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التطوع



التطوع

2030بكل شخص بحلول عام ربطها

الرفاه

السالمة

الفرص
التواصل

الوحدة



خطة معل ذات هدفني

الهدف الأول

قهاأأو توس يع نطا/أأو تكييفها و/أأو مشاركهتا و/حتديد ممارسات التطوع الناحجة و

الهدف الثاين

ضامن سالمة املتطوعني ورفاههم

سالمة ؤمتر ادلويل بشأأن العمل مع املتطوعني واجملمتعات احمللية واحلكومات وأأحصاب املصلحة الآخرين عىل تنفيذ قرار امل
.فوفة لااخمارراحملوسا ومواصةل تطوير نظم من أأجل ضامن سالمهتم ورفاههم يف الأ متطوعي العمل الإنساين وأأمهنم



حتالف التطوع
آس يا واحمليط الهادئالأمريكتانأأفريقيا االرشق الأوسط وشامل أأفريقيأأورولاأ

يرانأأندوراالهندأأنتيغوا وبربودابنن اإ

ليبيا(فالندرز)بلجياك اليالانبوليفيابوروندي

سورايادلامنركمدليفالربازيلمجهورية أأفريقيا الوسطى

فنلندانيبالكولومبياجزر القمر

ثيوبيا أأملانياسامواكولااإ

آيرلندااملكس يككوت ديفوار أ

يطالياالولايت املتحدة الأمريكيةكينيا اإ

قريغزيس تانمايل

لتفياالنيجر

الرنوجيالس نغال

س بانياسرياليون اإ

السويدسوازيلند

سويرساتوغو

جنوب السودان

غامبيا



للمتطوعنييثاق العامليامل 

ىلاملتطوعنيميثاقهيدف• زاءاملساءةلحتسنياإ وواجباهتمقوقهمححتددوثيقةخاللمناملتطوعنياإ

آمنة،ظروفيفالعمليفحقهمذكليفمباومسؤولياهتم،املتطوعنيحقوقيوحضميثاق• يفوحقهمأ
عنوالتعبرياركةاملشيفوحقهم،يواهجوهنااليتااخماررعنمعلوماتعىلاحلصوليفوحقهمامحلاية،

آراهئم سهاماهتموالاعرتافأ تأأمينيةبتغطيةالمتتعيفوحقهم،لاإ

ذامالتقيميواملؤرشاتاملعايريمنالأدىنلاحلدقامئة• وروحهامليثاقمبادئمحترت الورنيةامجلعيةاكنتاإ



انتخالات الاحتاد ادلويل

انتخاب الرئيس ونواب الرئيس
جملس وامجلعيات الورنية الأعضاء يف

الإدارة



جملس املندوبني 
2017لس نة 

2017نومفرب 10-11



الهيلك العام لالجامتع: جملس املندوبني

صباحا  

مساء  

جرائية مسائل اإ

نومفرب10

تقبليةالاجتاهات والأعامل املس  : الافتتاحيةاجللسة

يف اجللسات العامةنقاشات وقرارات

حلقات معل

2

4

1

3

نومفرب11

حلقات معل

يف اجللسات العامةنقاشات وقرارات

متابعة وتقارير مرحلية عن التقدم املُحرز

جرائية واختتام الاجامتعمسائل اإ

6

8

5

7

صباحا  

مساء  



القرارات

تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة

مبادئ احلركة يف جمال حشد املوارد

هاجرين املس تضعفنينسانية للم الإ لعمل عىل تلبية الاحتياجات لااحلركة نداء

ىل القضاء  عىل الأسلحة النووية السعي اإ

الإنسانيةالاحتياجات لاعتباره أأحد التعلمي

الاجامتعيوالنفيس وادلمعالصحة العقلية يف جمالحتياجاتالاتلبية

ىل العمل  لأوبئة واجلواحئلحلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر تصدي اهنج ل من أأجل التوصل اإ

