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املوعد الهنايئ

سبمترب15
احلجز يف الفنادق

املوعد الهنايئ الإرسال طلب جحز مقصورة عرض

سبمترب10 املعرض

ىل املنّظمني ابلربيد مشارك أأن يرسل نسخة من جواز سفرهبناء عىل تعلاميت احلكومة الرتكية، جيب عىل لك اإ
visainformation@kizilay.org.trاالإلكرتوين عرب العنوان  ىل تر  كياتأأشرية ادلخول اإ

general.assembly@ifrc.orgالعنوان عرب االإلكرتوين ابلربيد لتقدمي الرتش يحاتاملوعد الهنايئ 

أأغسطس4

العنوان عرباالإلكرتوين ابلربيد التعديالت املقرتحةتعليقاتمك عىل املوعد الهنايئ الإرسال 
constitutional.reform@ifrc.orgيوليو31هو.

جائزة الاحتاد ادلويل 
دافيسونهرني 

مراجعة دس تور الاحتاد 
ادلويل

EVENT-ابب التسجيل مفتوح الآن عرب منصة نظام التسجيل االإلكرتوين 

mailto:visainformation@kizilay.org.tr
https://gallery.mailchimp.com/9c9cd504d635ab54db33785f4/files/83b42883-d251-44e5-931f-557bbaac21eb/E_annex_2_Henry_Davidson_medal.pdf
mailto:general.assembly@ifrc.org
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Our IFRC/Statutory Meetings/General Assembly/GA2015/EN/E GA17 constitutional review proposed revised statutory texts-EN.pdf
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جملس املندوبني 
2017لس نة 

2017نومفرب 10-11

جملس مندويب احلركة ادلولية

للصليب الأمحر والهالل الأمحر

، تركيا2017نومفرب 10-11



ما يه مراحل حتضري الاجامتع؟

10 2017مايو:

رسال ادلعوات وجدول الأعامل املؤقت اإ

 ىل نتصف يونيو :2017منتصف مايو اإ

مشاورة حول عنارص مشاريع القرارات

14 2017يوليو:

انهتاء موعد اس تالم املساهامت يف تقرير منتصف املدة اخلاص مبتابعة تنفيذ نتاجئ املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني

ىل منتصف أأغسطس :منتصف يوليو اإ

مشاورة حول مشاريع القرارات الأولية

26 2017سبمترب:

رسال الواثئق الرمسية  (القرارات، الواثئق الأساس ية، حملات عن حلقات العمل)اإ

10-11 2017نومفرب:

انعقاد جملس املندوبني



عنارص القرارات

تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة

رؤية احلركة ومبادهئا يف جمال حشد املوارد

حامية املهاجرين املس تضعفني وتلبية احتياجاهتم

ىل القضاء  عىل الأسلحة النووية السعي اإ

التعلمي يف حاالت الزناع املسلح والكوارث وحاالت الطوارئ الأخرى

الصحة والرفاه

عادة الروابط العائليةوضع  اسرتاتيجية اإ

القانون ادلويل االإنساين



مشاريع القرارات الأولية

/http://rcrcconference.org/resolutions-and-reports-cod-2017أأين ميكنمك الاطالع علهيا؟

2017قرارات وتقارير جملس املندوبني لس نة 

الربانمج وجدول الأعامل
(2017أأغسطس 31حيني املوعد الهنايئ لتقدمي التعليقات يوم )الربانمج وجدول الأعامل املؤقت •

عنارص القرارات
(2017يونيو 25حيني املوعد الهنايئ لتقدمي التعليقات يوم  )

تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة•

ملحق املبادئ والرؤية الشامةل من أأجل حشد املوارد عىل نطاق احلركة•

حامية املهاجرين املس تضعفني وتلبية احتياجاهتم•

العمل عىل نزع الأسلحة النووية•

التعلمي يف املناطق اليت تعاين من الزناعات املسلحة والكوارث وحاالت الطوارئ•

الصحة والرفاه•

عداد اسرتاتيجية من أأجل مل مشل العائالت• اإ

القانون ادلويل االإنساين•

http://rcrcconference.org/resolutions-and-reports-cod-2017/


مبادئ حشد املوارد عىل 

نطاق احلركة

تقدمي

يليسلورين  ، الاحتاد ادلويلاإ

، الاحتاد ادلويلترهاينرودينا 

جملس مندويب احلركة ادلولية

للصليب الأمحر والهالل الأمحر

، تركيا2017نومفرب 10-11



معلومات أأساس ية

2015قرارات جملس املندوبني لس نة •

موعاتللمجاجامتعاتثالثةعقد:الآنحىتاملتخذةاالإجراءات•
قلمييةاملنصاتعرباتومشاورفنية،معلوحلقاتاملرجعية، االإ

