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تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة
متابعة للقرار  4اذلي اعمتده جملس املندوبني س نة  2013والقرار  1اذلي اعمتده جملس املندوبني س نة ،2015
س ُيطرح املوضوع للنقاش مصحواب بقرار جديد وتقرير عن التقدم احملرز وخطة معل ُمراجعة .وس تعرض هذه الواثئق
التقدم امللموس احملرز يف هذا الصدد وس تقرتح مجموعة من ا ألنشطة اجلديدة اليت يزمع تنفيذها يف أجال زمنية حمدة
بغية دمع وتعزيز ومواصةل اجلهود امجلاعية الرامية اىل حتسني التنس يق والتأأهب والاس تجابة يف احلركة ،ليس يف
حاالت الطوارئ الكربى حفسب ،بل أأيضا يف ظروف العمل اليويم .وس يكون الهنج اجلديد املقرتح لوضع خطة
العمل أأبسط ،ويعاجل يف الوقت نفسه مسائل أأكرث تعقيدا ُحتدث تغيريات جوهرية ،مبا يتيح للحركة تلبية الاحتياجات
االنسانية ل ألشخاص املترضرين عىل حنو أأكرث فعالية وتاكمال ،خيضع للمساءةل ويكون فعاال من حيث التلكفة.

1ال تشري أأرقام البنود اىل ترتيب النظر فهيا خالل الاجامتع ،اذ يقرر رئيس الاجامتع ترتيب مناقش هتا.
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رؤية احلركة ومبادهئا يف جمال حشد املوارد
تعهدت مكوانت احلركة خالل اجامتع جملس املندوبني يف شهر ديسمرب  2015ابتباع أأسلوب مشويل لوضع مبادئ
حشد املوارد يف احلركة كلك يف اطار قرار اعامتد رمز احلركة ( .)CD/15/R2ومت تشكيل فريق مرجعي للحركة
لالضطالع هبذه العملية اليت تنهتيي ببلورة قرار يريم اىل املوافقة عىل رؤية ومبادئ للحركة يف جمال حشد املوارد
يف احلركة لكها ،ابالضافة اىل عدد من برامج العمل املقرتحة لتحسني قدرة احلركة عىل اس تغالل اماكنياهتا الفعلية يف
جمال مجع التربعات.
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حامية املهاجرين املس تضعفني وتلبية احتياجاهتم
س ُيقرتح عىل جملس املندوبني اعامتد بيان مشرتك عن الاحتياجات االنسانية للمهاجرين املس تضعفني .وبناء عىل
القرار  3الصادر عن املؤمتر احلادي والثالثني للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر ،س تكرر احلركة يف هذا البيان ،التعبري
عن شواغلها والزتاماهتا االنسانية وعزهما عىل توفري املساعدة وامحلاية وتلبية احتياجات مجيع املهاجرين مبن فهيم املهاجرين
غري النظاميني مع الرتكزي بشلك خاص عىل الفئات أالكرث تعرضا للخطر .والهدف من هذا البيان هو جعل صوت
احلركة مسموعا دلى ادلول وحهثا عىل اختاذ اجراءات لضامن أأمن املهاجرين اكفة وصون كرامهتم ،ولقطع تعهدات
التوجه عىل املس توايت الوطنية واالقلميية وادلولية ،مبا يف ذكل يف اطار املفاوضات اجلارية حول االتفاقني.
معلية ّ
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السعي اىل القضاء عىل ا ألسلحة النووية
س ُيعرض قرار وخطة معل جديدين .وس يصدر تقرير للتعريف هبذا القرار متضمنا تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ
القرار  1جمللس املندوبني لس نة  2013بشأأن :السعي اىل القضاء عىل ا ألسلحة النووية" :خطة معل ألربع س نوات".
وس يضم القرار اس تجابة احلركة لنتاجئ "مؤمتر ا ألمم املتحدة للتفاوض بشأأن معاهدة ملزمة قانوان حلظر ا ألسلحة النووية،
مبا يؤدي اىل القضاء التام علهيا" واعامتد خطة معل جديدة تدعو اىل أأن تعزز مجيع مكوانت احلركة هجودها خالل
الس نوات ا ألربع املقبةل ضامان لعدم اس تخدام ا ألسلحة النووية اطالقا يف املس تقبل وحظرها والقضاء علهيا ،استنادا
اىل التعهدات والالزتامات ادلولية القامئة ،وفقا ملا ّنص عليه القرار  1اذلي اعمتده جملس املندوبني يف س نة .2011
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التعلمي يف حاالت الزناع املسلح والكوارث وحاالت الطوارئ ا ألخرى
يبلغ عدد ا ألطفال واملراهقني غري امللتحقني ابملدارس زهاء  37مليون طفل ومراهق من مجةل ما يُقدر حبوايل 65
مليون طفل ومراهق ترتاوح أأعامرمه بني  3و 15س نة ممن ترضروا مبارشة من الزناعات املسلحة والكوارث وحاالت
الطوارئ ا ألخرى .ويزيد ارتفاع عدد الزناعات والكوارث وحاالت الطوارئ ا ألخرى من خطر انقطاع ا ألطفال
واملراهقني عن التعلمي أأو تردّي جودة التعلمي اذلي يتلقونه أأو تركهم ادلراسة ،كام يثري قلقا ابلغا حول حالهتم النفس ية
وسالمهتم وحاميهتم .ولهذا يشري لك من عاش مثل هذه ا ألوضاع اىل التعلمي بوصفه أأولوية اىل جانب الاحتياجات
االنسانية ا ألساس ية ا ألخرى من قبيل الغذاء واملأأوى واملاء.
وس ُيعرض عىل جملس املندوبني قرار يؤكد موقف احلركة والزتاهما بتعزيز تلبية احتياجات ا ألشخاص املترضرين يف
جمال التعلمي مع الرتكزي بشلك خاص عىل احلد من اخملاطر وامحلاية والسالمة وتسهيل احلصول عىل التعلمي ،مع مراعاة
اختالف أأدوار مكوانت احلركة وهماهما .وس هيدف هذا القرار اىل وضع اطار وتوجهيات عامة لتكثيف نشاط
مكوانت احلركة يف هذا القطاع .وسيستند القرار اىل الهدف الثاين الوارد يف القرار  2من "خطة ا ألربع س نوات
