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 جدول الأعامل املؤقتمرشوع 
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 2019ديسمرب  4الأربعاء، 

 حفل مشرتك لفتتاح اجامتع جملس املندوبني وامجلعية العامة لالحتاد ادلويل

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

 2019ديسمرب  7السبت 

 التطوع، يليه حفل اس تقبال.و  ة الش بابحفل مشرتك ملنح وسام هرني دوانن، وجائزة السالم والإنسانية، وجائزة هرني دافيسون، وجائز 

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

حد   2019ديسمرب  8الأ

 افتتاح الاجامتع واملسائل الإجرائية  أأول

 املندوبني لساجامتع جمرئيس اللجنة ادلامئة افتتاح  -1

 انتخاب رئيس جملس املندوبني وانئب الرئيس والأمناء -2

 اعامتد جدول أأعامل جملس املندوبني -3

 للنقاش ولختاذ قرار ةبنود مطروح اثنيا

 املساءةل والزناهة

 بيان احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر بشأأن الزناهة -4

ىل  عن الزتامالبيان  عرّب س ي   املساءةل تشجيع احلركة الراخس ابلزناهة. وس يتناول نزاهة الأفراد واملؤسسة والسلوك الأخاليق، ويدعو اإ

ىل  زاء الأشخاص املترضرين واحلكومات واملاحنني ومكوانت احلركة. وميكن توجيه انتباه املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني اإ وتعزيزها اإ

حول يف املؤمتر ادلويل  اخملططةأأثناء املناقشات يف  هاالزتام احلركة هبذا املوضوع ولرتس يخ موقف  لتسليط الضوء عىل هذا البيان،

نساين".  موضوع "الثقة يف العمل الإ

                                                 
ذ يقرر رئيس   1 ىل ترتيب النظر فهيا خالل الاجامتع، اإ  ترتيب مناقش هتا. الاجامتعل تشري أأرقام البنود اإ
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 للجمعيات الوطنية وأأطرها التمكيلية ةوادلس توري ةتعزيز الأسس النظاميل  ادلولية احلركة مهناج -5

دارة  اخلاصة ابلنظم الأساس يةاحلركة وثيقة التوجهيات اجلديدة  أأن تعمتديقرتح القرار  للجمعيات الوطنية اليت اعمتدها جملس اإ

. وحتدد هذه الأداة املعايري اجلديدة للحركة اليت جيب أأن تلزتم هبا 2018الاحتاد ادلويل يف دورته املنعقدة يف شهر أأكتوبر 

. كام تدعو اللجنة املرتبطة هباوالعمليات  أ لياهتاو وأأطرها الس ياس ية ولواحئها  الأساس يةنظمها  تدجمها يفامجلعيات الوطنية وأأن 

ىل اس تخدام وثيقة  )اللجنة املشرتكة( للجمعيات الوطنية ةاملشرتكة بني اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل املعنية ابلنظم الأساس ي اإ

ىل تعزيز نصوصها القانونية والنظامية. وسيتضمن تقرير املعلومات التوجهيات اجلديدة بفعالية ملساعدة امجلعيات الوطنية ع

 للجمعيات الوطنية وقاعدهتا القانونية. ةالأساس ية تقرير اللجنة املشرتكة بشأأن مراجعة النظم الأساس ي

 التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل يف جمالاحلركة بأأرسها  الزتام -6

ىل اعامتد مهناج مشرتك للحركة  والالزتامات الإجراءاتمن يريم القرار املقرتح، عرب مجموعة  يف جمال التفاعل مع بأأرسها ادلنيا، اإ

مع الساكن املس تضعفني وتاكمال وفعالية أأكرث انسجاما  ادلنيا أأن تضمن تفاعل الالزتاماتاجملمتعات احمللية واملساءةل. ومن شأأن 

لك  واختصاصاتواملترضرين من الأزمات خالل دورة الربانمج بأأمكلها، عن طريق الاعرتاف مبختلف أأدوار ومسؤوليات 

ىل حتسني جودة املساعدة ويعطي نتاجئ   .مفيدةمكون من مكوانت احلركة، الأمر اذلي من شأأنه أأن يؤدي اإ

 التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة -7

 (SMCC 2.0)تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة  -7-1

جنازات التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة منذ  يوفر ىل اإ العملية يف  ابتداءالقرار املقرتح دافعا جديدا للتحويل بيامن يستند اإ

التنس يق والتعاون بني التحسينات العميقة والتدرجيية يف جمال . ويمتثل هدف القرار اجلديد يف : أأ( مواصةل 2013س نة 

