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الجمعية العامة 
لالتحاد الدولي
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الدورة الحادية والعشرون للجمعية العامة لالتحاد الدولي

جدول األعمال

االنتخابات
مراجعة دستور االتحاد 

الدولي

استراتيجية االتحاد 
الدولي المقبلة التالية 

2020لالستراتيجية 

التطوع

الموافقة على الميثاق•
ومراجعة السياسة 

الهجرة

اعتماد استراتيجية •
ة االتحاد الدولي العملي

تقارير المساءلة 

النظم األساسية 
للجمعيات الوطنية 
وقاعدتها القانونية



مراجعة الدستور

التعديالت المقترحة على 
النصوص الدستورية لالتحاد 

الدولي



توصيات جوهرية
(التركيز على أربع مجاالت رئيسية جوهرية)

هدف االتحاد الدولي

الوظائف التي يراد •
:إدراجها

االستدامة والتوطين•

رويج ثقافة نبذ العنف وت•
السالم

إغاثة ضحايا •
االضطرابات الداخلية

حماية المتطوعين •
وتمكينهم واستبقائهم

االمتثال/ النزاهة

ة تعزيز االلتزام بالنزاه•
واالمتثال

فرض عقوبات على •
األجهزة الدستورية في 

حال حدوث إخالل 
بالنزاهة

مشاركة الشباب

انتخاب أعضاء لجنة •
نهمالشباب عوضا عن تعيي

ل التشاور مع الشباب قب•
إجراء االنتخابات

أجهزة الحكم

تفويض سلطات رسم•
السياسات العامة إلى 

مجلس اإلدارة في 
.حاالت الطوارئ

توضيح أن مجلس •
اإلدارة يحدد السياسات
ي الداخلية لالتحاد الدول

.فقط

مبدأ التناوب في كل •
اللجان لضمان 

االستمرارية



التوصيات الجوهرية
(التركيز على المالية ومراجعة الحسابات)

جدول االشتراكات الدستورية

موافقة مجلس اإلدارة على •
ة جدول االشتراكات الدستوري
واكتفاء الجمعية العامة بأن

تحيط علما بذلك

تبسيط العملية•

مراجعة الحسابات

تعيين لجنة مراجعة الحسابات•
وإدارة المخاطر مراجعي 

الحسابات الخارجيين 

موافقة لجنة مراجعة الحسابات •
وإدارة المخاطر وحدها على 

البيانات المالية المراجعة 
(اعتمادها في الجمعية العامة)

اللجنة المالية ولجنة مراجعة 
الحسابات وإدارة المخاطر

عضو )أعضاء5–اللجنة المالية •
ورئيس( مستقل واحد

تحسين –اللجنة المالية •
المواصفات

اللجنة المالية ولجنة المراجعة •
خمس سنوات من –والمخاطر 

شر بدل ع)الخبرة في وظيفة عليا 
(سنوات



الجدول الزمني

يونيو 6

تعميم األمين العام للتعديالت المقترحة على الجمعيات الوطنية •

يوليو 31

ريق لكي يتاح للف)المهلة األخيرة لتقديم الجمعيات الوطنية تعليقاتها •
(االستشاري دراستها

سبتمبر6

جمعيات أخذ تعليقات ال)دراسة مجلس اإلدارة لتعليقات الفريق االستشاري •
(الوطنية في االعتبار

نوفمبر 6

ةدراسة الجمعية العامة للتعديالت المقترحة على النصوص الدستوري•



نحن نرحب بتعليقاتكم
صوص بوسعكم االطالع على تفاصيل التعديالت التي يقترحها الفريق على الن

القانونية عبر الرابط التالي على شبكة فدنت 

https://fednet.ifrc.org/en/ourifrc/ifrc-
leadership/governance/constitutional-review-2016-2017/

!شكراً 

FRANK MOHRHAUER
LAURA DE LISLE 

https://fednet.ifrc.org/en/ourifrc/ifrc-leadership/governance/constitutional-review-2016-2017/


2017
مجلس المندوبين



كيفية التعليق على نتائج المؤتمر الدولي الثاني والثالثين

على الموقع الشبكي للمؤتمر الدولي، في صفحة القرارات والتقارير

http://rcrcconference.org/32nd-international-
conference/conference-documents/?lang=ar

:هل لديكم استفسارات؟ اتصلوا عبر العنوان التالي

reporting@rcrcconference.org

آخر مهلة لتقديم التقرير عن منتصف المدة :
2017يونيو 30

http://rcrcconference.org/32nd-international-conference/conference-documents/?lang=ar
mailto:reporting@rcrcconference.org


مكونات الحركةبينوالتعاونسيقالتنتعزيز

المواردحشدمجالفيئهاومبادالحركةرؤية

ماحتياجاهتوتلبيةالمستضعفين المهاجرينحماية

النوويةاألسلحة لىعالقضاءإلىالسعي

األخرىاالطوارئالتوحاوالكوارثالنزاع المسلح حاالتفييمالتعل

مةالوالسالصحة

العائليةالروابطاعادةتيجيةارستاوضع

الدولي اإلنسانيالقانون

راتعناصر قرا



بشأأنعناصر قرار 

أين يمكنكم االطالع عليها؟

http://rcrcconference.org/council-of-delegates/?lang=ar

http://rcrcconference.org/council-of-delegates/?lang=ar


يونيو30



اتصلوا بنا
conferences@rcrcconference.org

اللجنة الدولية للصليب األحمر االتحاد الدولي

لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
اللجنة الدائمة للصليب األحمر والهالل األحمر

Franz RAUCHENSTEIN 
frauchenstein@icrc.org

Frank MOHRHAUER
frank.mohrhauer@ifrc.org

Yves-Jean DUMERIL
yj.dumeril@standcom.ch

Ramin MAHNAD 
rammahnad@icrc.org

Anca ZAHARIA 
anca.zaharia@ifrc.org

Erica TONG-JUNOD
e.tongjunod@standcom.ch

mailto:conferences@rcrcconference.org

