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مقدمة

�إن جمل�س املندوبني ل�سنة 2017
�سيجمع
الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر املائة والتسعني
واللجنة الدولية للصليب األحمر (اللجنة الدولية) واالتحاد الدويل
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر (االتحاد الدويل).

�سيحقق. . .
الهدف املشرتك لتوجيه عمل الحركة اإلنساين من أجل تعزيز فعالية
استجابتنا بغية تلبية االحتياجات املتزايدة بشكل أفضل يف ظروف
تشغيلية تزداد تشتتاً ويصعب التكهن بها .وسنحقق ذلك معاً ونحن
مدركون ملدى اتساع وتعقيد التحديات اإلنسانية يف عامل اليوم ،حيث
العنف وعدم االستقرار قد أصبحا من أسباب وعواقب تكرار املعاناة
والنزاعات املسلحة؛ وحيث الكوارث الطبيعية واملشاكل البيئية واألزمات
االجتامعية-االقتصادية تزيد من تفاقم حاالت الضعف واملعاناة املزمنني.
سنقوم بذلك ونحن نعلم أنه مبواجهتنا هذه التحديات معاً ،وبتنسيق
أساليب عملنا ،سننجح يف توفري املزيد من الخدمات وعىل نطاق أوسع
لتعزيز مقومات صمود املجتمعات املحلية ،وتوفري الحامية واملساعدة
حني تشتد الحاجة أو يزداد الخطر.
وسوف تنعكس إنجازاتنا يف قراراتنا ومناقشاتنا والتبادل املثمر لتجاربنا،
وكلها أمور ستساهم يف تعزيز مساعينا املشرتكة نحو تحسني الخدمة
التي نقدمها إىل أشد املحتاجني إلينا.
وسوف نغتنم أيضاً فرصة انعقاد هذا االجتامع لتقييم مدى تنفيذنا ملا
خلصت إليه االجتامعات الدستورية السابقة ،ودفع وترية التقدم عىل
مدى العامني املقبلني ،والتفكري فيام نود أن يحققه املؤمتر الدويل الثالث
والثالثني من نتائج.

متهيداً الجتماع جمل�س املندوبني يف . . .2017
تقدم هذه املذكرة فكرة أولية عن مضمون اجتامع مجلس املندوبني
لسنة  2017وشكله ،مبا يف ذلك فكرة عامة عن أهم بنود جدول األعامل
واملواضيع التي يحتمل اتخاذ قرار بشأنها و/أو مناقشتها .ويرجى اعتبار
هذه املذكرة دعو ًة لإلسهام مبدخالت يف جدول األعامل .ونحن نع ِّول عىل
مشاركة جميع املشاركني مشارك ًة نشطة يف هذه العملية ضامناً إلعداد
جدول أعامل يراعي الواقع اإلنساين يف امليدان ،وأن تساعدنا النتائج التي
يتم التوصل إليها عىل العمل بشكل ف َّعال.

كيف ميكنكم امل�شاركة يف حتديد
�شكل جدول الأعمال وم�ضمونه؟
كل الجمعيات الوطنية مدعوة إىل إبداء تعليقاتها وآرائها بشأن البنود
واألهداف املقرتحة لجدول األعامل ،فض ًال عن اقرتاح مواضيع إضافية
الجتامع مجلس املندوبني لسنة  .2017وينبغي ألي جمعية وطنية تود
اقرتاح مواضيع أن تكون متأهبة لقيادة أو املشاركة يف قيادة املناقشات
خالل الفرتة السابقة النعقاد مجلس املندوبني لسنة  2017واملؤمتر
الدويل الثالث والثالثني يف سنة .2019
وباإلضافة إىل املشاورات الرسمية (انظر الجدول أدناه) ،يود املنظمون
إجراء اتصاالت مفيدة ومنتظمة مع الجمعيات الوطنية خالل فرتة
التحضري لالجتامع .وسيشمل ذلك عقد سلسلة من جلسات النقاش
التحضريية (من خالل عقد ندوات شبكية تركز عىل املواضيع واإلجراءات)،
ونرشات إخبارية ،وغري ذلك من األدوات ملساعدة الجمعيات الوطنية
عىل التحضري الجتامع مجلس املندوبني واملشاركة فيه مشاركة ف َّعالة.
وسيظل املوقع اإللكرتوين الخاص باالجتامعات مصدراً مركزياً لجميع
املعلومات بشأن اجتامع مجلس املندوبني .ولذلك يرجى منكم
الرجوع إليه للحصول عىل املزيد من املعلومات وأحدث الوثائق
واملستجدات بشأن األعامل التحضريية لالجتامع واملشاركة فيها:
http://rcrcconference.org

