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 موجز تنفيذي

 

ىل 2018يف الفرتة املمتدة من   : هذا التقرير بتفصيل أأكرب تناوهلا وبعضهركز معل اللجنة ادلامئة بصورة رئيس ية عىل اجملالت التالية،  2019 ا 

 جملس املندوبني واملؤمتر ادلويل الثالث والثالثون للصليب الأمحر والهالل الأمحر – 2019ال عداد لالجامتعات ادلس تورية لعام  •

ال قلميية والاجامتعات اخملتلفني، ل س امي يف أأثناء املؤمترات للصليب الأمحر والهالل الأمحر لقاء ممثيل مكوانت احلركة ادلولية  •

ومجع املعلومات بشأأن املسائل الرئيس ية  اسابق   ادلس تورية والقرارات املعمتدة احلركة، لتعزيز الاجامتعات نطاق الأخرى داخل

 اخملتلفة 

صالح معلية انتخاب اللجنة ادلامئة  •  لتعزيز الشفافية والتوازن بني اجلنسني والتناوب ا 

جراءات ملموسة تط •  قيادة احلركة  للتعامل مع مسأأةل املساواة بني اجلنسني والفرص املتساوية عىل مجيع مس توايتوير ا 

تعزيز الاتساق داخل احلركة واس تكشاف التحدايت اليت تنطوي علهيا احلومكة الفعاةل واملرنة، والزناهة والامتثال، والتعاون  •

 واملسائل الأخرى ذات الاهامتم املشرتك ،والتنس يق بني مكوانت احلركة

 2015رؤية احلركة لعام قياس أأثر  •

 تقدمي جوائز احلركة •

 

 

 . مقدمة1

 

 اللجنة ادلامئة اختصاصات

املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحر يه اجلهاز املفوض من قبل اللجنة ادلامئة للصليب الأمحر والهالل الأمحر )اللجنة ادلامئة( 

من النظام الأسايس للحركة ادلولية  18يف املادة ا وواجباهتد دور اللجنة ادلامئة د   ح   1.ادلويل املؤمتر دورتني من دورات )املؤمتر ادلويل( بني

 للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة(.

، فهيي الهيئة ادلامئة الوحيدة للحركة وبوصفهاتضطلع اللجنة ادلامئة بدور رمسي همم يف الأعامل التحضريية جمللس املندوبني واملؤمتر ادلويل. و 

دور يف تسوية الاختالفات يف الرأأي، وتعزيز ب وتضطلع ،وتطويرها برمهتا ذات الأمهية عىل مس توى احلركة سائلامل  بشأأنتفكري لل منتدى 

 2وتشجيع تنفيذ قرارات جملس املندوبني واملؤمتر ادلويل. ،احلركة داخل التوافق

                                                 
 .16 انظر النظام الأسايس للحركة، املادة 1
  .18املصدر السابق، املادة  2
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جناز معلها، جتري اللجنة ادلامئة مشاورات وبغية  ت والاحتاد ادلويل مجلعيا)اللجنة ادلولية( مع اللجنة ادلولية للصليب الأمحر  واسعةا 

الوديع  االوطنية يف مجيع أأحناء العامل وكذكل مع احلكومة السويرسية بصفهتوامجلعيات )الاحتاد ادلويل(  الصليب الأمحر والهالل الأمحر

 لتفاقيات جنيف.

 

 وتشكيلها (2019-2015) 17الـ اللجنة ادلامئة دورة

جاميل مخسة من 2015يف عام اذلي انعقد  نيوالثالثاملؤمتر ادلويل الثاين خالل انتخب  تسعة أأعضاء يف اللجنة ادلامئة )ادلورة السابعة  ا 

ىل جملس املندوبني يف أأنطاليا اللجنة ادلامئة وتقرير 2017اذلي حدث يف عام  3منذ التغيريو عرشة(.  ، يف رتكياب، اذلي يقدم لك س نتني ا 

 :، كام هو موحض أأدانهنفسه التشكيل، اكن للجنة ادلامئة 2017عام 

  عضاء منتخبون بصفهتم الشخصية:أأ 

 )كندا( "جورج فيرب"الس يد 

 )سيش يل( "كريس تودل شييت " الس يد

يطاليا(" ماس ميو ابرا "ادلكتور   )ا 

براهمي عامثن )السودان(الس يد   ا 

  )أأسرتاليا( "غريغ فيكري"الس يد 

 

 :أأعضاء حبمك املنصب 

 اللجنة ادلولية:

 ، رئيس اللجنة ادلولية"بيرت ماورير" ادلكتور

 ، انئب املدير العام"ابلزتار ش تاهلني"الس يد 

 الاحتاد ادلويل:

 رئيس الاحتاد ادلويل، ""فرانشيسكو رواك ادلكتور

 ، الأمني العام"احلاج أ س يس"الس يد 

 

 

 

 

 

 

                                                 
يفا فون  3  لأس باب خشصية. 2017من منصب رئيس اللجنة ادلامئة يف سبمترب  أأولراخياس تقالت الس يدة ا 

http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2017/09/CD-17-20_ar.pdf
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  2019 – 2018العمل  خطة

ىل وليهتا  ،2019و 2018اليت تغطي عايم  ،ادلامئة اللجنةاملنبثقة عن عمل التستند خطة  والقرارات ذات الصةل الصادرة عن  ادلس توريةا 

 شملت عىل العمل اجلاري وجمالت العمل احملددة واملتفق علهيا من قبل أأعضاء اللجنة ادلامئة. و  تبين اجملس املندوبني واملؤمتر ادلويل. كام أأهن

ا من املهام ادلامئة وادلورية املنوطة ابللجنةعد اخلطة ىل الأنشطة اخملصصة واملواضيعية. ادلامئة د   ابل ضافة ا 

 

يف حماوةل وليد أأفاكر ت جلساتتس بقها أأو تلهيا عادة ما عادية،  دوراتاجمتعت اللجنة ادلامئة ست مرات يف  ،2017منذ تقرير عام و 

نشاء و بدمع من اخلرباء املدعوين.  ومناقش هتا، احلركة اليوملتحديد التحدايت الرئيس ية اليت تواجه  خمصصة  لمع فرقعىل الرمغ من عدم ا 

فرق معل صغرية مضت أأعضاء من اللجنة ادلامئة وأأميهنا وخرباء  صورةيف  عديدة مجموعات أأنشئترمسي ا خالل العامني املاضيني، فقد 

مواضيع حمددة وتقدمي مقرتحات  بشأأنغرض تعميق املناقشات ب - سلس أأسلوبنهتاج عن بعد وا الاجامتعغالب ا عن طريق  -خارجيني 

ىل اللجنة ادلامئة.  ا 

سهاهمم تود اللجنة ادلامئة أأن تشكر القيادة واملوظفني يف مجيع امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل عىل الزتاهمم ومشاركهتم و  وا 

 يف معليات العمل اخملتلفة.