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لتنفيذ القانون ادلويل االنساين" ،اذلي اع ُتمد خالل املؤمتر ادلويل احلادي والثالثني .كام سيستند اىل حلقة العمل
اليت عُقدت خالل دورة جملس املندوبني لس نة  ،2013والفعالية اجلانبية اليت نُظمت خالل املؤمتر ادلويل الثاين
والثالثني ،وتعهُّدي س نة " :2015تعزيز حامية التعلمي أأثناء الزناعات املسلحة" و"تغيري العقليات وانقاذ ا ألرواح
وتعزيز الصمود من خالل توفري تعلمي قامئ عىل القمي للجميع".
امجلعة 10 ،نومفرب ،بعد الظهر ـ السبت  11نومفرب ،صباحا
اثلثا ـ مواضيع مطروحة للنقاش خالل حلقات العمل
يرىج مالحظة أأن حلقات العمل س تعقد مرة واحدة فقط ،وستتاح خاللها خدمة الرتمجة الفورية اىل مجيع اللغات .وس ُيـتاح اجلدول
الزمين النعقاد حلقات العمل وواثئقها الرمسية يف  26سبمتر .2017
حلقة العمل ا ألوىل :اعداد برانمج تعزيز الصمود :التحيل بروح القيادة عند وضع الس ياسات املتعلقة ابلكوارث واملناخ
يواجه العامل خطرا متناميا جراء الكوارث اليت زادت بفعل تغري املناخ وتفامقت بسبب الضعف املسترشي اذلي اقرتن بتوسع حرضي
عشوايئ ،وزايدة مظاهر عدم املساواة .ويف مواهجة هذه اخملاطر احملدقة ،قطعت ادلول تعهدات صارمة يف اطار اتفاق ابريس واطار
س نداي للحد من من خطر الكوارث ،و أأهداف التمنية املس تدامة من أأجل تعزيز الصمود ،وحتسني الس ياسات واملامرسات احمللية فامي
يتعلق ابدارة خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ.
ويف س ياق املؤمتر ادلويل للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر ،جددت ادلول دعوهتا للجمعيات الوطنية العالء لكمهتا ومساعدهتا عىل بلورة
برانمج تعزيز الصمود .ويف س نة  ،2007اعمتد املؤمتر ادلويل يف دورته احلادية والثالثني أأهدافا مشرتكة ملعاجلة ا ألبعاد االنسانية ّ
لتغري
املناخ ،مبا يف ذكل عن طريق وضع س ياسات متاكمةل الدارة خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ .ودعت ادلول ،يف لك دورة من
دورات املؤمتر ادلويل منذ س نة  ،2003امجلعيات الوطنية اىل مساعدهتا يف وضع س ياسات وقوانني صارمة وفعاةل يف هذا اجملال.
وجتاوبت امجلعيات الوطنية مع هذه ادلعوات من خالل الت أأثري عىل القوانني واللواحئ اجلديدة املتعلقة ابلكوارث يف أأكرث من  25بدلا،
واملسامهة مؤخرا يف خطط واسرتاتيجيات التكيّف الوطنية .وستس تعرض حلقة العمل التقدم اذلي أأحرز خالل الس نوات العرش ا ألخرية،
كام ستسعى اىل اس تكشاف كيفية اس تغالل امجلعيات الوطنية دلورها كجهات مساعدة عىل أأحسن وجه لمتكيهنا من التأأثري يف الاستامثرات
والقوانني والس ياسات واخلطط املتعلقة ابدارة الكوارث ومواهجة اخملاطر املناخية املتنامية وتعزيز مصود اجملمتعات احمللية.
كام س تتيح حلقة العمل للجمعيات الوطنية فرصة مناقشة طرق حتسني الوفاء ابلتعهدات اليت قُطعت خالل املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني،
مع الرتكزي عىل تعزيز ا ألطر القانونية والس ياس ية ،مبا يف ذكل الاس تفادة من ادلروس املس تخلصة من البحوث اجلارية حول "النوع
الاجامتعي يف الس ياسات والقوانني املتعلقة ابلكوارث".
حلقة العمل الثانية :حامية الرعاية الصحية واحرتام الشارات :كيف ميكن للحركة الاضطالع بقيادة اجلهود امجلاعية
تكررت حاالت الاعتداء عىل املصابني واملرىض والعاملني يف الرعاية واملرافق الصحية ووسائل النقل الطبية التابعة للحركة وغري التابعة
لها عىل السواء .وال تزال مثل هذه ا ألفعال حتدث ابس مترار وتبعث عىل القلق الشديد يف جمال العمل االنساين .و يقرتن ذكل ،يف حاالت
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الزناعات املسلحة ،بعدم احرتام الشارات املمزية املعرتف هبا مبوجب اتفاقيات جنيف لس نة  1949وبروتوكوالهتا االضافية ،ولوظيفهتا
امحلائية.
ويتيح جملس املندوبني لس نة  2017فرصة قيّمة ملواصةل مكوانت احلركة حوارها حول املسائل ا ألساس ية و أأفضل املامرسات واالجنازات
يف اطار متابعة القرار  4عن موضوع "الرعاية الصحية يف خطر" اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل الثاين والثالثون ومن أأجل ضامن احرتام
الشارات واس تخداهما اس تخداما الئقا .وسيستند النقاش اىل املبادرات اخملتلفة والقرارات السابقة الصادرة عن املؤمتر ادلويل وجملس
املندوبني فامي يتعلق ابلرعاية الصحية يف خطر والقانون ادلويل االنساين واطار الوصول المن والعالمة املمزية للحركة والتعاون والتنس يق
بني مكوانت احلركة ،وحت ُمل املسؤولية ازاء الساكن املترضرين .ومتهيدا للمؤمتر ادلويل الثالث والثالثني ،س هتدف حلقة العمل اىل التذكري
بأأدوار امجلعيات الوطنية ومسؤولياهتا ،ابالضافة اىل عرض أأفضل املامرسات من أأجل تروجي أأهداف قرار "الرعاية الصحية يف خطر"
وضامن احرتام الشارات.
حلقة العمل الثالثة :احلفاظ عىل الاس تقالل واحلياد وعدم ّ