عداد اسرتاتيجية من أأجل  عادة الروابط العائليةاإ اإ

القانون ادلويل الإنساين



نوفمبر10يوم ظهربعد 

14:00–

16:00

عداد برانمج  وضعالتحيل بروح القيادة عن: تعزيز الصموداإ

لكوار  واملنا الس ياسات املتعلقة لا

يقاظ العمالق الأمحر :لحركةلالإعاليمالنشا  .اإ

الاسرتاتيجيةالاتساق والأمهية 

16:30–

18:30

حركة كيف ميكن لل: حامية الرعاية الصحية واحرتام الشارات

عادة الروابط العائلية يف ضطالع بقيادة اجلهود امجلاعيةالا القرن احلادي والعرشيناإ

نوفمبر11صباح يوم 

8:30–

10:30

ل اس تجابة احلفاظ عىل الاس تقالل واحلياد وعدم التحزيز يف ظ

لنفيس اوادلمعالصحة العقلية يف جمال حتياجات تلبية الاادلول وردود فعل امجلهور للتحدايت العاملية املعارصة

الاجامتعيو

11:00–

13:00

ىل الأفعال ملأأهوةلاملنارق ايفاملتفجرةاس تخدام الأسلحة واملساءةللية اجملمتعات احمل تفعيل مشاركة : من الأقوال اإ

حلقات العمل
اجلدول الزمين



ال يف جمحتياجات الاتلبية
فيس الندلمعواالصحة العقلية 

الاجامتعيو جملس مندويب احلركة ادلولية

للصليب الأمحر والهالل الأمحر

، تركيا2017نومفرب 10-11



لعقلية الصحة ايف جمال حتياجات الاتلبية

الاجامتعيوالنفيس ادلمعو 

ملاذا الآن

الزناعات لمترضرين منل حنن نقوم بتحديد الاحتياجات واسعة النطاق •
لعاملاملسلحة والكوار  وغري ذكل من حالت الطوارئ يف مجيع أأحناء ا

يصاب املتطوعون واملوظفون بأأرضار نتيجة ذلكل•

: ياقات الإنسانيةل يزال ذكل حيظى بأأولوية أأقل مما ينبغي يف العديد من الس  •
ىل مزيد من الاهامتم العاملي هناك حاجة اإ

رضورة تعزيز هنج مامتسك للحركة•

اللجنة الدولية للصليب األحمر



ىل الاحتياجات امللحة توجيه•  جمال يفالانتباه اإ
الاجامتعيوالنفيس وادلمع صحة العقلية ال

لتعاون الاعرتاف برضورة تعزيز متاسك احلركة وا•
بني مكوانهتا

ل معل الثغرات وتقدمي توصيات من أأجتشخيص•
:احلركة يف املس تقبل

س ياسة احلركة بشأأن الصحة العقلية -•
والاحتياجات النفس ية الاجامتعية

املؤمتر ادلويل الثالث والثالثون-•

لعقلية الصحة ايف جمال حتياجات الاتلبية

الاجامتعيوالنفيس ادلمعو 

حلقة معل

اللجنة الدولية للصليب األحمر



احلركة وختصيص املواردمعلياتزايدة •

النفيس معادلالصحة العقلية و يف جمال حتياجات الاتلبية•

الاجامتعي للمتطوعني واملوظفنيو

الصحة ال يف جمات جتيالالح املزيد من الاهامتم العاملي توجيه•

النفيس الاجامتعيمعالعقلية وادل

تشجيع زايدة املعرفة وادللئل•

لنفيس اادلمعالصحة العقلية و يف جمال صياغة س ياسة احلركة •

الاجامتعي و

للمؤمتر ادلويل الثالث والثالثنيالمتهيد •
ICRC/A. Imedashvili/ الصليب األحمر السويدي