 

 تحضري لالجامتعات ادلس تورية للحركة ال . 2

 

للجنة ادلامئة عىل مدار العامني املاضيني، مع الرتكزي عىل املؤمتر تضطلع هبا اهممة رئيس ية  2019لعام  ادلس توريةاكن ال عداد لالجامتعات 

التقياميت والتقارير  الواردة يف اللجنة ادلامئة ملزتمة بتنفيذ التوصيات ظلتيف حوارها مع املنظمني املشاركني، وادلويل الثالث والثالثني. 

ىل حتسني فالرئيس ية اليت هت  احلركة اذلي جتمتع فيهاملنتدى الفريد  بوصفه، مع احلفاظ عىل املؤمتر ادلويل وأأثرهالية هذه الاجامتعات اع دف ا 

، ، عىل وجه اخلصوصذات الاهامتم ال نساين. وقد مشلتسائل الرئيس ية اتفاقيات جنيف ملناقشة امل  عىل املتعاقدة والأطراف السامية

ني وحتديد ثالثت املؤمتر ادلويل الثاين وال ، وتقيامي4مبنتدايت احلركة امل السابق للجنة ادلامئة املعينالصادرة عن الفريق الع 2013توصيات 

 :يههذه الأهداف التحضري للمؤمتر ادلويل، و  معلية لتوجيه 2016الأهداف ال رشادية يف عام 

 

 .: املسامهة يف احرتام القانون ادلويل ال نساين وتطويره، بغية حتسني حامية الأشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة1الهدف 

ابلعمل ال نساين وتعزيز تنفيذها : حتسني سالمة الأفراد وأأمهنم وكرامهتم من خالل تعزيز الأطر القانونية والس ياسات املتصةل 2الهدف 

علي ا ا ف   .تنفيذ 

نساين العاملي، ورفع الصوت امجلاعي للحركة بشأأن الشواغل ال نسانية امللحة، عىل أأساس خربهتا 3الهدف  : صياغة جدول الأعامل ال 

 .العملية وهنجها القامئ عىل املبادئ اذلي تعمتده يف معلها ال نساين

والتحالفات والتأ زر يف ما بني مكوانت احلركة، وبيهنا وبني احلكومات والرشاكء ال خرين يف اجملال ال نساين، : تعزيز العالقات 4الهدف 

 بغية تعزيز تنفيذ نتاجئ املؤمترات ادلولية السابقة واملس تقبلية ومدى تأأثريها.

 

                                                 
 والتقرير ذي الصةل "اسرتاتيجية احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر: منتدايت احلركة" 2013جمللس املندوبني  3القرار رمق  4

http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/03/2013-Council-of-Delegates-resolution-booklet-AR.pdf
http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/03/2013-Council-of-Delegates-resolution-booklet-AR.pdf
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ىل جدول أأعامل وبرانمجن: املؤمتر ادلويل الثالث والثالثو  من الأهداف ال رشادية ا 

العملية  يف نتصفامل نقطة  2017ميكن اعتبار جملس املندوبني لعام و أ خر مؤمتر. بعد انهتاء ب أأن تبدأأ الاس تعدادات لأي مؤمتر دويل جي

غري  تشاورية، وهو منصة الصليب الأمحر والهالل الأمحر منتدىعىل وجه اخلصوص، اكن و التحضريية للمؤمتر ادلويل الثالث والثالثني. 

، مبثابة سلسةل متصةل بني املؤمترات لتحديد الاجتاهات املهمة والقضااي ال نسانية الناش ئة. بعد ذكل، قدمت اللجنة ادلامئة أأكرببدرجة رمسية 

اليت  ،2018يف سبمترب  ،للمؤمتر ادلويل مذكرة املفاهميمن نرش  ، بدء  املساعدة والتوجيه يف تنفيذ اخلطوات الرئيس ية يف معلية ال عداد

 وادلول.الوطنية ات امجلعيت تطورات جوهرية وسلسةل من املشاورات املكثفة واملشاركة مع أأطلق

 

ىل تبادل العنارص الرئيس ية اجلدفضاقبة ودمع وتوجيه العملية اليت أأ اللجنة ادلامئة مبر  اضطلعت، يف املرحةل التالية ىل يدة ت ا   تطويرالرامية ا 

جدول الأعامل وضوعات اخلطوط العريضة مل، والثالثنيمضمون املؤمتر ادلويل وحتديد جدول أأعامهل وهيلكه )مفهوم املؤمتر ادلويل الثالث 

ا م  اللجنة ادلامئة ت(. وأأقر مشاريع القرارات الأوليةو  وعنارص القرارات املقرتح ىل الأعضاء ل رسأأ رشوع جدول الأعامل املؤقت اذلي أأخري  ا 

شعار ادلعوة 2019يونيو  7يف  يف لك خطوة، اكنت اللجنة ادلامئة تدمع طموح املنظمني املشاركني يف تكثيف هجودمه يف و .لالجامتع مع ا 

دراج جلسات خاصة يف العديد بصور متنوعةالتشاور واملشاركة مع امجلعيات الوطنية وادلول  حاطة عرب ال نرتنت، وا  ، مثل جلسات ال 

قلميية واملو  املنتدايتمن  حاطة اجامتعاتو والاحتاد ادلويل،  حلركةاب اخلاصة عيةي ض اال  مع البعثات ادلامئة يف جنيف وبعثات ادلول الصغرية  ا 

للمناقشات املفتوحة اليت تركز  2019وسبمترب  2018السفراء املعتادة اليت عقدت يف جنيف يف ديسمرب  فريقيف نيويورك، واجامتعات 

 .خلا  ، لمؤمترلعىل اجلوانب الاسرتاتيجية والس ياس ية 

 

مفتوح مجليع أأعضاء املؤمتر  ،2019يونيو  28و 27اجامتع حتضريي يف جنيف يويم  من املعامل الرئيس ية يف العملية التحضريية تنظمي  اكن و 

 القرارات مشاريععىل عن طريق املناقشات املبنية اق أأو الاختالف عىل نطاق واسع هدف هذا الاجامتع حتديد جمالت التفاكن ادلويل. 