أأولوايت امجلعيات الوطنية يف جمالت تبادل البياانت،  بيانمكوانت احلركة عىل صعيد القيادة والعمليات يف أ ن معا، ب( 

ماكنية حتمك امجلعيات الوطنية بعمليات التنس يق والتعاون  عزيزتجابة احمللية وتوالقدرات التمكيلية، والاس   القدرات، ج( زايدة اإ

بني مكوانت احلركة وجمالت معلها من أأجل زايدة الوقع التشغييل امجلاعي املبارش بأأكرب قدر ممكن. ويعكس القرار رضورة 

يات بشلك فعال. ويقرتح القرار عددا من جمالت العمل للقيام بذكل زايدة الكفاءة والامتسك يف احلركة من أأجل زايدة العمل 

ىل سؤوليات امل  ن:ن مشرتاكاموضوع يربطها جمل دور  وبروز ،مكوانت احلركةاملس ندة اإ  احلركة وحشد املوارد. م 

شبيلية -7-2  لتدابري التمكيليةوا اتفاق اإ

يف النسخة القادمة من مرشوع جدول الأعامل اذلي س تعده يف س تقدم اللجنة ادلامئة مزيدا من التفاصيل خبصوص هذا البند 

 .2019يف شهر أأكتوبر اذلي س ي عقد اجامتعها 

رشادات من أأجل املرحشني لالنتخاب يف اللجنة ادلامئة للصليب الأمحر والهالل الأمحر -8  اإ

ىل مواصفات املرحشني لالنتخاب يف اللجنة ادلامئة اليت اعمتدها جملس املندوبني س نة  . 1995تستند الإرشادات املقرتحة اإ

ىل ضامن حتسني شفافية الرتش يحات  ىل تشجيع توازن أأفضل بني وجودهتاوتريم اإ املرحشني  مضن الرجال والنساء، وتسعى اإ

من أأجل تشجيع تقدمي ترش يحات جديدة. كام  وليةوحتديد مدة لك  مبكر بتقدمي الرتش يحات يف وقت، وتويص والأعضاء

رشادات ينبغي ل تعهد جملس املندوبني يف س نة الوفاء ب املسامهة يف و  الزناهة الشخصية للمرحشنيمعايري تعزيز ب  أأن تسمحالإ

احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل  وتساوي الفرص يف مراكز قيادةاملساواة بني اجلنسني  "تعزيز سأأةلم  مبعاجلة 2017

 ."الأمحر
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 واطن الضعفالتصدي ملحتياجات و تلبية الا

س ياسة احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر بشأأن تلبية الاحتياجات يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس  -9

 والاجامتعي

، يقرتح هذا القرار اعامتد س ياسة جديدة للحركة بشأأن تلبية الاحتياجات يف 2017بناء عىل طلب جملس املندوبني يف س نة 

جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي النامجة عن أ اثر الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حالت 

بقدر أأكرب من حتياجات يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي الاتلبية الطوارئ. والغرض من الس ياسة هو 

 تلف مكوانت احلركة.م  قدرات واختصاصاتعرتف يف الوقت نفسه بيو  مع الس ياقبشلك يتكيّف التنس يق والتاكمل و 

عادة الروابط العائلية: الاسرتاتيجية اخلاصة ابحلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمح -10  2025-2020ر اإ

ىل اعامتد الاسرتاتيجية اجلديدة اخلاصة ابحلركة ادلولية 2017بناء عىل طلب جملس املندوبني لس نة  ، يدعو القرار املقرتح اإ

لإعادة الروابط العائلية. وسرتكز الاسرتاتيجية اجلديدة بشلك كبري عىل  2025-2020للصليب الأمحر والهالل الأمحر للفرتة 

ماكنية الاس تفادة مهنا، و احليلوةل دون انف عادة الروابط العائلية واإ حتسني صال أأفراد العوائل واختفاهئم، وزايدة توافر خدمات اإ

ىل حماوةل  يف الوقت نفسهتريم و ةل. هذه احلالت، وضامن توفري ادلمع لعوائل الأشخاص املفقودين والعوائل املفصوحّل  أأيضا اإ

ضامن حامية البياانت الشخصية عن طريق تعزيز التعاون مع سلطات ادلول من أأجل السامح ملكوانت احلركة مبواصةل الاضطالع 

 الإنسانية بفعالية وكفاءة. اهاهممب 

 تعزيز تنفيذ س ياسة احلركة بشأأن الزنوح ادلاخيل: مرور عرش س نوات. -11

بشأأن الترشيد ادلاخيل" املبادئ التوجهيية للأمم املتحدة "اعامتد س نة عىل  20ه الاحتفال مبرور الزمخ اذلي ودلّ  لالس تفادة من