لعقلية الصحة ايف جمال حتياجات الاتلبية

الاجامتعيوالنفيس ادلمعو 

قرار



ىلالعمل  من أأجل التوصل اإ
ية حلركة ادلول تصدي اهنج ل 

لأمحر للصليب الأمحر والهالل ا
وبئة واجلواحئل لأ جملس مندويب احلركة ادلولية

للصليب الأمحر والهالل الأمحر

، تركيا2017نومفرب 10-11



الهتديدات الناش ئة–معلومات أأساس ية 

ن• يبولمرضتفيشاإ لليسأأفريقياغربيفالإ نماحدا  و اإ
لعرشينوااحلاديالقرنشهدهااليتاملأأساويةالعديدةالأوبئة

الرشقالرئويالالهتابمتالزمةمرضتفىشومهنا.الآنحىت
هوريةمج ويفالسعودية،العربيةاململكةيف(MERS)أأوسطي

نفلونزاجاحئيتعنفضال  كوراي، ومتالزمة،H5N1وH1N1الإ
.(SARS)احلادالرئويالالهتاب



الصفراءىمحلاتفيششهدانالناش ئة،الهتديداتهذهعىلعالوة•
شللواس مترارالإقلميي،املس توىعىلوالطاعونوالكولريا
.العامليالصعيدعىلملاكحفتهاملبذوةلاجلهودمنالرمغعىلالأرفال

ه الأمراض وهذه لكها مبثابة تذكري صار  لالهتديد اذلي تشلك•
.املعدية القدمية والناش ئة عىل حد سواء عىل البرشية

‘الهتديدات القدمية’ارتفاع خمارر –معلومات أأساس ية 



فريوسانتشارارواس متر الضنكحبمىالإصابةحالتعدديفالكبريةالزايداتتُظهر•
.العاملمنكبريةءأأجزايفوتأأثريهاالأمراضانتشاررسعةمدىالعاملأأحناءمجيعيفزياك

يبولوالكولرياالصفراءلامحلىالعدوىانتقاليُدل• العوملةزايدةتأأثريىلعاحلدودعربوالإ
.القاراتعربو بلاحلدود،عربحبرية،الآنالأمراضهباتنتقلاليتالكيفيةيف

والناش ئةالقدميةديةاملعالأمراضتشلكهاذليلالهتديدصار تذكريمبثابةلكهاوهذه•
.البرشيةعىلسواءحدعىل

خمارر عاملية تتطلب هجودا  حملية–معلومات أأساس ية 



ملاذا يتعني عىل الصليب الأمحر والهالل الأمحر املشاركة

تبدأأ الأوبئة من اجملمتعات وتنهتيي فهيا•

وتشارك.هتاوماكحفالأوبئةمنالوقايةجماليفرويلاترخيللحركة•
اجملمتعاتشدح يفالعاملأأحناءمجيعيفس نواي  الورنيةامجلعيات

منواسعةعةمجمو مناملس تضعفنيووقايةاملرىضورعايةاحمللية
العدوىعوامل



موجز القرار

وقابلشاملو منظمهنجوتنفيذبتخطيطاحلركةمكوانتتقومأأنيطلب-1•
داخلمهناالتعايفو لهاوالتصديعهناوالكشفالأوبئةمنللوقايةومنسقللتنبؤ

الاستامثراتيعمجل تأأثريأأقىصحتقيقضامنأأجلمنوذكلاحلدود،وعربالبدلان
لها؛والتصديالأوبئةماكحفةأأنشطةيف

ىلاحلركةعنارصيدعو-3• يفمهنجيةرةبصو الورنيةامجلعياترشاكاإ منارصةاإ
لها؛لتصديواللتأأهبالقطاعاتمتعددةوالأررالأمراضملاكحفةالورنيةالأرر



واجلواحئالأوبئةنمالوقايةيفاحمليلللمجمتعالفعَّاةلللمشاركةدمعهعنيعرب-7•
بتعزيزها؛والزتامهلهاوالتصدي

