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الجمعية العامة 
لالتحاد الدولي

نوفمبر6-8



سياسة االتحاد الدولي 
ما -2017للشباب لسنة 

هو األثر الذي نسعى 
جاهدين من أجله جماعياً؟



سياسة االتحاد الدولي للشباب

اهتمام جماعي



لَم تعد سياسة الشباب مهمة؟

أعطى أعضاءاالتحاد الدولي أولوية للمشاركة
زيز الشبابية باعتبارها أداة استراتيجية لتع

ابة الجمعيات الوطنية حتى تتمكن من االستج
لى بفعالية لألزمات وتعزز قدرة المجتمعات ع

(.2020االستراتيجية حتى عام )الصمود 

غ يمثل الشباب أكثر من نصف المتطوعين البال
مليوناً الذين يقودون عمليات 16عددهم 

.وخدمات الصليب األحمر والهالل األحمر



2017اقتراح سياسة االتحاد الدولي للشباب لسنة 

اسة وثيقة يقودها الشباب، مبنية على سي
واستراتيجية االتحاد الدولي للشباب  

وسياسة االتحاد الدولي للشباب( 1991)
(2011.)

جمعية 122مستمدة من المدخالت من 
وطنية

.ويجري التشاور حالياً بشأنها مع األعضاء

ي تطمح إلى تعزيز المعايير المؤسسية ف
.العمل مع الشباب ومن أجلهم

سوف تسهم في توسيع التأثير المحلي
والنطاق العالمي للصليب األحمر والهالل 

. األحمر



(تابع)2017اقتراح سياسة االتحاد الدولي للشباب لعام 

مرجع عالمي للمبادئ 
الرئيسية لمشاركة ذات 
مغزى للشباب واالتساق 

.في صنع القرار

سيتم قياس النجاح بين 
أعضاء االتحاد الدولي 
واألمانة من خالل تتبع 
.مجموعتين من المؤشرات

يلقي الضوء على التكامل 
بين جميع أصحاب 

المصلحة من أجل تحقيق 
.النجاح



...نحو االعتماد وما بعده 

ل كيف يمكن حشد دعم قوي من الجمعيات الوطنية من أج
االعتماد في الجمعية العامة؟

کيف يمكن تعزيز التزام طويل األجل وإحساس 
بالمساءلة من قبل الجمعيات الوطنية لتکييف
ته سياسة االتحاد الدولي للشباب، ومواءمة سياس
القائمة، أو تطوير سياسة جديدة علی التوالي؟



دولي استراتيجية االتحاد ال
العالمية بشأن الهجرة



استراتيجية االتحاد الدولي العالمية بشأن الهجرة

:يوصى بأن

تقوم الجمعية العمومية،

ة بشأن االستراتيجية العالميبتأييد 
ل وتلتزم بتنفيذها من خالالهجرة 

المرافقة لهاخريطة الطريق نشر 



قيلَم االستراتيجية العالمية؟ الخلفية العامة واألساس المنط

:، طلب مجلس اإلدارة2016في عام 

(16/01/17القرار )زيادة االتساق والتماسك عبر أطر وخطط عمل إقليمية، في إطار استراتيجي عالمي شامل •

(16/01/18القرار )وضع إطار لحشد الدعم والتواصل بشأن الهجرة على نطاق االتحاد •

:أسس منطقية أخرى
تفعيل سياسة الهجرة الخاصة باالتحاد الدولي وغيرها من االلتزامات•

تحريك االستثمار داخلياً، والتمركز خارجياً •

الميثاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والمنتظمةتنسيق ودفع التزامنا في سياق •



