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 جملس مندويب

 احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر

 

 جدول الأعامل املؤقت

 1والربانمج

 

محر يوم االثنني مشرتك سيُنظم حفل افتتايح محر والهالل الأ  جمللس املندوبني وامجلعية العامة لالحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأ

 .2017نومفرب  6

 . صباحا2017نومفرب  10امجلعة، 

 

 الافتتاح واملسائل اال جرائيةأأوال ـ  

 افتتاح جملس املندوبني -1

 الرئيس والأمناء انتخاب رئيس اجمللس وانئب -2

 أأعامل جملس املندوبنياعامتد جدول  -3

 افتتاح العمل حول اجتاهات املس تقبل اليت تؤثر يف الناس ويف العمل اال نساين للحركة ادلولية للصليب الأمحر  -4

 والهالل الأمحر.

 يف اجللسات العامةللنقاش والختاذ قرار  املطروحة بنودال  اثنيا ـ 

 احلركة بني مكوانت تعزيز التنس يق والتعاون -5

س ُيطرح ، 2015لس املندوبني س نة اذلي اعمتده جم 1والقرار  2013ندوبني س نة جملس امل اذلي اعمتده  4 لقرارل متابعة  

تقدم ل ا هذه الواثئق وس تعرضقرار جديد وتقرير عن التقدم احملرز وخطة معل ُمراجعة. ب مصحواباملوضوع للنقاش 

بغية دمع حمدة  أ جال زمنية اليت يزمع تنفيذها يفاجلديدة من الأنشطة  مجموعةاحملرز يف هذا الصدد وس تقرتح امللموس 

ىل اجلهود امجلاعية ومواصةل  وتعزيز حاالت الطوارئ  ، ليس يفيف احلركة حتسني التنس يق والتأأهب والاس تجابةالرامية ا 

يف عاجل يو ، بسطأأ وس يكون الهنج اجلديد املقرتح لوضع خطة العمل . العمل اليويم ظروفيف  بل أأيضا الكربى حفسب،

للأشخاص  للحركة تلبية الاحتياجات اال نسانيةمبا يتيح  حُتدث تغيريات جوهرية،مسائل أأكرث تعقيدا الوقت نفسه 

 من حيث التلكفة.   فعاالون يكلمساءةل و ل  ضعخي وتاكمال ،املترضرين عىل حنو أأكرث فعالية 

 حشد املوارديف جمال احلركة  مبادئ -6

شد ح لوضع مبادئ  أأسلوب مشويلابتباع  2015ديسمرب شهر اجامتع جملس املندوبني يف تعهدت مكوانت احلركة خالل 

طار يفاملوارد   لالضطالعلحركة لل فريق مرجعي يشك  ت (. ومتCD/15/R2قرار اعامتد رمز احلركة ) احلركة كلك يف ا 

ىل املوافقة عىل رؤية يريم  بلورة قرارب  اليت تنهتييهبذه العملية   ،احلركة لكها يف واردشد املح  جمال يف ركةحللومبادئ ا 

ىل عد ماكنياهتا  لتحسنيقرتحة املعمل البرامج  د منابال ضافة ا   مجع التربعات.جمال  يف الفعليةقدرة احلركة عىل اس تغالل ا 

                                                
ذ يقرر رئيس 1 ىل ترتيب النظر فهيا خالل الاجامتع، ا   ترتيب مناقش هتا. الاجامتعال تشري أأرقام البنود ا 
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 الاحتياجات اال نسانية للمهاجرين املس تضعفني تلبية  نداء احلركة ابلعمل عىل  -7

 3القرار  وبناء عىلني. ضعفملس تبيان مشرتك عن الاحتياجات اال نسانية للمهاجرين اعىل جملس املندوبني اعامتد  قرتحس يُ 

ن شواغلها تكرر احلركة يف هذا البيان، التعبري عس  ، ني للصليب الأمحر والهالل الأمحرالصادر عن املؤمتر احلادي والثالث

 نين غري النظامييهاجر مجيع املهاجرين مبن فهيم امل توفري املساعدة وامحلاية وتلبية احتياجات  وعزهما عىلوالزتاماهتا اال نسانية 

دلى  سموعام صوت احلركة  جعلمع الرتكزي بشلك خاص عىل الفئات الأكرث تعرضا للخطر. والهدف من هذا البيان هو 

جراءاتعىل  اادلول وحهث  س تواتامل ىل ع معلية التّوجه تعهداتولقطع  ،كرامهتم وصوناكفة املهاجرين  لضامن أأمن اختاذ ا 