جامل  أأثناء املؤمتر ادلويل. يف املشاورات اجلارية وختفيف عبء معل جلنة الصياغة  يسريهبدف ت ،  تعمميها حديث االيت مت الأولية ، شاركت وا 

، اكن هناك عدد كبري من املداخالت من جانب لك مرشوع قرارجامتع. ابلنس بة للك يف الا فعاةل كة  مشار  دوةل  91مجعية وطنية و  94

أأن الاجامتع  عن غالبية كبرية من املشاركني وأأعربت. صياغةبعيهنا تتعلق ابل عام ونقاط  بوجهالنصوص  بشأأنمن ادلول وامجلعيات الوطنية 

 للغاية. امفيد   انشاط  اكن 

ا ب اللجنة ادلامئة أأحيطت   (.1أأعضاؤها قادرين عىل املشاركة فهيا يف كثري من الأحيان )انظر امللحق نتاجئ هذه املشاورات اليت اكن علم 

ىل بروز   ا:ويه حتديد  ، ادلويل الثالث والثالثني للمؤمتررئيس ية  مواضيعثالثة أأفضت العملية التحضريية ا 

نساين وتطبيقه • أأفضل وتعزيز  عىل حنومبا يف ذكل وضع خارطة طريق لتنفيذ القانون ادلويل ال نساين ، احرتام القانون ادلويل ال 

 حامية الأشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة

ىل اخلدمات الصحية الأساس ية، والتكيف مع ال اثر  احملتاجني من ، مع الرتكزي عىل متكنيتغري  أأمناط التعرض للرضر • الوصول ا 

ىل   دىناحلد الأ ال نسانية لتغري املناخ وتعزيز ال اثر ال جيابية وتقليل ال اثر السلبية للبياانت والتحول الرمقي ا 

نساين حمايد ومس تقل وغري متحزي، مع الرتكزي بشلك خاص عىل املساءةل واحلفاظ عىل حزي الثقة يف العمل ال نساين •  ا 

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/05/33IC-Outline-of-Proposed-Topics_FINAL-ar.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/05/33IC-Outline-of-Proposed-Topics_FINAL-ar.pdf
https://rcrcconference.org/ar/about-2-2/33rd-international-conference/themes-of-the-33rd-international-conference/
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 ،غري الرمسية والنقاشات ،وبرانمج للمداولت رفيعة املس توى ،لعدد حمدود من القرارات مقرتحات   تيغهذا ال طار، ص   وداخل

يغ  ، من أأجل تعزيز جتربة املشاركنيو ح حىت افتتاح املؤمتر. وستنق من  يوم ، مع ختصيص لكا أأكربركزي ت حبيث يتيحهيلك املؤمتر ص 

 الصغرية مهنا، من التنقل بني الربامج اخملتلفة بسهوةل أأكرب. ل س امي، الوفودكن تمت ومن مث، ملوضوع معني أأايمه

 

 جملس املندوبني: حنو قرارات اسرتاتيجية جديدة للحركة 

ىلاملقدمة  العديدة ت اللجنة ادلامئة املقرتحاتلحظ للحركة ابلنس بة جملس املندوبني لختاذ القرارات الاسرتاتيجية الأساس ية  ا 

ىل أأاثرتهالكبري اذلي  والاهامتم   قع عىل عاتق تاليت التحضريية  املهامالسابقة وأأداء املتابعة الاكفية للقرارات  كفاةل رضورة، ابل ضافة ا 

أأن مرشوع جدول الأعامل املؤقت اذلي  ة  مدرك تاكنفقد ،  ذكلجدول أأعامهل(. وعىل اعامتد : )مثلنياملؤمتر ادلويل الثالث والثالث

ىل  ابلنظرا طموح  ا مرشوع  عليه س يكون  توافق ا ا  املتعلقة  املسائلعقد اجامتع ملدة يوم واحد. ومع ذكل، انقشت اللجنة ادلامئة مرار 

ىل لاب والارتقاء  ها،وأأهداف القرارات املقرتحة صيغ ، وتبس يط احلركة يف جملس املندوبنيختيار وترتيب أأولوايت القرارات املزمع تقدميها ا 

هناء  رضورةوالنظر يف  ،متثال لقرارات احلركةاملساءةل والا مبس توى يف جدول ة مهنجيبصورة و  ادرج مرار  تاليت  سائلبعض امل ا 

 الأعامل.

حول موضوعي  يةأأساس   بصورة عمتجت ، موضوع ا عىل الأقل يف جدول أأعامهل 14س ي طلب من جملس املندوبني اعامتد قرارات بشأأن 

 ا موضوع االكثري مهن اكنانحية أأخرى. وقد  مواطن الضعف" منمعاجلة الاحتياجات و  تلبية"املساءةل والزناهة" من انحية و"

يرس ي ينبغي أأن  وهو ما، الأولية القرارات ومشاريع القراراتعنارص ملشاورات مس بقة مكثفة، مبا يف ذكل عىل أأساس مشاريع 

 رات.اقر املداولت وال

عطاء الفرصة للحركة من أأجل: املواضيعدون ذكر هذه من و   عىل وجه التحديد، وافقت اللجنة ادلامئة، عىل وجه اخلصوص، عىل ا 

ىل بشأأن احول بيان  الاجامتع • شارة ا  لزناهة قبل املناقشات املقررة حول "الثقة يف العمل ال نساين" يف املؤمتر ادلويل من أأجل ال 