استراتيجية واحدة، ووثيقتان داعمتان

االستراتيجية 
العالمية للهجرة

إطار حشد الدعم 
والتواصل

ي خطة تنفيذ المشاركة ف
الميثاق العالمي

األطر وخطط العمل اإلقليمية

نشاط أقوى على طول مسارات الهجرة1

استجابة أكبر وأكثر اتساقاً من قبل الجمعيات الوطنية2

ياجات تقييم االحت: من الجمعيات الوطنية تتناول الهجرة% 75•

واالستجابة

دبلوماسية إنسانية معتمدة على األدلة بشكل أكبر3

تعزيز الشراكة، داخلياً وخارجياً 4

عدم التخلي عن أي مهاجر 5



(2017مايو )تعليقات مجلس اإلدارة 

ة وطلب وضع اللمسات األخيرة عليها للجمعي، وافق مجلس اإلدارة على النسخة األولية 2017في مايو ✓
(.17/01/14القرار )العامة 

لدعم تنفيذهاخارطة طريق وخطة تسليم طلب ✓

نهج تماماً أعاد التأكيد على أهمية وضع استراتيجية مخصصة لالتحاد الدولي والجمعيات الوطنية، تعكس✓
الحركة

المرونة والعمل في بلدان المنشأ طلب إبراز ✓

نظراً لألهمية العالية لهذه المسألةعلى التركيز على العودة، طلب الحفاظ ✓

للشبكات العالمية واإلقليمية شجع على االستخدام الفعال والمتكامل ✓



مجلس المندوبين 
2017لسنة 

نوفمبر10-11



دعوة الحركة إلى اتخاذ 
إجراءات بشأن االحتياجات

اإلنسانية للمهاجرين 
المستضعفين



دعوة الحركة إلى اتخاذ إجراءات 
بشأن االحتياجات اإلنسانية 

للمهاجرين المستضعفين

لَم الدعوة إلى اتخاذ اإلجراءات اآلن؟

حاء يعاني العديد من المهاجرين في كافة أن
العالم من مخاطر وصعوبات غير معقولة

هناك القليل من عالمات التحسن، على 
يالرغم من قمة نيويورك في العام الماض

المواثيق»الحوار العالمي الحالي بشأن 
بشأن المهاجرين والالجئين« العالمية



من الموت والعنف حماية المهاجرين 
ة حقوقهم األساسيوسوء المعاملة وانتهاك 

على طول مسار الهجرة بأكمله

المهاجرين، بغض النظر حصولضمان 
على الخدمات عن وضعهم القانوني، 

األساسية

ات الفئإعطاء األولوية لحقوق واحتياجات 
األكثر ضعفاً 

أخيرإال كتدبيراالحتجازال ُيستخدم 

دعوة الحركة إلى اتخاذ إجراءات 
بشأن االحتياجات اإلنسانية 

للمهاجرين المستضعفين

ما الذي ندعو الدول إليه؟



ما هي النتائج المتوقعة؟

دعوة الحركة إلى اتخاذ إجراءات 
بشأن االحتياجات اإلنسانية 

للمهاجرين المستضعفين

حوارات منظمة مع السلطات المعنية حول
االحتياجات اإلنسانية للمهاجرين

تعزيز اتفاقات التعاون

يق تعزيز المحتوى اإلنساني في المواث
العالمية

على أمل أن يدعم كل ما تقدم ... 
ةالسياسات والممارسات الوطنية المحسن



عاون تعزيز التنسيق والت
بين مكونات الحركة



2015اإلنجازات منذ مجلس المندوبين لسنة 

جمعية وطنية25تدعمها فرق التنفيذ المشتركة من أكثر من تنفيذ شاملة عملية •

(هايتي والفلبين وجنوب السودان وسوريا وأوكرانيا)قطرية « كمختبرات»خمسة سياقات اختيار •

:في الميدان، على سبيل المثالالتعلم/واالختبارمنتجات /لمفاهيمالتطوير المتزامن •
ساعة من حالة طوارئ48-24لالستخدام في غضون 2016أُرِسلت في يوليو « مذكرة التوجيه والقائمة المرجعية لقمة مصغرة»•