قلميي ةالوطني طار املفاوضات اجلارية حول االتفاقنييف ة، مبا وادلولي ةواال   .ذكل يف ا 

ىل -8  الأسلحة النووية القضاء عىل السعي ا 

قرار وخطة معل جديدين. وس يصدر تقرير للتعريف هبذا القرار متضمنا تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ القرار  عرضس يُ 

ىل القضاء عىلبشأأن : 2013جمللس املندوبني لس نة  1  مض": خطة معل لأربع س نوات." وس يالأسلحة النووية السعي ا 

مبا يؤدي ة، ملزمة قانوان حلظر الأسلحة النووي معاهدة تفاوض بشأأنمؤمتر الأمم املتحدة لل القرار اس تجابة احلركة لنتاجئ "

ىل القضاء التام علهيا ىل أأن تعزز مجيع مكوانت احلركة هجودها خالل الس نوات الأربع  "ا  واعامتد خطة معل جديدة تدعو ا 

طالقا يف املس تقبل وحظرها  ىل اوالقضاء علهيااملقبةل ضامان لعدم اس تخدام الأسلحة النووية ا  لتعهدات ، استنادا ا 

 .2011س نة جملس املندوبني يف اذلي اعمتده  1عليه القرار ، وفقا ملا نّص القامئةوالالزتامات ادلولية 

 اال نسانية ذات الصةلالتعلمي والاحتياجات  -9

 

مليون  65حبوايل قدر ما يُ  مجةلمن مليون طفل ومراهق  37 زهاء يبلغ عدد الأطفال واملراهقني غري امللتحقني ابملدارس

وحاالت الطوارئ  الزناعات املسلحة والكوارثمن س نة ممن ترضروا مبارشة  15و 3ني طفل ومراهق ترتاوح أأعامرمه ب

 ن التعلميع واملراهقني الأطفال انقطاعالزناعات والكوارث وحاالت الطوارئ الأخرى من خطر عدد . ويزيد ارتفاع الأخرى

م وحاميهتم. ولهذا حالهتم النفس ية وسالمهتحول  يثري قلقا ابلغاكام  ،ادلراسة تركهملقونه أأو أأو ترّدي جودة التعلمي اذلي يت

ىل التعلمي  مثليشري لك من عاش  ىل جانب بوصفه أأولويةهذه الأوضاع ا  نسانية الأساس ية  ا  من لأخرى االاحتياجات اال 

 قبيل الغذاء واملأأوى واملاء. 

يف جمال ترضرين جات الأشخاص امل يؤكد موقف احلركة والزتاهما بتعزيز تلبية احتياس ُيعرض عىل جملس املندوبني قرار و 

مع مراعاة اختالف  ،صول عىل التعلميوامحلاية والسالمة وتسهيل احل التعلمي مع الرتكزي بشلك خاص عىل احلد من اخملاطر

طار وتوجهيات ع ىل وضع ا   امة لتكثيف نشاط مكوانت احلركة يفأأدوار مكوانت احلركة وهماهما.  وس هيدف هذا القرار ا 

ىلهذا القطاع.  وسيستند القرار  من "خطة الأربع س نوات لتنفيذ القانون ادلويل  2الهدف الثاين الوارد يف القرار  ا 

ىل حلقة العمل اليت ُعقدت خالل دورة  اال نساين"، اذلي اعُتمد خالل املؤمتر ادلويل احلادي والثالثني.  كام سيستند ا 

 عهدين الذلي قُطعاالت و  ،دلويل الثاين والثالثنيخالل املؤمتر االيت نُظمت ، والفعالية اجلانبية 2013ندوبني لس نة جملس امل 

نقاذ الأرواح وتعزيز الصمود من خاللةاملسلح ات: "تعزيز حامية التعلمي أأثناء الزناع2015س نة   " و"تغيري العقليات وا 

 توفري تعلمي قامئ عىل القمي للجميع."   
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 نومفرب، صباحا 11نومفرب، بعد الظهر ـ السبت  10امجلعة، 

 للنقاش خالل حلقات العملمطروحة مواضيع اثلثا ـ  

ىل مجيع اللغات.  وسُيـتاح اجلدول  يرىج مالحظة أأن حلقات العمل س تعقد مرة واحدة فقط، وستتاح خاللها خدمة الرتمجة الفورية ا 

وستتاح تقارير مجيع حلقات العمل عىل موقع جملس املندوبني: . 2017سبمتر  26الزمين النعقاد حلقات العمل وواثئقها الرمسية يف 
www.rcrcconference.org. 