آراءواس تطالعاملهارات،تبادلل  شطةأأن حولالعامنيالأمناءأ
الوطنيةمجلعياتهباتضطلعاليتالتربعاتمجع



مبادئ تنطبق عىل احلركة لكها
تعظمي االإيرادات؛1)

تمنية القدرات؛2)

الاستامثر من أأجل المنو؛3)

قامة الرشااكت اجليدة؛4) التضامن واإ

تدبري الأموال من أأجل حتقيق رسالتنا؛5)

احلوار مع ادلول؛6)

براز ماكنتنا وعالمتنا املمزية؛7) اإ

الالزتام ابملبادئ؛8)

اخلضوع للمساءةل؛9)

.مجع الأموال وفقًا للحاجة10)



مبادئ احلركة من أأجل حشد املوارد

تقلَص جحم المتويل

68% (63)

32% (30)

Q4. Global fundraising benchmarking data appears to show that 
the fundraising performance of the Movement is stagnant or 
declining across many sources of funding. Is funding in your 

country declining?

Yes
No

نعم

ال

ىل ركود أأو تراجع تشري بياانت املقارنة اخلاصة جبمع التربعات عىل مس توى العامل-4س  اإ

.ديدةشمل ذكل الرتاجع مصادر متويل عي يف جمال مجع الأموال، و يف أأداء احلركة 

فهل حدث تراجع يف مس توى المتويل يف بدلمك؟



مبادئ احلركة من أأجل حشد املوارد

:امجلعيات الوطنية بشأأن مجع التربعاتاس تطالع رأأي
مواضيع رئيس ية–حتدايت مجع التربعات 

ىل اخلربات واملهارات الالزمة مجلع التربعات• الافتقار اإ

تباطؤ الاقتصادات مع وجود أأسواق تنافس ية•

يف امجلعيات اخلرييةامجلهورثقة •

ساءة• فهم والية امجلعيات الوطنية وأأنشطهتااإ

اللواحئتغريّ •



مبادئ احلركة من أأجل حشد املوارد

عاملي مجلع التربعاتركزم

.ما يناس بمكرىج التأأشري عىل عاملي مجلع التربعات؟ يوجود مركزاليت ميكن أأن تس تخلصها مجعيتمك الوطنية منفوائدالأأمه ، يف رأأيمك،ما يه-14س

أأفضل املامرسات89%( 83)

الاس تفادة من دورات التدريب عىل مجع التربعات86%( 80)

الأفاكر الابتاكرية83%( 77)

منتجات وأأدوات ومناذج مجع التربعات80%( 74)

نصاحئ متخصصني يف جمال مجع التربعات70%( 65)

دراسات السوق63%( 59)

جسل بأأسامء جامعي التربعات املؤهلني اذلي ميكن هلم التنقل46%( 43)

غري ذكل، يرىج التحديد9%( 8)

ال يشء مما س بق0%( 0)