كام يسعدنا أن نتلقى أفكاركم ومقرتحاتكم وأسئلتكم
عرب عنوان الربيد اإللكرتوين التايل:
conferences@rcrcconference.org
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جدول �أعمالنا

لتوفري إطار كامل ومتوازن للمناقشات ،نقرتح تجميع مواضيع جدول
أعامل مجلس املندوبني لسنة  2017تحت العناوين العريضة الثالثة
املبينة أدناه .وسنقوم ،تحت هذا اإلطار ،باسترشاف اآلفاق من أجل
تحديد وتقييم االتجاهات الناشئة واملستقبلية ،واإلملام بالكيفية التي قد
تؤثر بها يف الناس ويف عمل الصليب األحمر والهالل األحمر ،ويف مجال
العمل اإلنساين ككل .وسوف يسرتشد مجلس املندوبني بهذه املناقشات
حول التوجهات يف نقاشاته وقراراته بشأن كيفية العمل معاً كحركة،
فض ًال عن طريقة معالجتنا للقضايا اإلنسانية الكربى.

اجتاهات امل�ستقبل
التي ت�ؤثر يف النا�س
ويف العمل الإن�ساين

وتقدم الصفحات التالية نظرة أولية عن البنود التي ميكن اقرتاحها
لجدول األعامل وأهداف كل منها .ومتثل بعض هذه املواضيع منطلقات
أو اتجاهات جديدة للمجلس تستند إىل التطورات والشواغل اإلنسانية
الراهنة .بينام أدرجت بنود أخرى محددة ملتابعة قرارات سبق أن
اتخذها مجلس املندوبني أو املؤمتر الدويل.

العمل كحركة
من �أجل حت�سني
ا�ستباقنا للأزمات
ومواجهتها

الق�ضايا
الإن�سانية الكربى
يف عامل اليوم

التبادل  -التعلم  -التفاعل
عمدنا إىل أن يكون جدول األعامل غنياً باملواضيع ومتنوعاً .وعىل
املشاركني ترتيب أولويات مشاركتهم ليس خالل االجتامع فحسب،
بل أيضاً طوال فرتة املشاورات التي ستدور خالل األشهر املقبلة .وعىل
غرار روح املؤمتر الدويل الثاين والثالثني ،سيتسم مجلس املندوبني
لسنة  2017بالنشاط واملشاركة .وسيجري تصميم الجلسات وفقا
للموضوع ،وذلك بنا ًء عىل آراء املشاركني بشأن الكيفية التي يرغبون
بها تنظيم املناقشات وصياغة النتائج .وعرب أشكال مختلفة من
حلقات العمل والجلسات العامة والفعاليات الجانبية واملعارض ،وما
إىل ذلك) ،ستتاح للمشاركني فرصة االلتقاء وتبادل األفكار والتعاون.