التحزي أأمام اس تجابة ادلول وردود فعل امجلهور للتحدايت العاملية املعارصة
متثل املبادئ ا ألساس ية للحركة (خاصة احلياد وعدم ّ
التحزي والاس تقالل) معلام أأخالقيا تسرتشد به احلركة يف معلها يف مجيع الس ياقات
ومي ّكن مكوانهتا من احلد من املعاانة البرشية والتخفيف من حدهتا يف مجيع الظروف.
وتؤدي ادليناميات الراهنة ،خاصة مهنا الاس تقطاب وتنايم القلق ازاء ا ألوضاع ا ألمنية عىل املس توايت العاملية واالقلميية والوطنية ،اىل
اقصاء ا ألشخاص املس تضعفني والمتيزي ضدمه وتفامق معاانهتم .وتؤثر هذه ادليناميات عىل قدرة احلركة عىل العمل مع الالزتام الاكمل مببادهئا.
ذلا ،مفن الرضوري معاجلة بعض الضغوط املعارصة عىل هذه املبادئ بأأرسع ما ميكن .وسرتكز حلقة العمل هذه عىل كيفية تأأثري لك من
الر أأي العام واعامتد س ياسات تقييدية مرتبطة بأأمن ادلولية وتنفيذها ،يف قدرة امجلعيات الوطنية عىل تنفيذ أأنشطهتا عىل حنو مس تقل وحمايد
وغري متحزي.
وللنقاش صةل بعدد من جماالت العمل .وسرتكز هذه احللقة عىل ثالثة من أأمه هذه اجملاالت ويه )1 :س ياسات ادلوةل ور أأي امجلهور
بشأأن الهجرة والرتابط بيهنام )2 ،س ياسات ادلول وا ألمم املتحدة املتعلقة مبنع التطرف العنيف أأو ماكحفته؛  )3مسامهة احلركة يف ماكحفة
كره ا ألجانب والمتيزي.
حلقة العمل الرابعة :مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةل :هنج يشمل لك مكوانت احلركة
تضمن مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةل ازاء ا ألشخاص املترضرين اعتبار واجملمتعات واجلهات الفاعةل احمللية رشاكء ع يف الاس تجابة
االنسانية ىل قدم املساواة ،واستناد الربامج والعمليات اىل الاحتياجات احلقيقية والواقع يف امليدان .ويزداد االقرار بأأن هذا املوضوع يشلك
أأولوية أأساس ية لنجاح العمليات االنسانية ولكسب القبول والثقة ،وتعزيز مصود اجملمتعات احمللية عىل املدى الطويل.
و أأصبحت مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةل ازاء ا ألشخاص املترضرين قمية أأساس ية حلركة الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر تنعكس يف
هنج احلركة لوضع الربامج والتعهدات املتعددة اليت قطعهتا اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر والهالل
ا ألمحر وامجلعيات الوطنية (مبا يف ذكل مبادئ وقواعد املساعدة االنسانية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر وقرار امجلعية العامة لالحتاد ادلويل
وموثقة بقدر أأكرب فامي يتعلق
 GA/13/40بشأأن التواصل مع املس تفيدين) .عالوة عىل ذكل ،تعهدت احلركة بتطبيق أأساليب معل مهنجية ّ
ابلتواصل والتفاعل مع ا ألشخاص املس تضعفني واملساءةل ازاءمه ،فهُم املس تفيدون من ادلمع اذلي نقدمه من خالل التعهدات اليت قطعناها
يف اطار الصفقة الكربى اليت ُأطلقت خالل مؤمتر القمة العاملي للعمل االنساين.
5
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وتعاين ا ألوساط االنسانية من التفاوت بني القول والواقع عن مراجعة الس ياسات والعمليات عىل حد سواء .وعليه ،فان حتسني مشاركة
اجملمتعات احمللية واملساءةل يُعد خطوة رضورية لتعزيز العمليات واملسؤولية ا ألخالقية.
وس تحدد حلقة العمل التوهجات الاسرتاتيجية الرساء هنج ّموحد تتبعه احلركة يف جمال مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةل ازاءها يف غضون
الس نتني القادمتني ،وملناقشة املسائل احلامسة اليت أأثريت خالل املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني من قبيل :كيف ميكننا أأن ُحن ّسن اصغائنا
بطريقة مهنجية؟ كيف ميكن أأن نزيد كفاءتنا يف جمال مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةل حبيث تعادل مس توى كفاءتنا يف بناء مضخات
املياه وتقدمي االسعافات ا ألولية؟
حلقة العمل اخلامسة :النشاط االعاليم للحركة :الاتساق وا ألمهية الاسرتاتيجية
يف عاملنا اذلي يمتزي ابلرتابط الفائق ،أأصبحت املعلومات واالتصاالت جحر أأساس أأي معل أأو نشاط .وابتت مسعة اجلهات وصورهتا جانبا
أأساس يا من هويهتا ،وظهرت مناذج جديدة ل ألعامل ّغريت املشهد املعهود .وليك حتافظ احلركة عىل ماكنهتا يف خضم هذه التحوالت ،علهيا
أأن تكون مس تعدة!
وسرتكز حلقة العمل عىل بيان ا ألمهية الاسرتاتيجية والشامةل لالعالم واالتصاالت يف معليات احلركة ومصداقيهتا ومجعها للتربعات وماكنهتا،
وس تدرس يف الوقت نفسه اماكنيات الاستامثر واجراء البحوث يف الس نوات املقبةل من أأجل تعزيز نطاق معل احلركة وتأأثريها ومسعهتا
والثقة اليت حتظى هبا.
وابالستناد اىل اعالن نريويب املنبثق عن املنتدى االعاليم العاملي لس نة  ،2014س تدرس حلقة العمل الاسرتاتيجيات الالزمة للحركة
وحتدد س بل حتقيق اتساقها من أأجل تعزيز أأماكنياهتا االعالمية عىل املس توى العاملي والاس تفادة مهنا بصفهتا اجلهة الرائدة يف العمل االنساين
عىل الصعيدين احمليل والعاملي.