جمال الزنوح احلرضي يه  واذلكرى العارشة ملعاهدة مكبال، حيدد القرار املقرتح ثالثة جمالت رئيس ية لاللزتام املتجدد ابلعمل

جيادتداء من الزنوح ويف أأثنائه، و توفري امحلاية اب خارج اخملاميت، و   التدابريالقرار مجموعة من  عرض. وس يقدميهاحلول مس تدامة وت اإ

يف هذه اجملالت احملددة من أأجل مواصةل تعزيز تنفيذ س ياسة احلركة بشأأن  وانسجاهماالفعلية لتحسني جودة اس تجابة احلركة 

 .2009الزنوح ادلاخيل لس نة 

 الهجرة بشأأنبيان  -12

ىل اعامتد بيان للحركة بشأأن الهجرةيريم  ىل  القرار املقرتح اإ يعيد تأأكيد الزتام احلركة بتلبية احتياجات املهاجرين املس تضعفني اإ

ىل الرتكزي عىل احملافظة عىل تبذلها اليت وجحم اجلهود امحلاية واملساعدة،  مكوانت احلركة يف هذا اجملال. كام يريم القرار املقرتح اإ

ن   ساين يف جمال الهجرة، ويعيد تأأكيد دور احلركة يف تلبية احتياجات املهاجرين. فسحة العمل الإ

 مواضيع أأخرى يراد اختاذ قرار بشأأهنا

بني مجعية الهالل الأمحر الفلسطيين  2005نومفرب 28تنفيذ مذكرة التفامه والتفاق بشأأن التدابري التشغيلية، املوقعني يف   -13

 يةومجعية ماجن دافيد أأدوم الإرسائيل 

 املؤمتر ادلويل الثالث والثالثون للصليب الأمحر والهالل الأمحر  -14

 اعامتد جدول أأعامل ادلورة الثالثة والثالثني للمؤمتر ادلويل  -أأ 

 اقرتاح أأسامء أأعضاء مكتب املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني -ب
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 التقارير املرحلية يف اجللسة العامةوعرض تابعة امل  اثلثا

 يوما. 45بـ  هس تعرض الواثئق املذكورة يف ما ييل بوصفها واثئق معل، عىل اكفة أأعضاء جملس املندوبني قبل افتتاح اجامتع

ىل منظمي املؤمتر.  ادعوي   رسال تعليقات مكتوبة اإ ىل اإ أأو يناقَش ولن يعرض أأعضاء جملس املندوبني اذلين يودون التعليق عىل هذه التقارير اإ

 لتالية أأثناء اجمللس، ما مل يقدم عضو طلبا بذكل مس بقا.أأي من التقارير ا

تعزيز املساواة بني اجلنسني وتساوي الفرص يف مراكز قيادة احلركة  " 2017جمللس املندوبني لس نة  12تقرير عن القرار  -15

 ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر ومعلها

 "مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة " 2017جمللس املندوبني لس نة  2تقرير عن القرار  -16

 "نسانية ذات الصةلالإ التعلمي والاحتياجات " 2017جمللس املندوبني لس نة  6تقرير عن القرار  -17

دارة الكوارث تقرير عن " -18  "تعزيز عالقات احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر مع اجلهات املدنية والعسكرية يف اإ

 .2005اذلي اعمتده جملس املندوبني يف س نة  7متابعًة للقرار رمق 

خطة معل للفرتة  :سلحة النوويةالأ السعي اىل القضاء عىل " 2017جمللس املندوبني لس نة  4تقرير عن خطة معل القرار  -19

2018 – 202" 

 الإنساين"" الأسلحة والقانون ادلويل  2013جمللس املندوبني لس نة  7تقرير عن القرار  -20

رشاك املعّوقني يف أأنشطة احلركة ادلولية " 2015جمللس املندوبني لس نة  4تقرير عن القرار  -21 اعامتد الإطار الاسرتاتيجي لإ

 "للصليب الأمحر والهالل الأمحر

 .عن صندوق الإمرباطورة شوكن اللجنة املشرتكة بني اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل تقرير -22

محر(تقرير عن معل اللجنة ادلامئة ) -23 محر والهالل الأ  مبا يف ذكل تقرير عن رؤية من أأجل احلركة ادلولية للصليب الأ

 

 اختتام أأعامل جملس املندوبني رابعا

 .2021الاجامتع املقبل جمللس املندوبني يف س نة تأأكيد اترخي وماكن عقد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