وقبل اجتامع مجلس املندوبني س ُينظم منتدى الصليب األحمر
والهالل األحمر الذي يستغرق يوماً واحداً ،تُعقد فيه جلسات حول
االبتكار واسترشاف آفاق املستقبل .وستصب حصيلة ذلك اليوم
واألنشطة املمهدة له يف مناقشات املجلس التي تتعلق به ،ومنها عىل
وجه التحديد تلك املناقشات التي ستدور حول عنوان «اتجاهات
املستقبل التي تؤثر يف الناس ويف العمل اإلنساين».
(للحصول عىل املزيد من املعلومات عن منتدى الصليب األحمر
والهالل األحمر ،يرجى االطالع عىل املذكرة املخصصة لهذا املوضوع).
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اجتاهات امل�ستقبل

اجتاهات امل�ستقبل التي ت�ؤثر يف النا�س ويف العمل الإن�ساين
ستتمحور نقطة انطالق املناقشات ،عىل مدى يومي انعقاد مجلس
املندوبني لسنة  ،2017حول استكشاف االتجاهات الناشئة واملستقبلية
استناداً إىل تجربتنا وإىل العديد من االبتكارات التي ندمجها يف أنشطتنا
التي منارسها يومياً يف كل أنحاء العامل .وستمنحنا فرصة التفكري يف قدرتنا
عىل التنبؤ بالتغريات االجتامعية والدميوغرافية والتكنولوجية املعقدة،
ولدراسة تأثريها يف الناس الذين نتعامل معهم ،ومناقشة التغيريات التي
يجب أن نجريها يف عملنا اعتبارا من اآلن ليك ننجح يف التك ّيف بالفعل
مع الظروف املتغرية.
وسوف تتمحور املناقشات يف إطار هذا البند من جدول األعامل حول
مجموعة من االتجاهات التي س ُتحدد عىل مدى األشهر القادمة عرب
سلسلة من األنشطة متهيداً لالجتامعات الدستورية لسنة .2017
ولحفز التفكري يف هذه املرحلة ،ميكن إدراج ما ييل من أمثلة ضمن
املواضيع املقرتحة لهذا البند من جدول األعامل :التحديات التشغيلية
التي يفرضها تسارع وترية التوسع الحرضي ،وتأثري ذلك يف الصحة؛ أو
النزاعات املسلحة وغري ذلك من حاالت الطوارئ ،أو تأثري التكنولوجيا
الرقمية عىل أسلوب عملنا وما تحمله من قدرة عىل زيادة تواصلنا مع
الفئات السكانية املحلية؛ أو أي مواضيع أخرى مقرتحة أو مستجدة خالل
األشهر القادمة.

ومن شأن كل هذه املناقشات أن تساعدنا عىل التأهب للرد عىل أسئلة
حرجة حول مستقبل عمل الصليب األحمر والهالل األحمر:
zzما الذي يجب عىل الحركة القيام به اعتبارا من اآلن ليك تكون قادرة
عىل مواجهة األزمات يف املستقبل ،من خالل العمل اإلنساين األخالقي؟
zzكيف ميكن للحركة أن تحقق أقىص استفادة من تأثريها عىل املستويني
املجتمعي والعاملي من أجل التأثري يف اتجاهات املستقبل؟
كام تهدف هذه املناقشات إىل تنوير املجلس فيام يجريه من نقاشات
ويتخذه من قرارات يف إطار البندين اآلخرين من بنود جدول األعامل
(كيف نعمل معا كحركة الستباق األزمات والقضايا اإلنسانية الكربى يف
عامل اليوم والتصدي لها بشكل أفضل).
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العمل معا ً كحركة

العمل معا ً كحركة ال�ستباق الأزمات والت�صدي لها ب�شكل �أف�ضل
ملا كان مجلس املندوبني املحفل الرئييس الذي تقرر فيه مكونات الحركة
كيفية تحسني تأثري عملها بشكل جامعي ،فإنه سيتناول الجهود الجارية

الرامية إىل تحسني إجراءات عملنا الداخلية ،مبا يف ذلك متابعة االلتزامات
التي ُقطعت سابقاً فض ًال عن املبادرات الجديدة.