عداد   الس ياسات املتعلقة ابلكوارث واملناخ عند وضعالقيادة روح تعزيز الصمود: التحيل ب برانمجحلقة العمل الأوىل: ا 

يواجه العامل خطرا متناميا جراء الكوارث اليت زادت بفعل تغري املناخ وتفامقت بسبب الضعف املسترشي اذلي اقرتن بتوسع حرضي 

طا تعهداتوزادة مظاهر عدم املساواة. ويف مواهجة هذه اخملاطر احملدقة، قطعت ادلول  ،عشوايئ طار اتفاق ابريس وا  ر صارمة يف ا 

امي وحتسني الس ياسات واملامرسات احمللية ف ،كوارث، وأأهداف التمنية املس تدامة من أأجل تعزيز الصمودس نداي للحد من من خطر ال

دارة خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ.  يتعلق اب 

بلورة  ا عىلاعدهتمسو  ال عالء لكمهتاويف س ياق املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحر، جددت ادلول دعوهتا للجمعيات الوطنية  

 ، اعمتد املؤمتر ادلويل يف دورته احلادية والثالثني أأهدافا مشرتكة ملعاجلة الأبعاد اال نسانية لتغرّي 2007س نة ويف تعزيز الصمود.   برانمج

لك دورة من  يف ،وضع س ياسات متاكمةل ال دارة خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ.  ودعت ادلولعن طريق املناخ، مبا يف ذكل 

ىل ، 2003رات املؤمتر ادلويل منذ س نة دو   .   ليف هذا اجملايف وضع س ياسات وقوانني صارمة وفعاةل  مساعدهتاامجلعيات الوطنية ا 

بدلا،  25 كرث منأأ  وجتاوبت امجلعيات الوطنية مع هذه ادلعوات من خالل التأأثري عىل القوانني واللواحئ اجلديدة املتعلقة ابلكوارث يف

ة، الأخري  ت العرشالس نواخالل  اذلي أأحرزالتقدم  حلقة العمل وستس تعرض. ةالوطني التكيّف واسرتاتيجياتطط خمؤخرا يف  ملسامهةاو 

ىل اس تكشاف رات الاستامث يف عىل أأحسن وجه لمتكيهنا من التأأثريكجهات مساعدة ورها دلمجلعيات الوطنية ا كيفية اس تغالل كام ستسعى ا 

 دارة الكوارث ومواهجة اخملاطر املناخية املتنامية وتعزيز ومود اجملمتعات احمللية.املتعلقة اب  والقوانني والس ياسات واخلطط 

ادلويل الثاين والثالثني،  خالل املؤمتر اليت قُطعت الوفاء ابلتعهداتللجمعيات الوطنية فرصة مناقشة طرق حتسني حلقة العمل كام س تتيح 

"النوع  حول ةاريث اجلو ادلروس املس تخلصة من البح الاس تفادة من، مبا يف ذكل الأطر القانونية والس ياس ية عىل تعزيز مع الرتكزي

 الاجامتعي يف الس ياسات والقوانني املتعلقة ابلكوارث".

 اجلهود امجلاعيةبقيادة الاضطالع حركة ميكن للحامية الرعاية الصحية واحرتام الشارات: كيف   ل الثانية:حلقة العم

 ة للحركة وغري التابعة لهاالتابع رافق الصحية ووسائل النقل الطبيةتكررت حاالت الاعتداء عىل املصابني واملرىض والعاملني يف الرعاية وامل

يف حاالت ، كليقرتن ذ والعمل اال نساين.  يف جماللق الشديد ابس مترار وتبعث عىل الق مثل هذه الأفعال حتدثوال تزال  عىل السواء.

 وبروتوكوالهتا اال ضافية، ولوظيفهتا امحلائية.  1949اتفاقيات جنيف لس نة  مبوجب املعرتف هبا بعدم احرتام الشارات املمزية، ةاملسلح اتالزناع

ازات جناملسائل الأساس ية وأأفضل املامرسات واال   حوارها حولمكوانت احلركة  ملواصةلفرصة قيّمة  2017ويتيح جملس املندوبني لس نة 

طار متابعة القرار  "الرعاية الصحية يف خطر" اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل الثاين والثالثون ومن أأجل ضامن احرتام  عن موضوع 4يف ا 

ىل املبادرات اخملتلفة والقرارات السابقة الصادرة عن املؤمتر ادلويل وجملس  الشارات واس تخداهما اس تخداما الئقا. وسيستند النقاش ا 

طار الوصول ال من ،والقانون ادلويل اال نساين ،وبني فامي يتعلق ابلرعاية الصحية يف خطراملند حركة والتعاون والتنس يق والعالمة املمزية لل ،وا 