حلقة العمل السادسة :اس تخدام ا ألسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل
يزداد عدد الزناعات املسلحة اليت تدور رحاها يف املراكز املأأهوةل بعيدا عن ساحات املعارك املفتوحة اليت مصممت لها نُظم ا ألسلحة
املس تعمةل اليوم أأصال .وحني تُس تخدم ا ألسلحة املتفجرة ذات ا ألثر الواسع النطاق يف املناطق املأأهوةل فاهنا تكون سببا رئيس يا يف سقوط
الضحااي من املدنيني ويف احلاق ا ألرضار ابلبنية ا ألساس يةـ ويؤدي ذكل اىل تعطيل اخلدمات الرضورية لبقاء املدنيني مثل الرعاية الصحية
واملاء والكهرابء والرصف الصحي.
ويف القرار  7اذلي اعمتده جملس املندوبني س نة  2013عن "ا ألسلحة والقانون ادلويل االنساين" ،دعت احلركة ادلول اىل تعزيز حامية
املدنيني من الاس تخدام العشوايئ ل ألسلحة املتفجرة وأاثرها ،واىل جتنب اس تخدام ا ألسلحة املتفجرة ذات ا ألثر الواسع النطاق يف املناطق
املأأهوةل بكثافة.
وهتدف حلقة العمل اىل التوعية ابلاثر االنسانية املبارشة وغري املبارشة لهذه ا ألسلحة ،وابملسائل اليت أأثريت حولها يف القانون ادلويل
االنساين ،وبأأفضل املامرسات اليت ميكن أأن تلزتم هبا القوات املسلحة عند اختيارها لوسائل وطرق القتال يف املناطق املأأهوةل .وستتاح
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الفرصة أأيضا للجنة ادلولية للصليب ا ألمحر لتقدمي مالحظاهتا وتوصياهتا بشأأن منع ا ألذى غري املقبول اذلي يلحق ابملدنيني جراء ا ألسلحة
املتفجرة املس تخدمة يف املناطق املأأهوةل.

