
االجتماعات الدستورية والنظامية 
للصليب األحمر والهالل األحمر

2019ديسمبر 12-4جنيف 



االجتماعات الدستورية والنظامية للصليب األحمر 

والهالل األحمر في لمحة
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الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

مجلس المندوبين

يجتمع
مرة كل سنتين

الجمعيات الوطنية

المؤتمر الدولي

يجتمع مرة 
كل أربع سنوات

الدول األطراف 

في اتفاقيات 

جنيف 

الجمعية العامة لالتحاد 
الدولي

تجتمع مرة 

كل سنتين



دولي الدورة الثانية والعشرون للجمعية العامة لالتحاد ال
2019ديسمبر 7-5جنيف، 



الجمعية العامة

-لالتحاد الدولي

مشروع جدول 

األعمال

قبول جمعية الصليب األحمر لجزر مارشال•

انتخاب أعضاء لجنة الشباب•

ق تعيين أعضاء اللجنة المالية ولجنة تدقي•

الحسابات وإدارة المخاطر ولجنة االمتثال 

والوساطة ولجنة االنتخابات



الجمعية العامة

-لالتحاد الدولي

مشروع جدول 

األعمال

، 2024-2020للفترة األمانة الموافقة على خطط •

والتقارير ،  2022-2020وعلى ميزانية السنتين

المالية، والجدول السنوي الشتراكات الجمعيات 

الوطنية، وتقارير أجهزة الحكم 

الموافقة على اقتراح تحقيق االنصاف في •

االشتراكات الدستورية

ي فمراجعة سياسات التأهب للكوارث واالستجابة •

أن وإطار سياسة االتحاد الدولي بش،حاالت الطوارئ

النزاهة والمساءلة



الجمعية العامة

-لالتحاد الدولي

مشروع جدول 

األعمال

، بما في ذلك 2030اعتماد استراتيجية العقد •

الي العناصر المتعلقة بالمبادرات العالمية في مج

الصحة والتعليم 

ؤ النظر في مسألة التوازن بين الجنسين وتكاف•

الفرص

ن اعتماد مواقف االتحاد الدولي في مجلس المندوبي•

وفي المؤتمر الدولي



مجلس المندوبين
2019ديسمبر 8جنيف، 



مجلس المندوبين

مشاريع عناصر 
القرارات 

:المساءلة والنزاهة

بيان الحركة بشأن النزاهة

وثيقة التوجيهات بشأن القاعدة القانونية للجمعيات الوطنية

التزامات مكونات الحركة في مجال التفاعل مع المجتمعات المحلية

العالقات المدنية العسكرية في إدارة الكوارث

:االحتياجات ومواطن الضعف الراهنة

االحتياجات في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي

2025-2020استراتيجية إعادة الروابط العائلية 

سياسة الحركة بشأن النزوح الداخلي

تعزيز التنسيق والتعاون بين مكونات الحركة - 2.0



القضايا 

األخرى
تقارير المتابعة والتقارير 

المرحلية

مذكرة التفاهم

جمعية ماجن دافيد أدوم 
جمعية الهالل /اإلسرائيلية

األحمر الفلسطيني

اعتماد جدول األعمال 
المؤقت للمؤتمر الدولي 
وأسماء أعضاء مكتب 

المؤتمر

التواريخ 

ةالرئيسي
منتصف مايو 

مشاريع القرارات األولية

يونيو

الدعوة، وجدول األعمال، والبرنامج

أكتوبر 

إرسال الوثائق الرسمية بالبريد 



المؤتمر الدولي الثالث والثالثون
2019ديسمبر 12-9جنيف، 



ما هو

المؤتمر الدولي؟

إنه أهم محفل إنساني يركز على

صياغة أطر قانونية وسياسات

د ترمي إلى تحسين حياة األفرا

المتضررين من النزاعات 

المسلحة والكوارث وغيرها من 

حاالت الطوارئ



َمن الذي يشارك
في المؤتمر 

الدولي؟



القانون 
الدولي 
اإلنساني 

تغّير أنماط 
التعرض 
للضرر

الثقة في 
العمل 

اإلنساني 

المواضيع 

الرئيسية

المؤتمر الدولي 



المؤتمر الدولي الثالث والثالثون

فلنعمل اليوم لبناء الغد

احترام القانون الدولي 

اإلنساني وتطبيقه

تغّير أنماط التعرض 

للضرر

الثقة في العمل 

اإلنساني

متابعة 

المؤتمر 

الدولي الثاني 

والثالثين

الحصول على الخدمات 

األساسية
التحّوالت الرقمية 