زاء الساكن املترضرين.  ل حتمُ احلركة، و  بني مكوانت ىل التذكري للمؤمتر ادلويل الثالث والثالثني، س هتدف حلقة الع ومتهيدااملسؤولية ا  مل ا 

ىل ر امجلعيات الوطنية ومسؤولياهتابأأدوا ية يف خطر" الصح  أأهداف قرار "الرعاية تروجيعرض أأفضل املامرسات من أأجل ، ابال ضافة ا 

 ارات. شوضامن احرتام ال 

http://www.rcrcconference.org/
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 املعارصةالعاملية للتحداتوردود فعل امجلهور  اس تجابة ادلوليف ظل واحلياد وعدم التحزّي  احلفاظ عىل الاس تقالل الثالثة: العمل  حلقة

يف مجيع الس ياقات  هامعل احلركة يف  تسرتشد به ا  أأخالقي معلام( احلياد وعدم التحزّي والاس تقاللمتثل املبادئ الأساس ية للحركة )خاصة 

ّ و   . يف مجيع الظروف حدهتا التخفيف منن املعاانة البرشية و كن مكوانهتا من احلد ممي

زاء الأوضاع الأمنية عىل  قل العاملية و  املس تواتوتؤدي ادليناميات الراهنة، خاصة مهنا الاس تقطاب وتنايم القلق ا  ىل ةوالوطني ةميياال  ، ا 

قصاء الأشخاص امل  ادهئا. بالالزتام الاكمل مب  عمهذه ادليناميات عىل قدرة احلركة عىل العمل  ؤثروتوتفامق معاانهتم.  مهوالمتيزي ضدس تضعفني ا 

لك من فية تأأثري كي . وسرتكز حلقة العمل هذه عىل بأأرسع ما ميكن املعارصة عىل هذه املبادئ معاجلة بعض الضغوط مفن الرضوري ،ذلا

حنو مس تقل وحمايد  قدرة امجلعيات الوطنية عىل تنفيذ أأنشطهتا عىل ، يفوتنفيذها مرتبطة بأأمن ادلوةلالرأأي العام واعامتد س ياسات تقييدية 

 وغري متحزي. 

 امجلهوررأأي ( س ياسات ادلوةل و 1:  ويهاالت من أأمه هذه اجملثالثة عىل  احللقةوسرتكز هذه لعمل. اجماالت د من عدصةل بلنقاش ل و 

( مسامهة احلركة يف ماكحفة 3تعلقة مبنع التطرف العنيف أأو ماكحفته  (  س ياسات ادلول والأمم املتحدة امل 2بشأأن الهجرة والرتابط بيهنام، 

   كره الأجانب والمتيزي.

  تفعيل مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةل الأقوال ا ىل الأفعال:من  الرابعة: حلقة العمل 

زاء الأشخاص املترضرين  واملساءةلاجملمتعات احمللية  مشاركةضمن ت اكء  يف الاس تجابة اال نسانية رش واجلهات الفاعةل احمللية اجملمتعات  اعتبارا 

ىلواستناد الربامج والعمليات ، ىل قدم املساواةع قرار بأأن هذا املوضوع ي  يفالاحتياجات احلقيقية والواقع  ا  شلك أأولوية امليدان. ويزداد اال 

 عات احمللية عىل املدى الطويل. ومود اجملمت ، وتعزيزول والثقةالقب كسبلعمليات اال نسانية ول أأساس ية لنجاح ا

زاء الأشخاص املترضرين قمية أأساس ية حلرك واملساءةلاجملمتعات احمللية ت مشاركة أأصبحو  نعكس يف ت  ة الصليب الأمحر والهالل الأمحرا 

 والهالل الأمحر لصليبا مجلعيات ادلويل الاحتادالأمحر و للصليب وليةاملتعددة اليت قطعهتا اللجنة ادل والتعهداتهنج احلركة لوضع الربامج 

العامة لالحتاد ادلويل  امجلعية وقرار الأمحر والهالل الأمحر للصليب اال نسانية املساعدة وقواعد مبادئ ذكل يف مبا) الوطنية وامجلعيات الأمحر

GA/13/40 فامي يتعلق  قدر أأكربب ومّوثقةتطبيق أأساليب معل مهنجية ب  احلركة تعهدتوة عىل ذكل، (. عالبشأأن التواصل مع املس تفيدين

زاءمهابلتواصل والتفاعل مع الأشخاص املس تضعفني  تعهدات اليت قطعناها ال ادلمع اذلي نقدمه من خالل من  املس تفيدونم هُف ، واملساءةل ا 