«نداء دولي واحد»لوضع إطار بين لجنة الصليب األحمر واالتحاد الدولي « اتفاقية طريقة التمويل»•

لعرض إنتاج النشرة اإلخبارية وا: الجهود الرامية إلى تعزيز روح التنسيق والتعاون بين مكونات الحركة ونشر رسالتها•
واإلحاطة اإلعالمية في كل مناسبة

توصيات10التي تم تسجيلها في تقرير مرحلي مع جمع النتائج وأفضل الممارسات والتحديات •

21



(تابع)2015اإلنجازات منذ مجلس المندوبين لسنة 

22

السياسة/عام

يعد تعزيز التنسيق والتعاون بين مكونات الحركة طريقة مفيدة لتعزيز الثقة واالحترام•

صوت موثوق ومتماسك في القمة العالمية للعمل اإلنساني، وفي مؤتمرات التعهد المتعلقة بسوريا واليمن•

التنسيق

آليات التنسيق•

«الخطة القطرية للحركة»•

عدة ادوات عبر اإلنترنت•

االستعداد

تخطيط الحركة للطوارئ•

التآزر في مجال األمن•

االستجابة

والتواصل( قمة مصغرة)التخطيط المبكر •

زيادة الحضور في الميدان•

تم تلقيه جيداً وأصبح معياراً « نداء دولي واحد»•

إعداد شامل للعمل بشأن مواءمة الدعم اللوجستي•



التحديات

23

الهيكلية

العقلية القديمة وطريقة العمل•

أنظمة تفتقر إلى التوافق•

التنظيمية

المطابقة بين جدول األعمال العالمي والواقع التشغيلي•

ارتفاع تكلفة معامالت التنسيق•

االستثمار غير المتكافئ من مكونات الحركة•

التشغيلية 

تطوير أحد المفاهيم واختباره في آن واحد•

...(الخاسر، لعبة الحالة المتعادلة، /الفائز)المفاهيم الخاطئة •

(المستعرضة والعمودية)التدفق المعقد للمعلومات •
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تعزيز التنسيق 
والتعاون بين 
مكونات الحركة

التثقيف وتطوير 
الذهنيات

حشد الموارد

الدعم

والخدمات

(الخدمات اللوجستية، األمن)

تعزيز الحوار 

وتطوير الذهنيات

تحسين المعرفة 

والتدريب

زياردة اتساق آليات 

الطفرة

الوصول 

والقبول

تعديل األدوات ونشر 

أفضل الممارسات

الرؤية 

والمصداقية
زيادة قابلية  التشغيل 

البيني في مجال 

الخدمات اللوجستية

تحسين اإلجراءات 

المشتركة المتعلقة 

بالسالمة

توضيح االتفاقيات األمنية 

وتبسيط التدريبات

فعالية  

الكلفة

النداء»التعلّم من 

«  الدولي الواحد

وتحسين العمل

التخطيط بشكل 

أفضل لتمثيل 

الحركة وتأثيرها

التأثير

اإلنساني

جذب المزيد من الموارد 

لحاالت الطوارئ  الواسعة 

النطاق

مع اإلجراءات والتأثير2019-2017تحديد أولويات تعزيز التنسيق والتعاون بين مكونات الحركة لفترة 
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القانون الدولي 
اإلنساني



الغرض والهدف من القرار المقترح 

قانون الدولي التعبير عن قلق الحركة إزاء االنتهاكات المستمرة للقانون الدولي اإلنساني؛ وتوجيه رسالة واضحة حول األهمية الدائمة لل✓

اإلنساني في النزاعات المسلحة اليوم؛ 

، والتأكيد 1977الذكرى السنوية األربعين للبروتوكولين اإلضافيين لسنة تتزامن مع 2017تسليط الضوء، في هذا السياق، على أن سنة ✓