 . أأمام الأشخاص املترضرين واحلكومات واجلهات املاحنة ومكوانت احلركةالزتام احلركة ابلزناهة والسلوك الأخاليق واملساءةل

اتفاق بشأأن تنظمي الأنشطة ادلولية ملكوانت احلركة ادلولية للصليب الأمحر بشأأن "الس ياسات مسائل و احملمتل التطبيق مراجعة  •

جراءات التمكيلية لتعزيز تنفيذ اتفاق "و، "(شبيليةا  اتفاق ) الأمحر والهالل شبيليةال  يف ، 2005" )الاجراءات التمكيلية( املعمتدة يف ا 

 . العامني املقبلني

مبسامهة اللجنة ادلامئة يف مسأأةل املساواة بني اجلنسني عىل مجيع مس توايت قيادة احلركة والالزتام بتحسني الشفافية والتوازن  ال قرار •

 أأدانه(. 4و  3ر القسمني بني اجلنسني والتناوب يف انتخاب اللجنة ادلامئة وتكويهنا )انظ

 

 

 

 

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/06/CoD_2019_provisional_agenda_convocation_final_AR.pdf
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 مشاركة املراقبني والضيوف يف الاجامتعات ادلس تورية

مع املامرسات  ي ااش  مت ،ادلس توريةاملتعلقة مبشاركة املراقبني والضيوف يف الاجامتعات  ابملسائلاللجنة ادلامئة هممتة بشلك خاص  ظلت

عطاء  ادلامئة ال نساين، سعت اللجنة بشأأن العمل لهامتم املزتايد ابلنقاشاب مفعم ظل مناخيف والسابقة والنظام الأسايس للحركة.  ىل ا  ا 

 من شأأنه أأن حيقق قمية مضافة ويرثي احلوار.وهو ما املؤمتر ادلويل من خالل تشجيع مشاركة أأحصاب املصلحة  افتتاحالأولوية لتقليد 

 

 التعزيز واملساءةلقرارات احلركة: 

ا التحدايت املتعلقة ادلس توريةيف الاجامتعات  املعمتدةدورها املمتثل يف تشجيع تنفيذ القرارات اضطالع ا ب ، انقشت اللجنة ادلامئة مرار 

نشاهئا ادلس توريةاحلركة أأو خارهجا ابلقرارات اليت ل حرص لها اليت اختذهتا هيئاهتا نطاق ابملعرفة داخل  ة ا الرتاثية وأأمهيهتا احلاليوقميهت ،منذ ا 

 فعالية وكيف يف أأعىل مس توى ارات املعارصةالقر  صيغةجعل  ميكن أأس ئةل حول كيف اادلامئة أأيض   للتطبيق. كام طرحت اللجنة هتاو قابلي

جراء دراسة أأكدت صعوبة ال اللجنة ادلامئة فتعىل وجه اخلصوص، ك  و أأفضل.  عىل حنوالتنفيذ والامتثال واملساءةل  كفاةل ميكن ل و وصاب 

ىل قرارات جملس املندوبني واملؤمتر ادلويل والواثئق التوضيحية ذات الصةل،  لتعاون والتأ زر مع اللجنة ل  اتشجيع  و خمتلفة.  أأماكنيف  املبثوثةا 

مبا يف  -قرارات احلركة يف للبحث ادلولية والاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية، وافقت اللجنة ادلامئة عىل دمع تطوير منصة عرب ال نرتنت 

اتحهتاتطلب رمقنة مجيع الواثئق ذات الصةل هو ما سي و  –اخلاصة  هاذكل من خالل استامثر أأموال  ال نرتنت للبحث التارخيي والتحلييل.  ربع وا 

 هذا املرشوع قيد التنفيذ.و 

 هاوتشكيل  تخاب اللجنة ادلامئةواة بني اجلنسني والتناوب يف ان تعزيز الشفافية واملسا .3

ىل جملس املندوبني بشأأن هذا املوضوع معلومات أأساس يةيقدم هذا القسم ملحوظة:   .[CD/19/8DR] ملرشوع القرار املقدم ا 

 

 هاوتنوع هتا وشفافيانتخاابهتا لتعزيز مشولية  املتاحة بدأأت اللجنة ادلامئة دراسة اخليارات ،2016يهتا يف النصف الأول من عام يف بداية ول

ا م  هما توزيع جغرايف متوازن جانب   كفاةلبشأأن  ادلس توريةاليت جترى مرة لك أأربع س نوات يف املؤمتر ادلويل. واكن تنفيذ التوصية  هتا،ونزاه

جراء يس تحق التأأمل طار  مراجعة. ومع ذكل، رغبت اللجنة ادلامئة يف ا  داخل احلركة واملتعلق ابلس ياسات احلايل  ادلس توريأأوسع لال 

جرائية؛ نبذة عن املرحشني لالنتخاب )النظام الأسايس و  خل( وتطور 1995قرها جملس املندوبني يف عام اللجنة ادلامئة اليت أأ  يفالقواعد ال  ؛ ا 

ىل تقدمي مقرتحات ل   مسائلاملعايري واملامرسات الانتخابية منذ ذكل الوقت. ظهرت  تغيري حداث رئيس ية أأخرى سعت فهيا اللجنة ادلامئة ا 

 :فعال، مثل

 تشكيلهاحتقيق توازن عادل بني اجلنسني يف • 

 املرحشني يفالصفات الشخصية والزناهة املطلوبة  كفاةل• 

 احلالية فامي يتعلق بشفافية الرتش يحات واحلد الأقىص لعدد الفرتات ءمة قواعدها مع معايري الانتخابموا• 

 

ىل املسائلمعاجلة هذه  س بلعقدت اللجنة ادلامئة ابنتظام مناقشات متعمقة لس تكشاف  جمللس املندوبني  12القرار . امتدت املناقشات ا 

ليه أأدانه )انظر القسم  2017لعام  واللجنة ادلولية ، تضم خرباء قانونيني من الاحتاد ادلويل ةئت فرقة معل اتبعة للجنة ادلامئ(. ُأنش 4املشار ا 