تعزيز التن�سيق والتعاون بني مكونات احلركة
طبقاً للقرار رقم  1الذي اتخذه مجلس املندوبني لسنة  ،2015يتعني
عىل االتحاد الدويل واللجنة الدولية للصليب األحمر والجمعيات
الوطنية العمل معاً عىل تحسني وتعزيز أنشطة االستجابة اإلنسانية
التي تضطلع بها الحركة من خالل تنفيذ خطة العمل املتعلقة بتعزيز
التنسيق والتعاون بني مكونات الحركة.
وس ُيعرض عىل املجلس تقري ٌر بشأن التقدم املحرز يف هذا الصدد،
يتضمن نتائج ملموسة من تجارب البلدان ومن العمليات امليدانية

األخرى ،فضال عن املفاهيم التي تضعها أفرقة التنفيذ املشرتكة.
مفصلة عن التقدم ا ُملحرز حتى اليوم
وسوف يتضمن ذلك معلومات َّ
يف تحقيق كل هدف من األهداف الثامنية ،وتحديد مالمح التحديات
املتبقية .وس ُيدعى املجلس إىل مناقشة النتائج واستعراضها واتخاذ
قرار بشأن ما يتعني القيام به من أجل امليض قدماً ،رمبا من خالل
اعتامد خطة عمل منقحة.

ر�ؤية احلركة ومبادئها يف جمال ح�شد املوارد
عم ًال بالقرار رقم  2الذي اتخذه مجلس املندوبني سنة  ،2015س ُتعرض
رؤية الحركة ومجموعة من املبادئ يف مجال حشد املوارد ملناقشتها
واتخاذ قرار بشأنها.
كام سيكون مجلس املندوبني لسنة  2017مناسبة لتبادل نتائج
املشاورات ذات الصلة التي دارت ،ضمن جملة أمور ،حول أهداف

ات�صاالت احلركة :التوافق والأهمية اال�سرتاتيجية
سوف يدرس مجلس املندوبني إمكانيات تحقيق التوافق واستيحاء
األفكار واألدوات ليك تستخدم الحركة إمكاناتها العاملية بوصفها صوت
اإلنسانية الرائد محلياً وعاملياً .وسوف تركز املناقشات عىل ما ييل:
_ االعرتاف باألهمية االسرتاتيجية والشاملة لإلعالم واالتصاالت يف
ترويج عمليات الحركة ومصداقيتها وقدرتها التنافسية
_ النهوض بقيادات الجمعيات الوطنية وتعزيزها وترسيخ مكانتها
_ توسيع نطاق تغطية الحركة وترسيخ تأثريها والثقة فيها وتعزيز
سمعتها
_ تسخري قوة الشبكة الجامعية للحركة وإمكاناتها من أجل قيادة
إنسانية عاملية من خالل تنظيم عمليات إعالمية واتصاالت
اسرتاتيجية منسقة.

«مركز االمتياز» املقرتح ومنوذج عمله ،وآلية االستثامر املقرتحة من
أجل جمع التربعات للحركة ،وأفضل املامرسات يف مجال جمع هذه
التربعات ،واآلراء والتعليقات بشأن التجارب الناجحة والدروس
املستخلصة والتحديات املتعلقة باستخدام رمز الحركة يف املبادرات
العاملية.

تعزيز القاعدة الد�ستورية
والقانونية للجمعيات الوطنية
سيناقش مجلس املندوبني قضايا تتعلق بتعزيز مواثيق القاعدة
الدستورية والقانونية للجمعيات الوطنية ،وذلك عىل أساس االلتزامات
السابقة التي قطعتها الجمعيات الوطنية .وذلك يف ضوء عملية
املراجعة الجارية للوثيقة التوجيهية الخاصة بتعزيز القاعدة القانونية
والدستورية للجمعيات الوطنية وأمناط دعم الحركة للجمعيات
الوطنية يف هذا امليدان.

