والموجه نحو النتائجبزيادة وتنويع قاعدة التمويل الخاصة بنا. وقد أحدث نهجها 

. ونحن واثقون من كبيرا   فرقا  بالمهمات" القيام تتلخص بـ" القدرة على وعقليتها التي 

 على إحداث فرق كعضو في مجلس اإلدارة.  قدرتها

الجمعيات الوطنية في مجلس اإلدارة ، وأن أستمع عن كثب إلى احتياجاتهم ، وأن أقود التغيير، وأن أتواصل  "يشرفني أن أمثل 
نحو أسرة شاملة ومبتكرة  ن نتجه أونا في المستقبل  تنحافظ على حرك أننا معا   أريد أن أتأكد من .إلى أولئك الذين أمثلهم  وأقدم تقريرا  

 ". للصليب األحمر والهالل األحمر

،  وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 هيلين كيرستن 
الهولندي  الصليب األحمررئيس مجلس 