ىل حتقيق الأهداف احملددة.  أأمانة ورئيس وافقت اللجنة ادلامئة و اللجنة ادلامئة، لس تكشاف اخليارات وتقدمي مقرتحات ملموسة هتدف ا 

http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2017/08/CoD_17-R12-Gender-Equality_AR.pdf
http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2017/08/CoD_17-R12-Gender-Equality_AR.pdf
http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2017/08/CoD_17-R12-Gender-Equality_AR.pdf
http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2017/08/CoD_17-R12-Gender-Equality_AR.pdf
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دارية يف معلية الرتش يح املقرتحات اليت سيمت حتقيقها عىل هام  –عىل املقرتحات املس هتدفة عىل مس تويني  الفور من خالل الرتتيبات ال 

ىل جملس املندوبني لعام  زمع تقدميهاامل اتوتغيريات الس ياس ،2019 ت عاملنتخااب رشاديةمبادئ  صورةيف  2019ا  جديدة للمرحشني  ا 

، مبا يف ذكل تقدمي ةمكوانت احلركة املعنيية من مجيع . سيشمل القرار الزتامات قو 1995 ابملرحشني لعام نبذة التعريف اخلاصة عن بديال  

ا من افتتاح املؤمتر ادلويل(، وحد أأقىص  60الرتش يحات يف وقت مبكر )قبل  توازن و  ،أأربع س نوات للأعضاء املنتخبني مداتن لك مهناميوم 

يف  أأعضاء املؤمتر ادلويل عىل أأن يأأخذوا يف اعتبارمه شجع مجيع  وسي  .حبمك املنصبعضاء والأ املنتخبني  يف أأوساطعادل بني اجلنسني 

 الشخصية ومبدأأ التوزيع اجلغرايف العادل وكذكل التوازنالسامت انتخاابت اللجنة ادلامئة مبا يف ذكل يف املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني، 

ر ادلويل، وعىل وجه اخلصوص ابختيار س يدتني ورجلني مخسة أأعضاء منتخبني من اللجنة ادلامئة يف املؤمتعند اختيار  بني اجلنسني العادل

 عىل الأقل مضن املرحشني. 

 

 للتعامل مع مسأأةل املساواة بني اجلنسني والفرص املتساوية عىل مجيع مس توايت قيادة احلركة  تدابري. 4

قيادة احلركة ادلولية للصليب مراكز الفرص يف  وتساويتعزيز املساواة بني اجلنسني بشأأن  12القرار  2017جملس املندوبني لعام  اعمتد

ىل "اختاذ تدابري  اللجنة  جملس املندوبني  ا. ودعهاومعل  الأمحر والهالل الأمحر ادلولية والاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية واللجنة ادلامئة ا 

 ن التقدم احملرز يفبشأأ تقرير  رفع، و اقيادهتالفرص عىل مجيع مس توايت  ساويمسأأةل املساواة بني اجلنسني وت معاجلة من أأجل ملموسة 

ىل ادلورة املقبةل  ".2019 س نةلس املندوبني جمل هذا الصدد ا 

يف املشاركة يف اجلهود  - اختصاصاهتامضن نطاق  - ةغبااحلركة ور اليت أأطلقهتالهذه ادلعوة  بدرجة كبريةلقد اكنت اللجنة ادلامئة مس تجيبة 

ىل   لهذا الغرض:ا حتقيق  التدابري التالية  تاختذوقد مة. همحازمة و  خطواتحتقيق أأهدافها من خالل الرامية ا 

مجيع الفرص املتاحة هلم يف خمتلف منتدايت احلركة اليت حرضوها لتعزيز الزتام احلركة. ؤها وأأعضارئيس اللجنة ادلامئة  نهتزا •

نشطة يف و وأأطراف ذات مصلحة عىل مس توى غري رمسي، شاركوا ابنتظام يف مشاورات ثنائية أأو جامعية مع ش باكت و 

، ل س امي يف س ياق ال عداد 12ومبادرات متابعة متنوعة للقرار  قيادة احلركة مراكز تعزيز توازن أأفضل بني اجلنسني يف

  .2019لالجامتعات ادلس تورية لعام 

لتعزيز الشفافية والتوازن بني  2016العمل اذلي اضطلعت به ابلفعل اللجنة ادلامئة منذ عام  2017لعام  12عزز القرار  •

داري فىضأأعاله(. أأ  3)انظر القسم وتشكيلها دلامئة اجلنسني والتناوب يف انتخاب اللجنة ا ىل تنفيذ تدابري ا  ة هذا العمل ا 

ىل اتوتقدمي مرشوع قرار بشأأن الس ياس ىل تعزيز هيدف، عىل وجه اخلصوص 2019ملندوبني لعام  جملس االعامة ا  ، ا 

 العمل لتحقيق هذا الهدف.

ىل ذكل، لحظت اللجنة ادلامئ • أأثناء مداولهتا، أأن النظام الأسايس والقواعد ال جرائية للحركة، اليت يف  ،ةابل ضافة ا 

فراط نوع املذكرل تمتزي اب ارشوط   ت، تضمن1986يف عام  ةأأساس ي صورةب صيغت ( )أأ( من النظام 2) 18وفق ا للامدة و . اب 

جرائية جيب اعتبارهام حمايدين  يف الأسايس، صاغت اللجنة ادلامئة رمسي ا التفسري القائل بأأن "النظام الأسايس والقواعد ال 

ىل املذكر أأو املؤنث ل  ،لنوعما يتعلق اب ن اللكامت والعبارات اليت تشري ا  قترص عىل ت وأأنه ما مل تظهر نية عكس ية، فا 

ليه  ".اجلنس املشار ا 
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الاعتبار بعني بني اجلنسني العادل التوازن كذكل أأخري ا، أأكدت اللجنة ادلامئة رمسي ا الزتاهما بأأخذ التوزيع اجلغرايف العادل و و  •

 يف جملس املندوبني واملؤمتر ادلويل. املسؤولنيالأشخاص لشغل وظائف  أأسامء عند اقرتاح

 

ا عىل اتصال منتظم داخل احلركة مع عدد من أأحصاب املصلحة املعنيني و  مبادرات املتابعة اخملتلفة املتعلقة يف حافظت اللجنة ادلامئة أأيض 

