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ما تطمح إليه الجمعية العامة لالتحاد الدولي

أن ُيّعبر أعضاء االتحاد الدولي عن شعورهم بامتالك زمام أمور المنظمة وإرشاد ألمانتهم

وأن يشعر األعضاء بأنهم أفراد أسرة واحدة وأن يجددوا ". ما يبرر وجوده"أن ُيعيد االتحاد الدولي إحياء 
التزامهم المتبادل تجاه المنظمة وتجاه بعضهم بعًضا

خفيف أن يلتزم االتحاد الدولي وكل الجمعيات الوطنية األعضاء بالتعهدات التي قطعوها لحماية األرواح والت
من معاناة األشخاص الذين يواجهون الكوارث الطبيعية والفقر والعنف والمآسي

أن يقيس االتحاد الدولي أداءه استنادا إلى المعايير اإلنسانية القائمة وأن يؤكد ريادته في هذا المجال 

جمعية وطنية، أكبر منظمة إنسانية 190أن يبقى االتحاد الدولي، عبر جمعياته الوطنية األعضاء البالغ عددها 
.في العالم أساسها التطوع

ية
ئو

لم
 ا
ى

كر
لذ

با
ل 

فا
حت

ال
 ا
ير

ض
ح
ت



ما الذي يمكن أن نتوقعه وكيف نساهم

المواعيد النهائية الدستورية

إرسال الدعوة وجدول األعمال : 2017يونيو 5
المؤقت

توزيع الوثائق الرسمية: سبتمبر27

مشاورة حول مضمون جدول األعمال وجدوله الزمني

2017أبريل -2016ديسمبر 

مشاورة حول مشروع جدول األعمال المؤقت

وع أخذ األمين العام مساهمات الجمعيات الوطنية في االعتبار عند إعداد مشر
2017مايو 5-3جدول األعمال، وعرضه على دورة مجلس اإلدارة في 

للموافقة عليه 

توزيع جدول األعمال المؤقت والمراَجع على الجمعيات الوطنية 
2017تمهيدا إلجراء جولة مشاورات بحلول شهر يونيو 

fednet.ifrc.org/en/ourifrc/statutory-meetings/general-assembly 

general.assembly@ifrc.org: يرجى إرسال تعليقاتكم إلى العنوان التالي
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اتجاهات المستقبل التي
عمل تؤثر في الناس وفي ال

اإلنساني

العمل كحركة من أجل 
تحسين استباقنا 

لألزمات ومواجهتها

القضايا اإلنسانية 
الكبرى في عالم اليوم

رؤية من أجل الحركة الدولية
(2015اعتمدها مجلس المندوبين سنة ) 

2017مجلس المندوبين لسنة 

جدول األعمال



ما الذي يجب أن تقوم به الحركة اعتبارا من اآلن لتصبح قادرة على 
مواجهة األزمات في المستقبل من خالل العمل اإلنساني األخالقي؟

كيف يمكن للحركة أن تحقق أقصى استفادة  ممكنة من تأثيرها على
قبل؟المستويين المجتمعي والعالمي من أجل التأثير في اتجاهات المست

اتجاهات المستقبل التي تؤثر في الناس وفي العمل اإلنساني



تعزيز التنسيق والتعاون بين مكونات الحركة

رؤية الحركة ومبادئها في مجال حشد الموارد

(حلقة عمل)التوافق واألهمية االستراتيجية : اتصاالت الحركة

تعزيز القاعدة الدستورية والقانونية للجمعيات الوطنية

هل لديكم اقتراحات أخرى؟

هاالعمل كحركة من أجل تحسين استباقنا لألزمات ومواجهت



القانون الدولي اإلنساني

إعادة الروابط العائلية 

الصحة العامة

الهجرة

التعليم

كراهية األجانب والعنف الشديد

تقارير مرحلية

؟؟؟

القضايا اإلنسانية الكبرى في عالم اليوم



الجدول 
الزمني 
لمجلس 
نالمندوبي

www.rcrcconference.org
 conferences@rcrcconference.org: يرجى إرسال تعليقاتكم إلى العنوان التالي



إلهام اآلخرين 
!واستلهام أفكارهم 

إقامة العالقات 

وبناء 
الشراكات

منتدى 

الصليب 

األحمر 

والهالل 
األحمر

تشكل القضايا 

الراهنة والناشئة 

جدول أساس 

أعمال المؤتمر 

الدولي الثالث 
والثالثين

اكتشف العمل 

االبتكاري 

للجمعيات 
الوطنية 

منتدى يدوم يوما 

واحدا الستكشاف 

التحديات الراهنة 

واتجاهات 
المستقبل

المؤتمر الدولي الثالث والثالثون تبادل األفكار 
والمعرفة

المستقبل



!شاركوا

استضيفوا جلسة توعية/شاركوا في

 شاركوا في قيادة جلسة أو نشاط في منتدى
ب األحمر والهالل األحمرالصلي

قدموا أعمالكم المبتكرة في المعرض

االبتكار تبادلوا أفكاركم حول كيفية زيادة التفاعل و
في لقاءات هذا المنتدى

إقامة 
شراكات

منتدى 

الصليب 

االحمر 

والهالل 
األحمر

أفكار

معاً 

حلول

التكّيف