اآلثار اإلنسانية لتغّير 

المناخ

الصحة الهجرةالتوسع الحضري



تعزيز القانون

ي الدولي اإلنسان

وتنفيذه

دوليةالالحكوميةالعملية:الختاميالرسمياالجتماعنتائج

.اإلنسانيالدوليبالقانونالمعنية

تمر إعادة تأكيد أهمية دور القانون الدولي اإلنساني في المؤ

. الدولي

منعملخطةحولقرار:والثالثونالثالثالدوليالمؤتمر

ساني،اإلنالدوليللقانونالوطنيالتنفيذبشأنسنوات4

المسلحةالنزاعاتفيالمطروحةالتحدياتومناقشة

.المعاصرة



ق خريطة طري: الدولي اإلنساني في القوانين الوطنيةإدماج القانون

لتحسين تنفيذ القانون الدولي اإلنساني على الصعيد الوطني

التنفيذ على الصعيد الوطني▪

إليهاالتصديق على معاهدات القانون الدولي اإلنساني أو االنضمام▪

اللجان الوطنية▪

تعزيز التعاون▪

إدراج القانون الدولي اإلنساني في التدريب العسكري▪

نشر المعرفة بالقانون الدولي اإلنساني▪

أشكال جديدة لنشر القانون الدولي اإلنساني▪

تبادل الممارسات الجيدة▪

مشاريع عناصر القرارات 



تغيّر أنماط 

التعرض للضرر

الحصول على الخدمات األساسية

ي االحتياجات في مجال الصحة العقلية والدعم النفس▪
واالجتماعي

مراقبة الجوائح العالمية ونظم مكافحتها ▪

المناطق الحضرية▪

دةاحتياجات المهاجرين والنازحين إلى الحماية والمساع▪



تغيّر أنماط 

التعرض للضرر

اآلثار اإلنسانية لتغير المناخ

ناخ، والحد دور الجمعيات الوطنية في التكّيف مع تغّير الم▪
.من مخاطر الكوارث

.قوانين وسياسات للكوارث مراعية لتغيرات المناخ▪

الفرص المتاحة والتحديات، إعادة : التحّوالت الرقمية 
.الروابط العائلية وحماية البيانات



قوانين وسياسات الكوارث التي تراعي المخاطر المناخية 

وتكفل عدم اغفال أحد

إدارة مخاطر الكوارث التي تراعي المخاطر المناخية▪

"القائمة المرجعية للقانون واالستجابة للكوارث"▪

التركيز على المجتمعات المحلية▪

احتواء الفئات المهمشة▪

مشاريع عناصر القرارات 



إعادة الروابط العائلية وحماية البيانات

الحيلولة دون تشتت العائالت ▪

الدور المساعد للجمعيات الوطنية▪

2025–2020استراتيجية إعادة الروابط العائلية ▪

البيانات الشخصية▪

سوء استخدام البيانات▪

لعائليةمدونة قواعد السلوك الخاصة بحماية البيانات في اعادة الروابط ا▪

مشاريع عناصر القرارات 



يعية تلبية احتياجات األشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة والكوارث الطب

اعيوغيرها من حاالت الطوارئ في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتم

الوصول إلى المستفيدين▪

قدرة المهنيين▪

الوقاية والتأهب واالستجابة▪

الشمول▪

المتطوعون والموظفون▪

آليات االستجابة للطوارئ▪

معايير الرعاية▪

الوصم بالعار واالستبعاد والتمييز▪

األطر القانونية الدولية▪

مشاريع عناصر القرارات 



الثقة في العمل 

اإلنساني

ل وسيتناو. الثقة هي أكبر ميزة لعمل الحركة الدولية

:  المؤتمر، ألول مرة  الموضوعين التاليين

المساءلة▪

صون حيزالعمل اإلنساني▪



متابعة المؤتمر 

الدولي الثاني 

والثالثين 

:التقارير المرحلية 

حول االحتجاز؛1القرار 

حول االمتثال للقانون الدولي اإلنساني ؛2القرار 

ع العنف الجنسي والعنف القائم على النوجول 3القرار 

؛االجتماعي

حول المتطوعين؛5القرار 

حول مذكرة التفاهم بين جمعية ماجن دافيد أدوم8القرار 

وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني؛ /اإلسرائيلية

.لثالثينالتقرير االستعراضي عن المؤتمر الدولي الثاني وا



النتائج

قراراتال

تعهداتال

نتائج أخرى



اللجنة الدائمة

أمينة المؤتمر الدولي 

 انتخاب عدد من األعضاء :