ا يف املبادرات الأخرى ذات  اللجنة ادلامئة قد تنظرو . 2019لعام  ادلس تورية، ل س امي يف س ياق التحضري لالجامتعات 12ابلقرار  أأيض 

 .(2013 – 2019القادمة )دورهتا  الصةل يف

 احلركة  نطاق واملسائل ذات الاهامتم املشرتك داخل التوافق .5

 

 اس تكشاف التحدايت اخلاصة ابحلومكة والزناهة والامتثال بفاعلية ومرونة

 ال نساينالعمل ها املمزي لس تكشاف اجتاهات شكيل دلامئة احلالية موقعها الفريد وت ، اس تخدمت اللجنة ا2015معلها يف هناية عام  ءبدمنذ 

توليد ، واصلت اللجنة ادلامئة الاخنراط يف سلسةل من جلسات يف النصف الثاين من فرتة وليهتاولحركة. ل ابلنس بةاملس تقبلية وتبعاهتا 

 والامتثال داخل احلركة".: الزناهة ةواملرن الفعاةل ةمكو عىل موضوع "احل ةخاص صورة، مع الرتكزي بةغري الرمسي الأفاكر

 الأمد ةريبادلامئة من حتديد مسارات معل قداخلية وبدمع من عدة خرباء، متكنت اللجنة أأساس العمل اذلي قامت به فرقة معل  عىلو 

املهمة املتعلقة مبراجعة ات ابلتطور ةخاص صورةهممتة ب اللجنة ادلامئة اكنتو م يف تعزيز الزناهة والامتثال داخل احلركة. اهس ال  ل مدة الأ بعيدو 

رشادات اخلاصة ابالزناهة  اتس ياس ىل جملس املندوبني لعامتدها. كام  اتللجمعيلنظام الأسايس ل لحتاد ادلويل وتقدمي وثيقة "ا  الوطنية" ا 

فرصة لقرتاح مساهامت ممثرة وحامسة لتشكيل موضوعي "املساءةل والزناهة"  2019ية لعام س تورح العمل التحضريي لالجامتعات ادلأأات

كة. احلر تصدره  الزناهةبشأأن  لس املندوبني واملؤمتر ادلويل عىل التوايل، مبا يف ذكل اقرتاح بيانابلنس بة جملو"الثقة يف العمل ال نساين" 

ذا اكنت الآليات احلالية اكفية  اوتقيمي  مراجعة  امد  أأ  بعدميكن أأن تشمل التطورات الأ و  الامتثال لس ياسات احلركة  لكفاةلحممتلني لتحديد ما ا 

ذا اكنت هناك  ضافية. رضورةاليت تعد أأساس ية لزناههتا امجلاعية وسالمة مكوانهتا أأو ما ا   لختاذ تدابري ا 

بقاء اللجنة ادلامئة عىل  ىل ذكل، مت ا  طالعابل ضافة ا  ت الوطنية بسبب انهتأاكهتا ما يتعلق بتعليق عضوية امجلعيا بقرارات الاحتاد ادلويل يف ا 

ذ لحظت اتلس ياس هنااحلايل للحركة،  ادلس توريقيود ال طار  اللجنة ادلامئة الزناهة. وا  شاركت يف مناقشات متعمقة بشأأن العواقب  فا 

 ية للحركة.س توريف الاجامتعات ادل  املشاركةعىلتكل العضوايت احملمتةل أأو املرغوبة لتعليق 

 تعزيز التعاون والتنس يق بني مكوانت احلركة

ىل احلركة وخمتلف الهنج الثنائية جتاه أأحصاب املصلحة  ،سعت اللجنة ادلامئة، يف جلسات معلها ومن خالل البياانت اليت أأدلت هبا ا 

ىل تشجيع التعاون والتنس يق بني أأعضاء احلركة.  املعنيني، ا 

 

يف عام  وضعتاليت  احلركةمكوانت  بنيوواصلت اللجنة ادلامئة مواكبة التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل بشأأن تعزيز التعاون والتنس يق 

شبيليةبشأأن اتفاق املشالكت احملمتةل يف التنفيذ والس ياسات . ويف الوقت نفسه، علمت اللجنة ببعض 2013 مبوجب وتدابريه التمكيلية. و  ا 

شبيلية، يف 10.6 املادة دراج بند وافقت اللجنة ادلامئة  اتفاق ا  َّغ و . 2019يف جدول أأعامل جملس املندوبني لعام بشأأن هذه املسأأةل عىل ا  سيبل

دارة الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأ  لرياجع يف العام املقبل اتفاق  محر والهالل الأمحرجملس املندوبني عىل وجه اخلصوص بقرار جملس ا 
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شبيلية يطلب الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية دمع اللجنة ادلامئة س  مث وتدابريه التمكيلية وبعملية املراجعة التعاونية اخلاصة ابللجنة ادلولية.  ا 

 خذ قرار بشأأهنا يف حينه.  تَّ النتاجئ وي   نظر يفحيث سي   2021ا جمللس املندوبني عام اس تعداد  تيسري احلوار ل 

 

 امحلراء  الكريس تاةل شارةالرتوجي ل 

لهيا امحلراء  الكريس تاةلقبول  بشأأنانقشت اللجنة ادلامئة نتاجئ تقرير  قرارهابعد أأكرث من عقد من  اله للرتوجيواجلهود املبذوةل والنظرة ا   ا 

الشارة تكل ب احملدودة املعرفة وقد أألقي الضوء عىل مسأألتني هام: . 2005يف عام  لتفاقيات جنيفالثالث  ال ضايف مبوجب الربوتوكول

مزيد من أأجل ستس تعرض اللجنة ادلامئة ابنتظام تطور التحدايت والفرص و أ فاق ملموسة لتوس يع نطاق اس تخداهما.  وعدم وجودال ضافية 

 .من التطوير

 

 مذكرة تفامه

املراقب املس تقل املعني يف أأوائل  ،تيكرن""روبريت حتديثات من الس يد يف اجامتعاهتا تلقت اللجنة ادلامئة حتديثات منتظمة، مبا يف ذكل 

بني مجعية الهالل الأمحر  2005ترشين الثاين/نومفرب  28يف  املوقعني مذكرة التفامه والتفاق بشأأن التدابري التشغيليةبشأأن تنفيذ  ،2016عام 

 لتقارير ذات الصةل للمراقب املس تقللالطالع عىل مزيد من املعلومات، انظر ا  الفلسطيين ومجعية ماجن دافيد أأدوم ال رسائيلية.

