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 مجلس مندوبي

 الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

 2015كانون األول/ديسمبر  7االثنين 

 جنيف

 المؤقتجدول األعمال 
0Fبرنامجالو

1 

 فتتاح والمسائل اإلجرائيةاال -أوال

 المندوبين افتتاح مجلس -1

  ءمنااألو الرئيس رئيس المجلس ونائبانتخاب  -2
 اعتماد جدول أعمال مجلس المندوبين -3

 بشأنها تخاذ قرارالالمطروحة  بنودال -ثانيا

 رؤية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر  -4

تعرض اللجنة الدائمة رؤية مقترحة للحركة  ،2013لمجلس المندوبين لعام  2 رقم للقرار متابعة
 ويتسارع متطلباته باستمرار تزدادتبرز موقف الحركة في سياق عالمي  ملهمةموجزة  وثيقة في

 .تطوره

 في الحركة التعاون وتعزيز التنسيق  -5

هذا  رضسوف يُع ،2013 سنة المندوبين مجلسالذي اعتمده  4 رقم القرار ىاستناداً إل
 القيادةتعزيز  إلىيتضمن توصيات ترمي  قرارووخطة عمل  تقرير مع للنقاش الموضوع
 تحسين فعالية االتصاالت واتساقها ضمان عن فضالً  ،هاوآليات هاوأدوات حركةالتنفيذية لل

في  لالستجابة على نحو أفضل حركةال إعداد األمر الذي يسهم في لموارد،احشد تحسين و
 السكان لمصلحة اتحقيق ،المتزايدة اإلنسانية التحديات مواجهةو الكبرى الطوارئ حاالت

  .المتضررين

 العالمة المميزةالخاصة بمبادرة الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر  -6

 مجلسعلى  عرض، سيُ 2013 المندوبين سنة مجلسالذي اعتمده  6 رقم القرارلى استناداً إ
مجلس  نظريسو ،بهذا الخصوص الحركة مكونات نجزتهأ الذي العمل 2015لعام  المندوبين
 .استخدامه قواعدو شروطد يحدتو حركةللشعار  داعتمبا قراراتخاذ  فيالمندوبين 

                                                           
 .البنود مناقشة ترتيب ةصالحيب الجلسة رئيس، حيث يتمتع االجتماع في هامناقشت ترتيب إلى البنود ترقيم شيرال يُ  1
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 اإلنساني للعمل العالمية القمة إلى األحمر والهالل األحمر الصليب حركة رسالة -7

 والعالمية المحلية تهاابخبرالمساهمة  للحركةتتيح  فرصة اإلنساني للعمل العالمية القمة شكلتُ 
 العالمية القمة إلى تسليمها المزمع من رسالة الحركة تعتمد وسوف. نطاقاً  األوسع النقاش في

 .اإلنساني للعمل

تشرين  28 الموقعين في، التدابير التشغيلية بشأنتنفيذ مذكرة التفاهم واالتفاق  -8
 أدوم دافيد ماجن جمعيةالهالل األحمر الفلسطيني و جمعية بين 2005الثاني/نوفمبر 

 اإلسرائيلية

تقريراً عن التقدم للجنة الدائمة استقدم  ،2013لمجلس المندوبين،  5متابعة للقرار رقم 
 . في تنفيذه المحرز

 رالحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحم أنشطة فيلمعوقين ا شراكتعزيز إ -9

التي الراهن و الوقتفي  الُمعوقونالتي يواجهها  الحواجز على إزالة بالعمل الحركة تلتزم
 مشاركتهم الكاملة ضمان بغية وذلك تحول دون حصولهم على فرص متكافئة مع غيرهم،

 مجلس المندوبين وقد اعتمد. مجتمعاتهممع غيرهم من أفراد على قدم المساواة جدية، والمُ 
 للصليب الدولية أنشطة الحركة المعوقين في إشراكتعزيز  بشأن 9 القرار رقم 2013سنة 