حلقة العمل السابعة :الصحة العقلية والاثر النفس ية للزناعات املسلحة والكوارث وغريها من حاالت الطوارئ
تؤدي الزناعات املسلحة والعنف امجلاعي وحاالت الطوارئ ا ألخرى اىل تعدد مشالك الصحة العقلية واملعاانة النفس ية والاجامتعية يف
صفوف ماليني الرجال والنساء والفتيان والفتيات يف مجيع أأحناء العامل ،ولها وقع انساين ابلغ يلقي بثقهل عىل اجملمتعات احمللية وعىل اجملمتعات
كلك.
واليوم ال جيري تناول مسأأةل الصحة العقلية والاحتياجات النفس ية والاجامتعية لضحااي الزناعات املسلحة والكوارث والطوارئ ا ألخرى
عىل النحو املناسب .وتتيح حلقة العمل فرصة للحركة ليك تبارش معلية وضع اطار مشرتك لتنس يق هنُ ج الصحة العقلية والنفس ية-
الاجامتعية وحتسني فعاليهتا ،ويشمل ذكل الراحة النفس ية ملتطوعي احلركة وموظفهيا .وسيُسرتشد ابس تنتاجات احللقة الختيار املواضيع
احملددة اليت ستُناقش مبزيد من الاس تفاضة خالل املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر س نة .2019
حلقة العمل الثامنة :وضع اسرتاتيجية بشأأن اعادة الروابط العائلية وا ألشخاص املفقودين و أأرسمه
تصبح أأعداد ال حتىص من ا ألشخاص يف عداد املفقودين وتتشت ا ألرس حني تدمر احلرب بدلاان برمهتا ،أأو حني تتحول اىل خراب بفعل
الكوارث الطبيعية ،أأو حني يُضطر ا ألشخاص اىل مغادرة دايرمه والانطالق يف رحةل حمفوفة ابخملاطر .وي ُسبب هجل مصري خشص عزيز
عىل القلب معاانة مجّة .ومتثل هممة اس تكشاف مصري ا ألشخاص املفقودين واعادة الروابط العائلية احدى املهام ا ألساس ية القدمية اليت
تضطلع هبا احلركة منذ قرن من الزمن ،واليت يعرتف بدروها الرائد فهيا بفضل خربهتا العريقة وش بكهتا الشعبية العاملية ،واحرتاهما املبادئ
ا ألساس ية وحاميهتا للبياانت الشخصية.
وسوف تنهتيي مدة الاسرتاتيجية احلالية للحركة بشأأن اعادة الروابط العائلية يف أأواخر س نة  .2018ويف ظل التطور الرسيع للوسائل
التكنولوجية اجلديدة و ّ
تغري مشهد العمل االنساين ،عىل احلركة أأن تلقي نظرة انقدة اىل قدراهتا وتعيد النظر يف طريقة معلها .وحنن الن
يف مرحةل حامسة ،يف منتصف مرحةل وضع اسرتاتيجية جديدة يف هذا اجملال ،ومن الرضوري أأن ّيوجه قادة احلركة هذه العملية استنادا
اىل التوهجات الاسرتاتيجية املبدئية الواردة يف التقرير املعروض عىل جملس املندوبني.
وستناقش هذه احللقة التوهجات الاسرتاتيجية اخملتارة لالسرتاتيجية اجلديدة سعيا اىل املسامهة يف تطويرها .وسيشمل النقاش أأبعادا هامة
تتعلق اب ألشخاص املفقودين و أأرسمه.