[CD/19/13]. 

 

جالل حتية ثناء أأداء واجهبميف ملتطوعي الصليب الأمحر والهالل الأمحر اذلين قتلوا  ا   أأ

ا عن  ا وتكرار  من املتطوعني والعاملني يف الصليب  ينكثري حضااي  من جراء سقوط ينوفزعها الشديد انزعاهجاأأعربت اللجنة ادلامئة مرار 

ابارش أأو مس هتدفم أأثناء تأأديهتم لواجهبم، وغالب ا ما يكونون حضااي عنف  يف الأمحر والهالل الأمحر ىل مزيد  . ودعت اللجنة ادلامئةني معد  ا 

 5و 4القرارين  ، اتساق ا معالأمحر  الصليب الأمحر والهالليتاروحاميل شيف اجملال ال نساين والعاملني من الاحرتام لسالمة املتطوعني 

ن 5عن املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني. ينالصادر  جالل والتقدير ا   2017عام ا يف حفل افتتاح جملس املندوبني املؤثرة اليت رتبهت حتية ال 

ىل مالحظة الثغرات ت دفعأأثناء تأأديهتم واجهبم، يف الصليب الأمحر والهالل الأمحر اذلين لقوا حتفهم  ني يفلماالعلتكرمي  اللجنة ادلامئة ا 

مقرتحات خمتلفة ملعاجلة هذه الفجوات ولحظت  اللجنة ادلامئة ركة. وصاغتاحليف مجيع مكوانت  دقيقة عن الضحاايع معلومات يم جت يف 

اتحهتاليت بذلهتا اللجنة ادلولية والا اجلهود   برضا أأثناء تأأديهتم يف اذلين فقدوا حياهتم  لتكرمي أأولئك ،احتاد ادلويل مجلع املعلومات ودجمها وا 

 .واجهبم

 

 ابلنس بة للحركة  2015قياس تأأثري رؤية عام  .6

ثر رؤية  مرحلي ا املحوظة: يقدم هذا القسم تقرير   متدها جملس املندوبني يف عام 2015عن أأ  2015 ابلنس بة للحركة، اليت اع

(CD/15/R11) 

ىل  2015دعت رؤية    . وأأبرزتلتخطيط الاسرتاتيجياخلاصة اب معتبار يف معلياهتالا ا بعنيأأن يأأخذوهللحركة مجيع مكوانت احلركة ا 

نسانية والانهتأاكت الواسعة  رد  ق   ، لس امييف العمل ال نساين اليوم التحدايت الكثرية اليت تواهجها اجلهات الفاعةل الرؤية الاحتياجات ال 

عادة التأأكيد عىل طر املزتايدة النامجة عن الكوارثواخملا ال نساين لقانون ادلويلضد االنطاق  نسانية عاملية بوصفها ، ةم احلركعز ، مع ا  ش بكة ا 

                                                 
 (32IC/15/R5سالمة متطوعي العمل ال نساين وأأمهنم ): 5القرار ، (32IC/15/R4) مواصةل حامية تقدمي خدمات الرعاية الصحية معا :: الرعاية الصحية يف خطر4القرار  5 

http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/CD15-AR11-Movement-Vision_AR.pdf
http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/32IC-AR-HCiD-_AR.pdf
http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/IC32-AR5-Safety-security-volunteers_AR.pdf
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نسانية  لب من والتخفيف من حدهتا فريدة من نوعها، عىل منع املعاانة ال   2015أأثر رؤية اللجنة ادلامئة "تقدمي تقرير عن أأيامن وجدت. ط 

ىل جملس املندوبني لعام   ."2017ا 

ىل جملس املندوبني لعام أأشار  ىل صعوبة 2017التقرير املرحيل ا  دراج الرؤية ا  يف التوهجات الاسرتاتيجية للحركة ومكوانهتا  أ نذاك قياس ا 

ا أأن طبيعة الرؤية  وأأكدبعد فرتة وجزية من اعامتدها،   رها.حبد ذاهتا رمبا جتعل من الصعب تقيمي أأثأأيض 

 

تلفة للحركة يف عايم من خالل الاس تفادة من الاجامتعات اخمل و كبري. يطرأأ عليه تغري عامني، اكن من الواحض أأن وضع الرؤية مل مرور بعد 

الوطنية يف حماوةل لقياس مس توى  اتامجلعيمن قادة  اخشص   20 حنو، أأجرى أأعضاء اللجنة ادلامئة سلسةل من املقابالت مع 2019و 2018

الاسرتاتيجي. أأكد هذا  همعىل الصعيد العاملي ويف ختطيط  مس تقبال  يف الوقت احلايل و  اس تغاللها أ راهئم بشأأن معرفهتم ابلرؤية واس تطالع

دراك رية اليت واهجو الأشخاص اذلين متت مقابلهتم وكذكل الصعوبة الكب ابلرؤية يف أأوساط معرفةلاملس توى احملدود للغاية ل النشاط ها يف ا 

املطبقة داخل  والاسرتاتيجيةوالس ياساتية  ادلس توريةالعديد من الأطر املرجعية  من بنيامللموسة لس تخداهما  قميهتا املضافة والس بل

 .امن مكوانهتمكون احلركة ولك نطاق 

 

هنا2015رؤية  نصوص لجنة ادلامئة من جديد أأمهية معظمال فيه  تؤكد ويف الوقت اذلي د يكون من املس تحيل علهيا لحظت أأنه ياك ، فا 

جراء تقيمي و أأثرها. قياس  ا و  - منقح بدرجة أأكرباكن من املمكن النظر يف ا  رؤية يف التخطيط الوجود روح عن  –ا أأيض  أأكرث تعقيد 

من الرضوري  اعتربت اللجنة ادلامئة أأنه مل يكنو ا. اكن من الصعب تعبئهت الالزمةالاسرتاتيجي للك عنرص من عنارص احلركة، ولكن املوارد 