طار  يف نساين. ُأطلقتالصفقة الكربى اليت ا   خالل مؤمتر القمة العاملي للعمل اال 

نف.  وعليه، عىل حد سواء العملياتو الس ياسات   مراجعةعن قوال والأفعال  بني الأ  تفاوتال وتعاين الأوساط اال نسانية من  حتسني  ا 

 خالقية. الأ سؤولية امل خطوة رضورية لتعزيز العمليات و يُعد  واملساءةلاجملمتعات احمللية  مشاركة

زاءها يف غضون  املساءةلو اجملمتعات احمللية  جمال مشاركةيف حد تتبعه احلركة حلقة العمل التوهجات الاسرتاتيجية ال رساء هنج موّ  حددوس ت ا 

صغائنا  نايف ميكن : ك من قبيل املؤمتر ادلويل الثاين والثالثنياملسائل احلامسة اليت أأثريت خالل  ، وملناقشةالس نتني القادمتني أأن حُنّسن ا 

يف بناء مضخات  فاءتناكحبيث تعادل مس توى  ة واملساءةلاجملمتعات احمللي مشاركةجمال يف  كفاءتنا؟ كيف ميكن أأن نزيد بطريقة مهنجية

 املياه وتقدمي اال سعافات الأولية؟

يقاظ اخلامسة:حلقة العمل   لحركة: الاتساق والأمهية الاسرتاتيجية لاال عاليمالنشاط  .الأمحر العمالق ا 

جانبا هات وصورهتا وابتت مسعة اجل أأساس أأي معل أأو نشاط. جحر ت املعلومات واالتصاالت لرتابط الفائق، أأصبحاب اذلي يمتزييف عاملنا 

، علهيا ذه التحوالتهت املشهد املعهود. ول ي حتاف  احلركة عىل ماكنهتا يف خضم وظهرت مناذج جديدة للأعامل غريّ  أأساس يا من هويهتا،

 !تكون مس تعدةأأن 
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عالمالأمهية الاسرتاتيجية والشامةل  بيانوسرتكز حلقة العمل عىل   ،ومتوضعهاللتربعات  معليات احلركة ومصداقيهتا ومجعها واالتصاالت يف لال 

ماكنيات س تدرسو  جراء البحوثستامثر و الا يف الوقت نفسه ا  ة وتأأثريها ومسعهتا احلرك نطاق معليف الس نوات املقبةل من أأجل تعزيز  ا 

 .حتظى هباوالثقة اليت 

عالن نريويب املنبثق عن  ىل ا  حتدد لحركة و الالزمة لسرتاتيجيات الاحلقة العمل  س تدرس، 2014لس نة  ةالعاملي اال عالمندوة وابالستناد ا 

عالمية عىل املس توى العاملي  أأماكنياهتااتساقها من أأجل تعزيز س بل حتقيق  ة يف العمل اال نساين عىل بصفهتا اجلهة الرائد اوالاس تفادة مهناال 

 الصعيدين احمليل والعاملي. 

 اس تخدام الأسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل  السادسة:حلقة العمل 

ظم الأسلحة نُ  ومممت لها بعيدا عن ساحات املعارك املفتوحة اليت يف املراكز املأأهوةلرحاها يزداد عدد الزناعات املسلحة اليت تدور 

هنا تكون سببا ر النطاق يف واسعال الأثرذات . وحني تُس تخدم الأسلحة املتفجرة أأصال   املس تعمةل اليوم ئيس يا يف سقوط  املناطق املأأهوةل فا 

حلاق ال ىل  الأرضارضحاا من املدنيني ويف ا  ني مثل الرعاية الصحية املدني لبقاء الرضوريةاخلدمات  تعطيلابلبنية الأساس يةـ ويؤدي ذكل ا 

 واملاء والكهرابء والرصف الصحي.

نساين"، دعت احلركة ادلول عن "الأسلحة والقانون ادلو 2013س نة لس املندوبني اذلي اعمتده جم 7ويف القرار  ىل يل اال  تعزيز حامية ا 

ىل جتنب اس تخدام الأسلحة املتفجرة ذات وأ اثرها، لأسلحة املتفجرة لاملدنيني من الاس تخدام العشوايئ  النطاق يف املناطق سع االأثر الو وا 

  "املأأهوةل بكثافة.