عن  اإلعاقةتها بشأن مبر حركةلل استراتيجية إعداد طلبحيث  ر،األحم والهالل األحمر
أن  المتوقع ومن. مشاركة نشيطة الحركة مكونات جميعتشارك فيها  تعاونية عمليةطريق 

 .دهاعتماال 2015عام  المندوبين مجلس لىع االستراتيجية هذه عرضت

 والهالل األحمر األحمر للصليب الدولية للحركة والثقافي التاريخي التراث على الحفاظ -10

كل من اللجنة الدولية قدم يس، 2011الذي اعتمده مجلس المندوبين سنة  6لقرار رقم لمتابعة 
والمتحف الدولي للصليب األحمر واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

للصليب األحمر والهالل األحمر، بالتشاور مع الجمعيات الوطنية، توصيات للحفاظ على 
 التراث التاريخي والثقافي للحركة وتعزيزه.

 صندوق االمبراطورة شوكن  -11

الخاصة بصندوق االمبراطورة وستقدم اللجنة المشتركة بين اللجنة الدولية /واالتحاد الدولي 
لفترة السنتين مع توصيات إلى مجلس المندوبين لتنقيح الئحة قواعد صندوق شوكن تقريرها 

االمبراطورة شوكن مع المحافظة على االحتياطي الموجود من أجل األنشطة المستقبلية 
  للجمعيات الوطنية.

 ن للصليب األحمر والهالل األحمروالثاني والثالثالدولي  لمؤتمرا -12

 للصليب األحمر والهالل األحمراعتماد جدول أعمال المؤتمر الدولي الثاني والثالثين  - أ

 والثالثين  ثانيالمؤتمر الدولي المسؤولين في الأسماء  اقتراح - ب
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 المرحليةوالتقارير  متابعةال تقارير -ثالثاً 

 من يوما 45 قبل كوثائق عمل المجلسجميع أعضاء  إلىأدناه  المذكورة في القائمةم التقارير دتق
 .مجلس المندوبين افتتاح

 تعليقاتهمإرسال على هذه التقارير التعليق  الذين يودون المندوبين مجلس من أعضاء رجىويُ 
 أحد األعضاء ذلك ما لم يطلبفي المجلس  أو يُناقش لن يُعرض أي من هذه التقاريرو .ةً كتاب

  .مسبقاً 

 عمل خطة: النووية األسلحة على القضاء إلى السعي"بشأن  المحرز التقدم عن تقريرال -13
 "سنوات ألربع

 2013 ،المندوبين لمجلس 1 رقم القرار

 "اإلنساني الدولي والقانون األسلحة" موضوع بشان المحرز التقّدم عن تقريرال -14

 2013 ،المندوبين لمجلس 7 رقم القرار

 النزاعات في جتماعياال نوعال على القائم والعنف الجنسي العنف عن المرحلي التقرير -15
  والكوارث المسلحة

 .2013لمجلس المندوبين،  9متابعة توصيات حلقة العمل 

 وقاعدتها الوطنية للجمعيات ةاألساسي النظم مراجعة" فيالمحرز  التقدمعن  تقريرال -16
 "القانونية

 2011،المندوبين لمجلس 4رقم  القرار

 العائلية الروابط إعادة استراتيجية" تنفيذ بفضل المحققة النتائج عنالمرحلي  تقريرال -17
-2008( األحمر والهالل األحمر للصليب الدولية بالحركة الخاصة) التنفيذ وخطة(

2018("  

 2007 ،المندوبين مجلسل 4 رقم قرارال

 الدائمة اللجنة عمل عن قريرتال -18

 المندوبين مجلسإلى  بشكل منتظم يقدم تقرير

 اختتام المجلس -اً رابع

 2017تأكيد تاريخ ومكان انعقاد مجلس المندوبين سنة 

 **************** 
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 كانون األول/ديسمبر (مساء) 7االثنين 

 

 

 األحمر والهالل األحمرافتتاح المؤتمر الدولي الثاني والثالثين للصليب حفل 

 هنري دونانميدالية تسليم حفل 

 

  جدول األعمال الرسمي لمجلس المندوبين أو للمؤتمر الدولي) ليس جزءاً من(

 

 

********************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