مناملسأأةلهذهةمبعاجلادلولمعالالزتامقميةيفاحلركةتنظربأأنبشدةيويص-10•
.2019س نةيفوالثالثنيالثالثادلويلاملؤمتريصدرهقراراعامتدخالل

موجز القرار



لصليب الأمحر انتدىم 

والهالل الأمحر



لصليب الأمحر والهالل الأمحرانتدىم 
جدول الأعامل

الافتتاح10:00–9:00

10:30–12:30

التحولت 
الاجامتعية

:أأشاكل جديدة من العنف
مجلعيات جترهيا ادراسة حاةل ومناقشة تفاعلية

عصبالورنية حول أأشاكل انش ئة للعنف والت

:الش يخوخة الساكنية
ة اليت حول الكيفياس تكشاف تفاعيل

ؤثر هبا يف ميكن للتغري ادلميوغرايف أأن ي
كةاجملمتع احمليل ورريقة معل احلر 

:الثقة يف املؤسسات
حول اجامتع مائدة مس تديرة للخرباء

ال يف اجمل" املؤسسات اجلديدة"دور 
آاثره الإنساين، وتراجع ثقة امجلهور وأ

يف احلركة

ل التكنولوجيات اجلديدة والتعط
:الرمقي

الفرص مناقشة تفاعلية حول 
والتحدايت اليت تطرهحا 

التكنولوجيات اجلديدة من أأجل 
العمل يف اجملال الإنساين

راحة لتناول وجبة الغداء14:00–12:30

14:00–15:30

WWW: 
رريقة معلنا

:مس تقبل المتويل الإنساين
ويل حول أأساليب المتنقاش حلقي تفاعيل

ضفاء الصبغة ا حمللية علهياالإنساين املبتكرة واإ

:املساعدة اذلكية
اجامتع مائدة مس تديرة للجمعيات

عدات حول كيفية تقدمي مساالورنية
عات، مجع الترب )أأكرث ذاكء  واس تدامة 
(واملساءةل، والشفافية

:مس تقبل البياانت
ية معل حول كيف نقاش حلقي تفاعيل

ت الضخمةاحلركة فامي يتعلق لالبياان

:مس تقبل الهجرة
حول التحدايتمناقشة تفاعلية 

الناش ئة يف جمال الهجرة

14:45–17:00
WWW –

املزيد من الاس تكشاف

:املقهيى العاملي
مس تقبل المتويل الإنساين

:جلسة تفاعلية
تغري املنا 

:جلسة تفاعليةودةاخلريطة املفق: عرض تقدميي
حركة الساكن



ل الأمحرالاجامتعات ادلس تورية للصليب الأمحر والهال

، تركيا2017نومفرب 5-11

الرتتيبات اللوجستية



أأكتوبر15:املوعد الهنايئ احلجز يف الفندق

ر  سال نسخة من بناء  عىل تعلاميت احلكومة الرتكية، جيب عىل مجيع املشاركني اإ
م عرب العنوان الإلكرتوين ىل املُنظزِّ :جوازات سفرمه اإ

visainformation@kizilay.org.tr

ة احلصول عىل تأأشري 
ىل تركيا ادلخول اإ

للتسجيل عرب الإنرتنتEVENTلاب التسجيل مفتوح الآن عرب منصة 

https://event.ifrc.org/

mailto:visainformation@kizilay.org.tr
https://event.ifrc.org/


ل الأمحرالاجامتعات ادلس تورية للصليب الأمحر والهال

، تركيا2017نومفرب 5-11

التقيمي



:لالتصال بنا

conferences@rcrcconference.org

www.rcrcconference.org

رلجامتعات ادلس تورية للصليب الأمحر والهالل الأمحا

، تركيا2017نومفرب 5-11

mailto:conferences@rcrcconference.org
http://www.rcrcconference.org/


!نرامك يف أأنطاليا 