ىل التوعية   القانون ادلويل ، وابملسائل اليت أأثريت حولها يفلهذه الأسلحةاملبارشة وغري املبارشة اال نسانية  ابل اثروهتدف حلقة العمل ا 

ناطق املأأهوةل. وستتاح يف امل  القتالوبأأفضل املامرسات اليت ميكن أأن تلزتم هبا القوات املسلحة عند اختيارها لوسائل وطرق  ،اال نساين

اء الأسلحة  مالحظاهتا وتوصياهتا بشأأن منع الأذى غري املقبول اذلي يلحق ابملدنيني جر ميتقدل  للجنة ادلولية للصليب الأمحرالفرصة أأيضا 

 . املأأهوةلاملتفجرة املس تخدمة يف املناطق 

 تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي السابعة: حلقة العمل 

ىل تعدد مشالك الصحة العقلية واملعاانة النفس ية والاجامتعية يف صفوف تؤدي الزناعات املسلحة والعنف امجلاعي  وحاالت الطوارئ الأخرى ا 

نساين  ، ولها وقعأأحناء العامل مجيع ماليني الرجال والنساء والفتيان والفتيات يف  ية وعىل اجملمتعات كلك. ابلغ يلقي بثقهل عىل اجملمتعات احملل ا 

رى الاجامتعية لضحاا الزناعات املسلحة والكوارث والطوارئ الأخوالصحة العقلية والاحتياجات النفس ية ال جيري تناول مسأأةل اليوم و 

طار مشرتك  ي تبارش معلية لحركة ل. وتتيح حلقة العمل فرصة لاملناسبعىل النحو  الاجامتعية -النفس يةو قلية ج الصحة الع لتنس يق هنُ وضع ا 

ختيار املواضيع احملددة اليت ال احللقة س تنتاجاتاحلركة وموظفهيا. وسيُسرتشد ابتطوعي مل  نفس يةالراحة ال وحتسني فعاليهتا، ويشمل ذكل 

 . 2019ستُناقش مبزيد من الاس تفاضة خالل املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر س نة 

عادة الروابط العائلية  الثامنة:حلقة العمل   رشينيف القرن احلادي والع ا 

ىل خراب بفعل أأو حني تتح ،حني تدمر احلرب بدلاان برمهتاتتشت الأرس و  يف عداد املفقودينأأعداد ال حتىص من الأشخاص  تصبح ول ا 

ىل مغادرة ،الكوارث الطبيعية ري خشص عزيز هجل مصيُسبب و  .حمفوفة ابخملاطردارمه والانطالق يف رحةل  أأو حني يُضطر الأشخاص ا 

حدى املهام الأساس ية  اس تكشافهممة  ومتثلعىل القلب معاانة مّجة.  عادة الروابط العائلية ا  لقدمية اليت امصري الأشخاص املفقودين وا 

املبادئ  ارتاهمحالعاملية، وا يةالشعب بفضل خربهتا العريقة وش بكهتا  افهي رائد، واليت يعرتف بدروها القرن من الزمن تضطلع هبا احلركة منذ

 لبياانت الشخصية. ل  هتاالأساس ية وحامي
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عادة الروابط العائلية بشأأن للحركة تنهتيي مدة الاسرتاتيجية احلالية  وسوف لوسائل لرسيع لتطور اال . ويف ظل 2018يف أأواخر س نة ا 

ىل قدراهتا وتعيد النظر يف طريقة مع  تلقي نظرة انقدة مشهد العمل اال نساين، عىل احلركة أأن التكنولوجية اجلديدة وتغرّي  لها. وحنن ال ن يف ا 

ىل هذه العمليقادة احلركة  يّوجه، ومن الرضوري أأن اجملالوضع اسرتاتيجية جديدة يف هذا  يف منتصف مرحةلمرحةل حامسة،  ة استنادا ا 

 جملس املندوبني.املعروض عىل تقرير ال يف  الواردةات الاسرتاتيجية املبدئية التوهج

ىل املسامهة يف تطويرها.وست  سيشمل النقاش أأبعادا هامة و  ناقش هذه احللقة التوهجات الاسرتاتيجية اخملتارة لالسرتاتيجية اجلديدة سعيا ا 

 ابلأشخاص املفقودين وأأرسمه. تتعلق

 نومفرب، بعد الظهر 11السبت 

 خالل اجللسة العامةبشأأهنا الختاذ قرار معروضة بنود رابعاـ  

 الصحة والسالمة -10

 تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي 10-1

حراز التقدم يف معل احلركة عىل الصحة العقلية وادلمع النفيس والاجامتعي. وسرييس  يتيح اجامتع جملس املندوبني فرصة ا 

طار لس ياسة احلركة بشأأن الصحة العقلية وادلمع النفيس الاجامتعي دوبني يف ليعمتدها جملس املن القرار أأسس وضع ا 