تعليقات �أو مو�ضوعات �أخرى مقرتحة؟
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الق�ضايا الإن�سانية الكربى يف عامل اليوم

سيناقش مجلس املندوبني بعضاً من أكرث التحديات اإلنسانية إلحاحاً
يف الوقت الراهن وجهود الحركة يف هذا الصدد ومن ضمنها األنشطة
الجارية للحركة يف مجاالت رئيسية ،كان بعضها موضوع قرارات سبق

أن اتخذها مجلس املندوبني أو املؤمتر الدويل ،وميثل بعضها اآلخر قضايا
راهنة تثري شواغل كربى ،وهي مطروحة للنقاش واتخاذ قرار بشأنها يف
هذا االجتامع.

متابعة حمددة لقرارات �سابقة
القانون الدويل الإن�ساين
zzتنفيذ القرارين  1و 2اللذين اتخذهام املؤمتر الدويل الثاين والثالثون
(بشأن تعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين وحامية األشخاص املحرومني
من حريتهم)
zzاالحتفال بالذكرى العارشة لتحديث قاعدة بيانات القانون الدويل
اإلنساين العريف
اعادة الروابط العائلية
zzتبادل ما يستجد من توجهات رئيسية يف املشاورات بشأن وضع اسرتاتيجية
جديدة إلعادة الروابط العائلية متهيداً العتامدها يف عام 2019

تقارير حول التقدم املحرز يف تنفيذ قرارات �سابقة
zzمبادرة العالمة املميزة للحركة
zzإطار اسرتاتيجي الحتواء املعوقني
zzرؤية الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
zzاألسلحة والقانون الدويل اإلنساين واألسلحة النووية
zzأعامل اللجنة الدامئة
zzصندوق اإلمرباطورة شوكن

م�سائل مقرتحة جلدول الأعمال
ما هو دور مكونات احلركة يف جمال ال�صحة العامة على امل�ستوى املحلي؟
zzهل خرسنا الحرب عىل التحصني؟ هل بوسعنا عكس التيار وإنقاذ
األرواح؟
zzما هو مدى استعدادنا ملواجهة الجائحة القادمة؟
zzالخطوات األولية نحو وضع إطار سياسة الصحة النفسية والدعم
النفيس االجتامعي.

احل�صول على التعليم يف ظل النزاعات امل�سلحة والكوارث
و�سائر حاالت الطوارئ
ُ zzيقرتح يف هذه الدورة معالجة مسألة حامية التعليم يف ظل النزاعات
املسلحة والكوارث وسائر حاالت الطوارئ ،كام ُيقرتح مناقشة ما بوسع
مكونات الحركة املعنية القيام به لضامن سالمة املترضرين من النزاعات
املسلحة والكوارث وسائر حاالت الطوارئ وحصولهم عىل التعليم.

كيف ميكننا حماية املهاجرين امل�ست�ضعفني وتلبية احتياجاتهم؟
zzكيف ميكننا مساعدة السلطات عىل الحد من وفيات املهاجرين
وطالبي اللجوء والالجئني ،وحاميتهم من اإليذاء والتمييز؟
zzكيف ميكننا املساهمة يف وضع إطار عاملي أقوى إلدارة الهجرة
يف سياق اعتامد اتفاق األمم املتحدة العاملي حول الهجرة اآلمنة
والقانونية واملنظمة يف سنة 2018؟

كراهية الأجانب والعنف ال�شديد
zzالتصدي لظاهرة كراهية األجانب والعنف الشديد :ميكن النظر إىل
رسالة الحركة وبرامجها الخاصة باالحتواء االجتامعي ودرء العنف
بشكل يكتسب أهمية جديدة يف عامل يتسم باالنقسامات السياسية
وارتفاع مستوى العنف والتطرف .ويوفر مجلس املندوبني فرصة
لتبادل التجارب والتساؤل وكشف التحديات والفرص والضامنات
الالزمة لعمل الحركة يف هذا املجال.
هل توجد موا�ضيع �أخرى مقرتحة؟