للحركة لكهاالآليات املطلوبة 

مركز عاملي انتقاعدة للبيا

عاتمجلع الترب 

آلية  وضع أ

لالستامثر

مجع أأفضل 
املامرسات 
وتشاطرها

قاعدة مركزية 

وال لبياانت مجع الأم

يف احلركة لكها

ذ دمع معلية اختا

القرارات 

ةالاسرتاتيجي

مجع تسجيل بياانت

الأموال دلى لك 

مكوانت احلركة

فريق مركزي صغري

للمساعدة عىل حشد 

ادلمعاملوارد والتنس يق و 

نش:املرحةل الأوىل اء اإ
آلي ة قاعدة بياانت، وأ

لتعمل لالستامثر، ومركز ل 
وأأفضل املامرسات

د:املرحةل الثانية راج اإ
ج قاعدة بياانت لربام

جمال ومنتجات عاملية يف
مجع التربعات

العمل مع امجلعيات 
الوطنية املعنية عىل

ماكانت مجع  حتديد اإ
التربعات

مة توفري املوارد الالز 

الختبار املبادرات 

ونرشها

عداد مجموعة من املعايري اإ
الصارمة، حبيث تكون

حمددة وموضوعية وقابةل
ذها للقياس وميكن تنفي

طار زمين حمدد خالل اإ

افة أأن تسود احلركة ثق

يق معل تركز عىل حتق 

أأكرب نفع للحركة

قة وضع مناذج متناس

لتبادل أأفضل 

املامرسات

ي تصممي احملتوى اذل
توفريه حيتاجه املنتفع، و 

عرب لك مكوانت 
ن احلركة، ويُس تحس

نرت  اتحته عرب االإ نتاإ



ل الأمحرلصليب الأمحر والهالل مجلع التربعات يستامثر الاصندوق ال متويل 
5سنة 4سنة 3سنة 2سنة 1سنة اليوم

نشاء هيلك أأويل جيري • صادر من ممتويهلاإ
ة ادلاخليالصليب الأمحر والهالل الأمحر 

يلوتسه أأّويل تكوين رأأس مال بغرض 
ةاملرونالرسيع للهيلك وزايدةاالإعداد 

انهتاء بعددمع خاريج البحث عن •
صدارالاختبارات الأّولية  ثباتا نتاجئهواإ واإ

عائداتال

يةل صياغة املزيد من أأدوات المتويل البد•
املعنية فرقة الأ ابالشرتاك مع )والأكرث تعقيدًا 

طالقها يف غضوهبدف ( ابلعمليات 5-3ن اإ
س نوات

آليات خارجية، مثل القروض املرصفية و  الأفراد من زايدة الاس تعانة بأ
ذوي الأرصدة املالية الضخمة وادلمع املقّدم من الرشاكت

مصادر المتويل ادلاخلية

مستمثرون،
مثل الأثر المتويل  الاجامتعي



نومفرب 6-8

ويلامجلعية العامة لالحتاد ادل



ادلورة احلادية والعرشون للجمعية العامة لالحتاد ادلويل

جدول الأعامل

الانتخاابت
مراجعة دس تور الاحتاد 

ادلويل
ادلويل اسرتاتيجية الاحتاد

املقبةل

التطوع

اق املوافقة عىل امليث•
ومراجعة الس ياسة

الهجرة

اعامتد الاسرتاتيجية •
ويلالتشغيلية لالحتاد ادل

تقارير املساءةل 

النظم الأساس ية 
للجمعيات الوطنية 

وقاعدهتا القانونية



ىل رمس املس تقبل والسعي اإ 
حتقيق الامتياز

عداد حنو اإ
2030الاسرتاتيجية 

تقدمي

هازدلينشون 



اقرتاح من أأجل مبادرات امجلعية العامة بشأأن 

2030الاسرتاتيجية 

ابتاكرات الاحتاد ادلويل وأأفاكره للمس تقبل



معلية التشاور

، (وايتعىل مجيع املس ت)الأطراف املعنية ادلاخلية تس هتدف 
وتس تعني خبرباء خارجيني وحبوث مس تفيضة

جراء مناقشات واختاذ قرارات مس تنرية بشأأن الاسرتاتيجية  2030تساعد عىل اإ

اجتاهاتالاوحتليل اس تكشاف الآفاق 
قضااي الناش ئة يضمن املسح والتحليل املس متران ملصادر متعددة تركز عىل الااجتاهات وال

.تؤثر يف العمل االإنساين واالإمنايئميكن أأنوالابتاكرات اليت 

آاثرها عىل التشغيلية املس تقبليةالظروفحول معلوماتهذه العملية تقدم وأ

.امجلعيات الوطنية واجملمتعات احمللية اليت تدمعها

آفاق  ل وتوهجاتهباملس تق حلقات معل تسترشف أ
.هنج منظم الس تكشاف الااجتاهات والقضااي الناش ئة والتصورات املعقوةل للمس تقبل

وقد . املس توى التنظمييالاسرتاتيجية والعمليات وتقدمي اخلدمات عىلعىلتبعاتال اثر و بيان الآ تركز حلقات العمل عىل 

.ملتطوعنيابوانهتاءً من كبار القادة انطالقا مشلت مجيع املس توايت التنظميية، 



أألعاب وحمااكة
لهام الأفاكر االإبداعية وتش  ىل اإ جيع املشاركة هنوج مبتكرة هتدف اإ

.مع مجموعة تضم أأطرافًا معنية أأكرث تنوعاً 

(What Futures)ما يه أأفاكرمك من أأجل املس تقبل ’لعبة عرب االإنرتنت تضم عددًا من الالعبني تُسمى 