 خمسة أعضاء من الجمعيات الوطنية



التغطية والمشاركة

االجتماع 
التحضيري

االجتماعات في 
الموقع

االتصاالت 
والمواد 
االلكترونية

جلسات إحاطة 
البعثات الدائمة

السفراءفريق و



اذا؟َمن ينبغي أن يشارك ولم

موظفو اللجنة 

االتحاد / الدولية

الدولي

الجمعيات 

الوطنية

الشباب

الدول

المراقبون



نة اللج+الجمعيات الوطنية•
االتحاد الدولي+الدولية

ق ممثلون في كل فري10•
(يحدد الحقا  )

أفرقة عمل مكرسة 
الثقة، : لمواضيع محددة
...الصحة،المناخ

جلسات مكرسة لمواضيع محددة•
في المناطق

مؤتمر الجمعيات األمريكية•

اجتماعات قيادات جمعيات •
وطنية مختارة

مراقبون•

المشاركة
•Iالقانون الدولي اإلنساني

أوجه الضعف •

الثقة •

أفرقة عمل مكرسة 
لمواضيع محددة

ات تعريفية دور•

ندوات شبكية•

التعبئة
القانون الدولي اإلنساني•

أوجه الضعف •

الثقة •

أفرقة عمل مكرسة 
لمواضيع محددة

جلسات مكرسة لمواضيع •
محددة في المناطق

اجتماعات قيادات جمعيات •
وطنية مختارة

مراقبون•

لمشاركةا

وتعاونيةعملية متكررة 

الرؤساء ومقررو اللجان  :أعضاء مكتب المؤتمر 



أنشطة التعبئة والمشاركة 

منطقة البحر األبيض المتوسط، منطقة األمريكتين: المؤتمرات اإلقليمية  الجمعيات الوطنية

ندوات شبكية عامة وندوات شبكية مخصصة لمواضيع محددة الجمعيات الوطنية

2019جلسات مرتقبة في 3-2: جلسات مشاركة مخصصة لمواضيع محددة  الجمعيات الوطنية

2019جلسات مرتقبة في 3: جلسات إحاطة البعثات الدائمة الدول

2019اجتماعات مرتقبة في 3: اجتماعات مجموعة السفراء  الدول

2019يونيو : االجتماع التحضيري  ةالجمعيات الوطني/الدول

اقبين وفقا  والمر/ والدول/أنشطة التعبئة والمشاركة في اجتماعات مختلفة للجمعيات الوطنية

. للفرص المتاحة

مشاركة متنوعة



أن االجتماع التحضيري بش
مشاريع القرارات

2019يونيو 27-28

 الغرض واألهداف

تخفيف الضغط عن لجنة الصياغة

اكل، تبادل المواقف، تحديد القضايا والمش

تحقيق توافق األراء

 االعتبارات

 التفاوض/ التشاور: النطاق

ن المستشارو)الجمعيات الوطنية : الحضور

( +منسقو العالقات مع الحركة/القانونيون

نة اللج+االتحاد الدولي+البعثات في جنيف

الدولية



أهم التواريخ

تعليقات على عناصر القرارات  2019أبريل 

مشاريع القرارات األولية للتشاور  2019مايو 

والبرنامج  المؤقت وجدول األعمال " الدعوة"إرسال  2019يونيو 

نتائج المؤتمر لمؤتمر الدولي الثالث والثالثين عنالمقدم إلى اتقرير ال"تقديم التقارير من أجل إعداد 

" الدولي الثاني والثالثين

2019يونيو 

تعليقات على جدول األعمال المؤقت والبرنامج ومشاريع القرارات األولية  2019سبتمبر 

إرسال الوثائق الرسمية 2019أكتوبر 



conferences@rcrcconference.org

www. rcrcconference.org