السبت  11نومفرب ،بعد الظهر
رابعاـ بنود معروضة الختاذ قرار بشأأهنا خالل اجللسة العامة
-10

الصحة والسالمة
لقد ّمرت عرش س نوات منذ أأن ُأدرج يف القرار  1اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل الثالثون للصليب ا ألمحر والهالل
ا ألمحر الالزتام "بتعزيز النظم الصحية ووضع اخلطط الصحية الوطنية ابرشاك امجلعيات الوطنية ،وحبيث تشمل
متكني املتطوعني والفئات املترضرة" .ويتيح اجامتع جملس املندوبني لس نة  2017فرصة العادة النظر يف دور مكوانته
7
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يف اطار التوهجات واخملاطر العاملية احلالية والناش ئة يف جمال الصحة ،وللموافقة عىل خطة معل للتعاون مع احلكومات
من أأجل حتسني التأأهب عىل الصعيد الوطين ،والتصدي ل ألوبئة ،وتعزيز القدرات اجلوهرية الواردة يف اللواحئ ادلولية
املتعلقة ابلصحة ،من أأجل اعامتد هنج حم ّدث للحركة من أأجل التصدي ل ألوبئة واجلواحئ خالل املؤمتر ادلويل الثالث
والثالثني .وس يتناول القرار أأيضا وضع اطار لس ياسات احلركة بشأأن الصحة العقلية وادلمع النفيس الاجامتعي ل ُيعمتد
يف الاجامتع القادم جمللس املندوبني.
-11