 .2019اجامتعه س نة 

ر   10-2 هالل ا أ  محل ر وال يب ا أ  محل ل ص ل ية ل ة ادلول رك صدي احل ت ه ج ل صل ا  اىل ن تو عمل من أ  أ جل ال ال

حئ وا ئة واجل وب  ل أ  ل

طار يفدور مكوانته  ال عادة النظر يففرصة  2017س نة ل جملس املندوبني اجامتع يتيح  التوهجات واخملاطر العاملية  ا 

 حتسني التأأهب عىلمن أأجل مع احلكومات  للتعاوناحلالية والناش ئة يف جمال الصحة، وللموافقة عىل خطة معل 

 واجلواحئ. والتصدي للأوبئة ،الصعيد الوطين

عادة الروابط العائلية -11  وضع اسرتاتيجية ا 

عادة الروابط العائلية ) يف علنأُ  املعروض عىل جملس و  2015( الصادر س نة 2018ـ  2008تقرير تنفيذ اسرتاتيجية ا 

ىل جملس  ويضم. 2018املندوبني عن العملية القادمة لوضع اسرتاتيجية جديدة للفرتة التالية لس نة  التقرير املزمع تقدميه ا 

عالتوهجات الاسرتاتيجية الأولي 2017املندوبني لس نة   ،دادة الرئيس ية لالسرتاتيجية اجلديدة ال عادة الروابط العائلية قيد اال 

 يف ضوء ،قرار جري تقدمياملعنية من خارج احلركة.  وس ياحلركة ومع الأطراف  يفملشاورات اليت أأجريت ا يف ضوء

عادة الروابط العائلية والاسرتاتيجية ) التقرير  ،يرحب ابلعمل اذلي أأجنز (،2018-2008املتعلق بتنفيذ اسرتاتيجية ا 

، 2019س نة  حىتالاسرتاتيجية احلالية ال عادة الروابط العائلية  صالحيةعىل  ويؤكد من جديد ،وحيث عىل مواصلته

ىل تقدمي اسرتاتيجية جديدة ليعمتدها جملس املندوبني يف  ويدعو  .2019نة س   القادم اجامتعهفريق التنفيذ ا 

 القانون ادلويل اال نساين -12

 املعمتَدين يف 2و 1 تنفيذ القراريناملرحيل عن تقرير ال القانون ادلويل اال نساين بعني الاعتبار  مسائلر عام عن س يأأخذ قرا

نساين محلاية الأشخاص احملرومني من حريهتم" ويشأأن العملية  املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني بشأأن "تعزيز القانون ادلويل اال 

 .عىل التوايلاحلكومية لتعزيز احرتام القانون ادلويل اال نساين ادلولية 
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كام س يأأخذ القرار بعني الاعتبار تقريرا عن قاعدة البياانت وادلراسة اليت أأجرهتا اللجنة ادلولية للصليب الأمحر عن القانون 

 اتية حضاا الزناعكبري يف حام ادلويل اال نساين العريف، مع تسليط الضوء عىل ادلور احلامس للحركة يف املسامهة بشلك

، معلت اللجنة ادلولية للصليب الأمحر، ابالشرتاك مع الصليب الأمحر الربيطاين وبدمع من مجعيات 2007. ومنذ ةاملسلح

لهيا ادلراسة. ومنذ س نة   أأصبحت، 2010وطنية أأخرى سامهت بأأفضل ممارساهتا، عىل حتديث املامرسة اليت تستند ا 

للقانون كرسة ادلولية املعىل قاعدة بياانت اللجنة متاحة للمامرسات املعمول هبا  ات املنتظمةتحديثل واادلراسة الاكمةل 

 .العريف ادلويل اال نساين

 العامة يف اجللسات املتابعة وتقدمي التقارير املرحلية خامسا ـ 

ىل مجيع أأعضاء اجمللس كواثئق معل تُ س    جملس املندوبني.اجامتع افتتاح  قبليوما  45قدم التقارير املذكورة يف القامئة أأدانه ا 

رسال تعليقاهتم كتابة   هذه التقارير أأو  ولن يُعرض أأي من .ويُرىج من أأعضاء جملس املندوبني اذلين يودون التعليق عىل هذه التقارير ا 

 يُناقش يف اجمللس ما مل يطلب أأحد الأعضاء ذكل مس بقا . 