على استمرار أهميتهما، وتشجيع التصديق عليهما أو االنضمام إليها؛

نساني وتعزيزه، تسليط الضوء على مشروعين مهمين تقودهما اللجنة الدولية أو تشارك في قيادتهما إلعادة التأكيد على القانون الدولي اإل✓

:  ودعوة الحركة إلى مواصلة دعم

(2015، 1القرار )« تعزيز القانون الدولي اإلنساني لحماية األشخاص المحرومين من حريتهم»•

(2015، 2القرار )« تعزيز االمتثال للقانون الدولي اإلنساني»•

لتحديث الجزء المتعلق بالممارسة 2007مالحظة األهمية المستمرة للقانون الدولي اإلنساني العرفي، واإلبالغ عن التقدم المحرز منذ سنة ✓

، وشكر مكونات الحركة على دعمها المتواصل لهذا التحديث المتعلق بالممارسة  2005من دراسة القانون الدولي اإلنساني العرفي لسنة 

.في قاعدة بيانات القانون الدولي اإلنساني العرفي



تعزيز القانون الدولي اإلنساني لحماية األشخاص المحرومين من »
«حريتهم

صل إلى مناقشات غير رسمية مع الدول واجتماعاً رسمياً واحداً من أجل تيسير التو3نظمت اللجنة الدولية •
؛ 1اتفاق بشأن طرائق مواصلة العمل، على النحو المطلوب في القرار 

؛لم تتمكن الدول من االتفاق على الطرائق، مما يعني أن العملية وصلت حالياً إلى طريق مسدود•

دعم اللجنة ينبغي أن يعرب القرار عن تقديره للخطوات التي اتخذتها اللجنة الدولية للصليب األحمر، و•
.الدولية للصليب األحمر، والتأكيد على األهمية التي توليها الحركة لحماية المحتجزين



«تعزيز االمتثال للقانون الدولي اإلنساني»

الحكومات عقدت اللجنة الدولية وسويسرا اجتماعين رسميين واجتماعات غير رسمية مختلفة في العملية المشتركة بين•
؛2بموجب القرار 

اآلليات "ل في االجتماع الرسمي األول، اتفقت الدول على المسائل التنظيمية؛ في االجتماع الرسمي الثاني، ناقشت الدو•
".  تمل للدولميزات ووظائف منتدى مح"فضالً عن " والعمليات والمبادرات القائمة التي تتعامل مع القانون الدولي اإلنساني

تمر سبل تعزيز تنفيذ القانون الدولي اإلنساني باستخدام إمكانيات المؤ"2017وسيعالج اجتماع رسمي ثالث في ديسمبر 
".الدولي والمحافل اإلقليمية للقانون الدولي اإلنساني

عزيز التفكير في هذه للحركة وتقوم بتيسيره من أجل تفريقاً مرجعياً مفتوح العضوية أنشأت اللجنة الدولية للصليب األحمر •
المؤتمر الدولي؛العملية، وال سيما عن طريق التفكير في سبل تعزيز تنفيذ القانون الدولي اإلنساني باستخدام إمكانيات

ونات ينبغي أن يعرب القرار عن تأييده ألعمال اللجنة الدولية الجارية بشأن هذا الموضوع، وأن يعرب عن تقديره لمك•
نشاط في هذه الحركة المشاركة في الفريق المرجعي المفتوح العضوية، وأن يطلب من الحركة تشجيع الدول على المشاركة ب

.العملية



القانون اإلنساني الدولي العرفي

ون الدولي اإلنساني يكتسي القانون الدولي اإلنساني العرفي أهميًة مستمرًة في ضبط النزاعات المسلحة المعاصرة، وتعتبر دراسة القان•
مساهمة هامة في حماية ضحايا النزاعات المسلحة2005العرفي لسنة 