حتليل مجليع الرؤى

.س يقوم فريق متخصص بتجميع مجيع املضامني املس تنبطة من هذه املبادرات وحتليلها

ذاكء اصطناعي
يةأأدوات لفهم القضااي والشواغل الرئيس  

ااجتاهات وقضااي انش ئة رئيس ية

لأمحر تؤثر يف الصليب الأمحر والهالل ا

ويف جممتعاته احمللية

رؤى
ىل التغيري وطبيعة ذكل التغيري اذلي جي ب علينا أأن بشأأن احلاجة اإ

.جدوى وجوداننتعهد به ليك حنافظ عىل 



ىل أأفعال أأنشطة امجلعية العامة: حتويل الأقوال اإ

مجموعتان من حلقات العمل

مجموعات معل أأحادية اللغة معنية -1

ابالاجتاهات والقضااي الناش ئة

40-80

مشاراكً يف لك مجموعة

10-14

من مجموعات العمل

دقيقة للك جلسة90

ستساعد حلقات العمل

:املشاركني عىل

 الناش ئة التفاعل مع الااجتاهات والقضااي

املس تنبطة من املشاورات

الآاثريف "للتفكر بعمق"توفري حزي 

املنظمةعىلاحملمتةل 

بل من أأجل تعزيز التفكري يف املس تق 

عدادالمتكن من  اسرتاتيجية اإ

مس تقبلية الااجتاه

نسانية والص -2 ليب مس تقبل الاحتياجات االإ

الأمحر والهالل الأمحر

:حلقات معل مزتامنة ملعاجلة ما ييل4

نسانيكيفية تغريّ  منائية؟الاحتياجات االإ ة واالإ

لبية ما هو نوع املنظامت والأنشطة الالزمة لت 

هذه الاحتياجات؟

صليب ما يه التغيريات اليت جيب عىل ال 

الأمحر والهالل الأمحر أأن جيرهيا من أأجل

تلبية هذه الاحتياجات؟



أأفاكر اجتريبية من أأجل املس تقبل



هبارهومعرض الأفاكر التجريبية من أأجل املس تقبل الهدف من ، يف نفوسهمة وترك انطباعات دامئالناساإ

رشاكهم بطريقة ال تتأأىت ابلطرق الأخرى .واإ

ادها من املس تقبل شارك يف أأعداجتهزيات ومبتكرات 

ىل جانب موظفني ومتطوعني وش باب من ا لصليب مصممون اإ

.والهالل الأمحرالأمحر

ىلحصف من املس تقبل  استنادًا اإ

تصورات خمتلفة مس تنبطة من 

.املشاورات اجلارية

ط مضامني أأفاكر من هنج جيمع بني وسائط خمتلفة، خيل: الواقع املُعّزز

زة احملموةل املس تقبل مع صور من الواقع ابس تخدام تقنيات الأهج

.فقط



اتصلوا بنا

conferences@rcrcconference.org

www.rcrcconference.org

mailto:conferences@rcrcconference.org
http://www.rcrcconference.org/


املوعد الهنايئ

سبمترب15
احلجز يف الفنادق

املوعد الهنايئ الإرسال طلب جحز مقصورة عرض

سبمترب10 املعرض

ىل املنّظمني ابلربيد مشارك أأن يرسل نسخة من جواز سفرهبناء عىل تعلاميت احلكومة الرتكية، جيب عىل لك اإ
visainformation@kizilay.org.trاالإلكرتوين عرب العنوان  ىل تر  كياتأأشرية ادلخول اإ

general.assembly@ifrc.orgالعنوان عرب االإلكرتوين ابلربيد لتقدمي الرتش يحاتاملوعد الهنايئ 

أأغسطس4

العنوان عرباالإلكرتوين ابلربيد التعديالت املقرتحةتعليقاتمك عىل املوعد الهنايئ الإرسال 
constitutional.reform@ifrc.orgيوليو31هو.

جائزة الاحتاد ادلويل 
دافيسونهرني 

مراجعة دس تور الاحتاد 
ادلويل

EVENT-ابب التسجيل مفتوح الآن عرب منصة نظام التسجيل االإلكرتوين 
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https://gallery.mailchimp.com/9c9cd504d635ab54db33785f4/files/83b42883-d251-44e5-931f-557bbaac21eb/E_annex_2_Henry_Davidson_medal.pdf
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