بشأأن " الأسلحة والقانون ادلويل اال نساين" ، اذلي يتضمن أأيضا  2013لس نة  7القرار  ذتقرير عن التقدم احملرز يف تنفي -13

 اخمللفات املتفجرة للحرب.  جية احلركة للحد من الألغام الأرضية أأوتي حتديثات عن تنفيذ اسرتا

 الأمحر والهالل الأمحر للصليب ة ادلوليةرؤية للحرك -14

دلامئة تقريرا عن متابعة تنفيذ ، س تقدم اللجنة ا2015جملس املندوبني لس نة  عمتد يفامل  11القرار طار متابعة تنفيذ يف ا  

 .ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحرحلركة ارؤية 

تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ "مبادرة احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر اخلاصة ابلعالمة املمزية: اعامتد رمز  -15

  "الأمحر والهالل الأمحرللصليب  ادلوليةاحلركة 

طار متابعة القرار  ، س تعرض اللجنة ادلولية للصليب الأمحر والاحتاد 2015جملس املندوبني لس نة  املعمتد يف 2يف ا 

 ادلويل تقريرا عن احلاالت اليت اس ُتخدم فهيا رمز احلركة والنتاجئ وادلروس املس تخلصة.

الفلسطيين  بني مجعية الهالل الأمحر 2005نومفرب 28تنفيذ مذكرة التفامه واالتفاق بشأأن التدابري التشغيلية، املوقعني يف  -16

 ومجعية ماجن دافيد أأدوم اال رسائيلية

أأن "توفر اللجنة ادلولية للصليب الأمحر والاحتاد ادلويل ادلمع اللوجس يت  10يف قراراه  2015طلب جملس املندوبني س نة 

ىل جملس املندوبني يف دورته امل  بةل ومن خالهل ق والتقين لعملية رصد التنفيذ ولضامن تقدمي تقرير عن تنفيذ مذكرة التفامه ا 

ىل املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني." وس ُيعرض عىل جملس املندوبني س نة   ،املس تقلللمراقب التقرير الهنايئ  2017ا 

 .مذكرة التفامه تنفيذالتقدم احملرز يف  مس تجدات تقريرا عنتلقى وسي 

رشاك املعتقرير عن التقدم احملرز يف اال طار الاسرتاتيجي املتعلق ب  -17 ة للصليب الأمحر وقني يف أأنشطة احلركة ادلوليتعزيز ا 

 والهالل الأمحر

طار متابعة القرار  ىل اال جنازات اليت س ُيعرض تقرير عن التقدم احملرز  ،2015جمللس املندوبني لس نة  4يف ا   متيشري ا 

 البياانت الأساس ية. يف ضوءاليوم والتقدم احملرز  حىت حتقيقها

 صندوق الامرباطورة شوكن -18
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 رتة الس نتني.بصندوق الامرباطورة شوكن تقريرها لف املعنيةوالاحتاد ادلويل  نة املشرتكة بني اللجنة ادلوليةاللج س تقدم 

راجعة التوجهيية ومعلية امل التقرير عن التقدم احملرز يف "مراجعة النظم الأساس ية للجمعيات الوطنية وقاعدهتا القانونية" -19

 اجلارية 

ىل ابنتظام  طنيةات الو للجمع ابلنظم الأساس ية املعنيةاللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل  بين املشرتكةللجنة اتقرير يرفع  ا 

ات للجمعية سبعرض للنقاط الأساس ية والتقدم احملرز يف معلية املراجعة اجلارية للنظم الأسا مصحوابجملس املندوبني، 

 نية. القانو  وقاعدهتاالوطنية 

 التقرير عن معل اللجنة ادلامئة -20

ىل جملس املندوبني يرفع هذا التقرير  بشلك منتظم ا 

 اس تعراض منتصف املدة لنتاجئ املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر -21

طار متابعة القرار  للمؤمتر ادلويل الثاين والثالثني، س يعرض تقرير عىل اجمللس بشأأن التقدم احملرز يف تنفيذ قرارات  10يف ا 

 متر ادلويل والتعهدات يف هذا الصدد.املؤ 

 الاجامتع رئيس رساةل تقدميسادسا ـ  

  عاملنا اليوم. سلط الضوء عىل أأمهية معل احلركة يفت و  ونتاجئ الاجامتع تعكس املواضيع الرئيس ية للمجلسرساةل  الاجامتع رئيس قدمس ي

 اختتام اجمللسسابعا ـ 

 .2019س نة يف اترخي وماكن انعقاد جملس املندوبني  -22

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

 

 يدعومك القامئون عىل تنظمي الفعالية حلضور

نومفرب لتلقي جائزة هرني دوانن، وجائزة السالم واال نسانية، وجائزة هرني دافيسون وجائزة التطوع  9اجلوائز يوم  لتسلميحفل مشرتك 

 والش باب. 

 لتييليه حفل كوك 

 

 

 

 

 