من امل�ؤمتر الدويل الثاين والثالثني �إىل امل�ؤمتر الدويل الثالث والثالثني
والحد من املخاطر ،واإلسعافات األولية؛ وسالمة املتطوعني يف مجال
من املقرتح عقد سلسلة من حلقات العمل من أجل الرتكيز عىل تقييم العمل اإلنساين وأمنهم؛ والرعاية الصحية يف خطر؛ واملساءلة واملشاركة
التقدم املحرز بشأن االلتزامات التي قطعت يف املؤمتر الدويل الثاين املجتمعية.
والثالثني والتمهيد للمؤمتر املؤمتر الدويل املقبل .ويقرتح االتحاد الدويل والجمعيات الوطنية مدعوة إىل اقرتاح مواضيع إضافية للنقاش يف إطار
واللجنة الدولية للصليب األحمر املواضيع التالية :العنف الجنيس والعنف حلقات العمل بهدف دراسة فائدة وإمكانيات التوصل إىل نتائج رسمية
القائم عىل النوع االجتامعي؛ وتعزيز األطر القانونية ملواجهة الكوارث ،محتملة خالل املؤمتر الدويل الثالث والثالثني يف سنة .2019
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اجلدول الزمني

ÓÓيناير  -فرباير :2017
مشاورة حول املفهوم وجدول األعامل
 10ÓÓمايو :2017
إرسال الدعوات وجدول األعامل املؤقت؛ وفتح باب التسجيل
ÓÓمنت�صف مايو �إىل منت�صف يونيو :2017
مشاورة حول عنارص مشاريع القرارات
 31ÓÓمايو :2017
انتهاء موعد استالم املساهامت يف تقرير منتصف املدة الخاص مبتابعة تنفيذ نتائج املؤمتر الدويل الثاين والثالثني
ÓÓمنت�صف يوليو �إىل منت�صف �أغ�سط�س :2017
مشاورة حول مشاريع القرارات «األولية»
� 26ÓÓسبتمرب :2017
إرسال الوثائق الرسمية (القرارات ،الوثائق األساسية ،ملحات عن حلقات العمل)
 10ÓÓو 11نوفمرب :2017
انعقاد مجلس املندوبني

ندعو الجمعيات الوطنية إىل تقديم آرائها وتعليقاتها بشأن هذه
املذكرة ،واملواضيع املقرتحة لجدول األعامل ،وأهداف كل منها،
واقرتاح مواضيع إضافية ملعالجتها يف مجلس املندوبني لسنة ،2017
سواء يف جلساته العامة أو حلقات العمل التي ستعقد خالله.
وسيجري إعداد مرشوع جدول األعامل املؤقت بنا ًء عىل اآلراء
والتعليقات التي تردنا حتى تاريخ  28فرباير  2017عىل الربيد
اإللكرتوين .conferences@rcrcconference.org
أما مضمون القرارات التي سيعتمدها مجلس املندوبني لسنة 2017
فهو قيد املراحل األوىل من املشاورات الجارية حول عدة مواضيع،

وسيجري إعداده عرب عدة جوالت من املشاورات التي ستنظم وفقاً
للجدول الزمني املبني أعاله .وسوف تُستكمل املساهامت املكتوبة
باملزيد من األنشطة التفاعلية من أجل تقديم مدخالت ،مبا يف ذلك
عقد اجتامعات وندوات شبكية تتناول مواضيع محددة.
وس ُتنرش جميع الوثائق املخصصة للتشاور عىل املوقع اإللكرتوين
 ،www.rcrcconference.orgحال توافرها خالل العام ،عالوة
عىل معلومات مفيدة بهذا الخصوص.