رفي، مع مرور عشر سنوات على بداية العمل على تحديث قسم الممارسة في دراسة القانون الدولي اإلنساني الع2017يتزامن العام •
طنية األخرى؛الذي قامت به اللجنة الدولية للصليب األحمر والصليب األحمر البريطاني بشكل مشترك، وبدعم سخي من الجمعيات الو

دة البيانات قاع، يتوفر المحتوى الكامل لدراسة القانون الدولي اإلنساني العرفي والتحديثات المنتظمة للممارسة على 2010منذ عام •
عيدين الوطني ، وُتستخدم كال الدراسة وقاعدة البيانات على نطاق واسع على الصالمتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني على اإلنترنت

والدولي؛

ل أي دعم مستقبلي لذلك يعرب القرار المقترح عن تقديره للمساهمات المختلفة للحركة في العمل المتعلق بتحديث الممارسة، وذلك بفض•
.قد يكون ممكناً، ويدعو إلى مواصلة نشر نتائج الدراسة، بما في ذلك عن طريق االستفادة من قاعدة البيانات



التعليم باعتباره حاجةً 
إنسانية



األساس المنطقي

النزاعاتذلكفيبما-الحركةفيهاتعملالتيالحاالتفيللدعم،تلقياً األقلوهياألساسية،العامةالخدماتتتعطلماكثيراً •
األخرىالطوارئوحاالتوالكوارثالمسلحة

خارجطفلمليون37وتعليمية،مساعداتإلىبحاجةمليوناً 75:المتضررةالبلدانفي(عاماً 18-أعوام3)شابمليون462•

(4أصلمن1)المدرسة

األحمروالهاللاألحمرالصليبلجمعياتالدوليواالتحاداألحمرللصليبالدوليةواللجنةالمتضررين،للسكاناألولوية•

والعنفالمدرسة،منوالتسربواالختالل،األطفال،وتجنيدالنوعية،سوء:المخاطر•

والسالمالصمود،علىوالقدرةاالجتماعي،والتماسكاالقتصادية،والتنميةالكرامة،أجلمنللتعليمالبارزالدور•

بالتعليمالمتعلقةاإلنسانيالدوليالقانونفيالساريةللقواعدالمخالفةالمرتكبةاألعمال•

(والوصولالمخاطر،منوالحدالسالمة،)التعليمبقطاعالمتعلقةالحركةلمكوناتالجاريةاألنشطةمنالعديدهنالك•



العناصر الرئيسية

النظر في دور 
أقوى للحركة في 

ه، التعليم وتطوير
وفي ما يتعلق 
بالواليات، من 

:خالل

ييم والخطط إدراج االحتياجات اإلنسانية المتصلة بالتعليم في عمليات التق1
واألنشطة المتصلة بحاالت الطوارئ

اإلنعاش دعم الدول وغيرها في وضع تدابير كافية لالستعداد واالستجابة و2
في القطاع

إدارتها تعزيز اتباع نهج منسقة عالمياً واإلسهام فيها للحد من المخاطر و. 3
في هذا القطاع 

حمر االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األ)وضع إطار تعليمي وتطويره 4
(والهالل األحمر، الجمعيات الوطنية

تقييم وتخفيف مخاطر المشاركة في التعليم5



العناصر الرئيسية

تعزيز 
الوصول 

إلى 
التعليم 

وتوفيره
ات في بيئ

آمنة من 
:خالل

طلالعمل مع الدول وغيرها من أجل مواصلة أو استئناف توفير التعليم حيث تع1

:فيأو المساعدة /زيادة الوعي حول الحاجة إلى و 2

إدماج التعليم اإلنساني وتوفيره في النظم التعليمية والمناهج الدراسية. أ

توفير التعليم المهني أو الحرفي 

(  االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، والجمعيات الوطنية)وضع مناهج خاصة ألوقات الطوارئ .ج.ب

التنسيق والتعاون داخل الحركة وخارجها. 3



:اتصلوا بنا

conferences@rcrcconference.org

www.rcrcconference.org

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