وضع اسرتاتيجية اعادة الروابط العائلية
ُأعلن يف تقرير تنفيذ اسرتاتيجية اعادة الروابط العائلية ( 2008ـ  )2018الصادر س نة  2015واملعروض عىل جملس
املندوبني عن العملية القادمة لوضع اسرتاتيجية جديدة للفرتة التالية لس نة  .2018ويضم التقرير املزمع تقدميه اىل
جملس املندوبني لس نة  2017التوهجات الاسرتاتيجية ا ألولية الرئيس ية لالسرتاتيجية اجلديدة العادة الروابط العائلية
قيد االعداد ،يف ضوء املشاورات اليت أأجريت يف احلركة ومع ا ألطراف املعنية من خارج احلركة .وس يجري تقدمي
قرار ،يف ضوء التقرير ،يرحب ابلعمل اذلي أأجنز ،وحيث عىل مواصلته ،ويؤكد من جديد عىل صالحية الاسرتاتيجية
احلالية العادة الروابط العائلية حىت س نة  ،2019ويدعو فريق التنفيذ اىل تقدمي اسرتاتيجية جديدة ليعمتدها جملس
املندوبني يف اجامتعه القادم.

-12

القانون ادلويل االنساين
س يأأخذ قرار عام عن مسائل القانون ادلويل االنساين بعني الاعتبار التقرير املرحيل عن تنفيذ القرارين  1و 2املعمتدَ ين
يف املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني بشأأن "تعزيز القانون ادلويل االنساين محلاية ا ألشخاص احملرومني من حريهتم" ويشأأن
العملية ادلولية احلكومية لتعزيز احرتام القانون ادلويل االنساين عىل التوايل.
كام س يأأخذ القرار بعني الاعتبار تقريرا عن قاعدة البياانت وادلراسة اليت أأجرهتا اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر عن
القانون ادلويل االنساين العريف ،مع تسليط الضوء عىل ادلور احلامس للحركة يف املسامهة بشلك كبري يف حامية حضااي
الزناعات املسلحة .ومنذ  ،2007معلت اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر ،ابالشرتاك مع الصليب ا ألمحر الربيطاين وبدمع
من مجعيات وطنية أأخرى سامهت بأأفضل ممارساهتا ،عىل حتديث املامرسة اليت تستند الهيا ادلراسة .ومنذ س نة
 ،2010أأصبحت ادلراسة الاكمةل والتحديثات املنتظمة للمامرسات املعمول هبا متاحة عىل قاعدة بياانت اللجنة ادلولية
املكرسة للقانون ادلويل االنساين العريف.
خامسا ـ تقارير املتابعة والتقدم احملرز يف اجللسات العامة

س ُتقدم التقارير املذكورة يف القامئة أأدانه اىل مجيع أأعضاء اجمللس كواثئق معل  45يوما قبل افتتاح اجامتع جملس املندوبني.
ويُرىج من أأعضاء جملس املندوبني اذلين يودون التعليق عىل هذه التقارير ارسال تعليقاهتم كتابة .ولن يُعرض أأي من هذه التقارير أأو
يُناقش يف اجمللس ما مل يطلب أأحد ا ألعضاء ذكل مس بقا.
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تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ القرار  7لس نة  2013بشأأن " ا ألسلحة والقانون ادلويل االنساين"  ،اذلي يتضمن أأيضا
حتديثات عن تنفيذ اسرتاتيجية احلركة للحد من ا أللغام ا ألرضية أأو اخمللفات املتفجرة للحرب.

-14

رؤية للحركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر

-15

تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ "مبادرة احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر اخلاصة ابلعالمة املمزية :اعامتد رمز احلركة
ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر"
يف اطار متابعة القرار  2املعمتد يف جملس املندوبني لس نة  ،2015س تعرض اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر والاحتاد
ادلويل تقريرا عن احلاالت اليت اس ُتخدم فهيا رمز احلركة والنتاجئ وادلروس املس تخلصة.

-16

تنفيذ مذكرة التفامه واالتفاق بشأأن التدابري التشغيلية ،املوقعني يف 28نومفرب  2005بني مجعية الهالل ا ألمحر الفلسطيين ومجعية
ماجن دافيد أأدوم االرسائيلية

يف اطار متابعة تنفيذ القرار  11املعمتد يف جملس املندوبني لس نة  ،2015س تقدم اللجنة ادلامئة تقريرا عن متابعة تنفيذ
رؤية احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر.

طلب جملس املندوبني س نة  2015يف قراراه  10أأن "توفر اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر والاحتاد ادلويل ادلمع
اللوجس يت والتقين لعملية رصد التنفيذ ولضامن تقدمي تقرير عن تنفيذ مذكرة التفامه اىل جملس املندوبني يف دورته
املقبةل ومن خالهل اىل املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني ".وس ُيعرض عىل جملس املندوبني س نة  2017التقرير الهنايئ
للمراقب املس تقل ،وسيتلقى تقريرا عن مس تجدات التقدم احملرز يف تنفيذ مذكرة التفامه.
-17

تعزيز ارشاك املعوقني يف أأنشطة احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر
يف اطار متابعة القرار  4جمللس املندوبني لس نة  ،2015س ُيعرض تقرير عن التقدم احملرز يشري اىل االجنازات اليت
مت حتقيقها حىت اليوم والتقدم احملرز يف ضوء البياانت ا ألساس ية.

-18

صندوق الامرباطورة شوكن
س تقدم اللجنة املشرتكة بني اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل املعنية بصندوق الامرباطورة شوكن تقريرها لفرتة الس نتني.

-19

التقرير عن التقدم احملرز يف "مراجعة النظم ا ألساس ية للجمعيات الوطنية وقاعدهتا القانونية"
يرفع تقرير اللجنة املشرتكة بين اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل املعنية ابلنظم ا ألساس ية للجمعايت الوطنية ابنتظام اىل
جملس املندوبني ،مصحواب بعرض للنقاط ا ألساس ية والتقدم احملرز يف معلية املراجعة اجلارية للنظم ا ألساسية للجمعايت
الوطنية وقاعدهتا القانونية.

-20

التقرير عن معل اللجنة ادلامئة
يرفع هذا التقرير بشلك منتظم اىل جملس املندوبني

-21

اس تعراض منتصف املدة لنتاجئ املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر
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يف اطار متابعة القرار  10للمؤمتر ادلويل الثاين والثالثني ،س يعرض تقرير عىل اجمللس بشأأن التقدم احملرز يف تنفيذ
قرارات املؤمتر ادلويل والتعهدات يف هذا الصدد.
سادسا ـ تقدمي رساةل رئيس الاجامتع
س يقدم رئيس الاجامتع رساةل تعكس املواضيع الرئيس ية للمجلس وتسلط الضوء عىل أأمهية معل احلركة يف عاملنا اليوم.
سابعا ـ اختتام اجمللس
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اترخي وماكن انعقاد جملس املندوبني يف س نة .2019

*************************
يدعومك القامئون عىل تنظمي الفعالية حلضور
حفل مشرتك لتسلمي اجلوائز يوم  9نومفرب لتلقي جائزة هرني دوانن ،وجائزة السالم واالنسانية ،وجائزة هرني دافيسون وجائزة التطوع
والش باب.

يليه حفل كوكتيل
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