لهام للتوهجات الاسرتاتيجية قيد التطوير داخلبوصفها التخيل عن الرؤية أأو مراجعهتا وأأنه ميكن الاس مترار يف الرتوجي لها   نطاق أأداة ا 

ىل احلركة.  آلية لرصد التنفيذ احلفاظ عىل أأو  رضوراي  أأنه ليس وتوصلت ا  عادة تقيمي مس تقبل اع التقارير عهنأأو "أأثره" ورفتطوير أ . ميكن ا 

 . 2020الرؤية بعد عام 

 

 جوائز احلركة .7

جنازاهتم مبنحهم ميدالية  ثالثة أأفرادقررت اللجنة ادلامئة تكرمي  ،2019يف عام  ية والزتاهمم بقضية احلركة. الاس تثنائ هرني دوانن عىل ا 

ا منح جائزة الصليب الأمحر  . ويف هذا الصدد، هذا العامواحد  ردفـل والهالل الأمحر للسالم وال نسانيةقررت اللجنة ادلامئة أأيض 

ا عىل توضيح القرارات اليت اختذهتا يف عام  هباتني  اخلاصة بشأأن التعديالت عىل اللواحئ واملعايري 2013وافقت اللجنة ادلامئة أأيض 

ضفاء الطابع ، وكذكلبني جوائز احلركةالأكرث متزي  ا تني ئز اجلا   أأفضل.  بصورةامالرمسي علهي ا 

، اتفقت اللجنة ادلامئة يف جملس املندوبني الأخري مشرتك لتوزيع جوائز احلركةتنظمي حفل ب  ويف أأعقاب التجربة ال جيابية اخلاصة

دارة الاحتاد ادلويل عىل عقد احتفال مشرتك مرة أأخرى هذا العام يف  املندوبني فتتاح املشرتك جمللس ديسمرب يف حفل الا 4وجملس ا 

 وامجلعية العامة لالحتاد ادلويل.

 

 املسائل املالية وال دارية .8

مايل ل  ا قدموه من دمع( مل2تعرب اللجنة ادلامئة عن امتناهنا للجنة ادلولية والاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية املاحنة )انظر امللحق 

 اللجنة ادلولية لس تضافهتا أأمانهتا املس تقةل.اللجنة ادلامئة  تشكر. كام الاضطالع مبهاهماغىن عنه مك هنا من أأداء وليهتا و

 

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/06/CoD17_14-Movement-Vision-report-final-compile-AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/06/CoD17_14-Movement-Vision-report-final-compile-AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/06/CoD17_14-Movement-Vision-report-final-compile-AR.pdf
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للجنة  ادلورةا يعين أأن مزيانيات هذه ، مفرنك سويرسي عىل التوايل 594500و 529500 مببلغ 2019و 2018 ت مزيانيتا عايمدحد

 507701 املساهامت يف مزيانية اللجنة ادلامئة، بلغت 2018يف عام املاضية. الس نوات العرشين  ادلامئة اكنت من بني أأقل املزيانيات يف

ق ا لقرار اجمللس املندوبني لث من اللجنة ادلولية، وفوث الوطنية، وثلث من الاحتاد ادلويل،فرنك سويرسي، جاء ثلهثا تقريب ا من امجلعيات 

 متويل اللجنة ادلامئة. اذلي حيمك

 

جراء مراجعات  دارة  ابلتبادل مالية داخلية وخارجيةأأكدت اللجنة ادلامئة من جديد قرار ا  حلساابهتا وتعزيز  الرش يدةلك عام لضامن ال 

جراء أأول مراجعة مالية مس تقةل من قبلةالرش يد ةمكو ممارسات احل . وفق ا 2015 عام عىل حساابت 2016يف عام  KPMG مكتب . مت ا 

، ما أأكد امتثال البياانت  الس نة الأخرية من فرتة وليهتايف ،2019مراجعة مالية اثنية يف عام  KPMG أأجرى مكتبلقرار اللجنة ادلامئة، 

 (ISRE 2400) .2400 بشأأن ارتباطات الفحصاملالية للمعيار ادلويل 

دارية واللوجستية، اكن عام  ا  2019من الناحية ال  عادة تنظمي نظام تكنولوجيا املعلومات  حافال  عام  ابلنس بة للأمانة، حيث اكن ل بد من ا 

ىل ذكل( ونقل ماكتهبا )مؤقت ا(اخل  .اص هبا )املعدات، ادلمع، ختزين البياانت، وما ا 

 

 
19 Avenue de la Paix 

1202 Geneva 

Switzerland 

لكرتوين:  contact@standcom.chبريد ا 

  2032 730 22 41+الهاتف: 

www.standcom.ch :لكرتوين  املوقع ال 

 

ترحب أأمانة اللجنة ادلامئة بزايرة مسؤويل امجلعيات الوطنية 

ىل جنيف. ويقف الرئيس والأعضاء ال خرون عىل أأهبة  ا 

الاس تعداد للرد عىل أأس ئلتمك ومالحظاتمك أأو اقرتاحاتمك 

 احلركة.بشأأن دورمه ووظائفهم داخل 

  

mailto:contact@standcom.ch
http://www.standcom.ch/
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 حضور أأعضاء اللجنة ادلامئة يف الاجامتعات ال قلميية وش به ال قلميية واملواضيعية: 1 امللحق

قلميي العارش مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر ملنطقة الرشق الأوسط وشامل أأفريقيا )بغداد، مارس  -  (2018املؤمتر ال 

 

قلميي الأورويب العارش  -  (2018مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )أأملايت، مايو املؤمتر ال 

 

قلميي العارش مجلعيات الهالل الأمحر والصليب الأمحر ملنطقة أ س يا واحمليط الهادئ  -  (2018)مانيال، نومفرب املؤمتر ال 

 

نشاء ش بكة للجمعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر يف ادلول الأعض بشأأناجامتع  - سطنبول، ا  اء يف منظمة التعاون ال ساليم )ا 

 (2019يناير 

 (2019)رساييفو، أأبريل صليب الأمحر والهالل الأمحر عيات ال مجل املؤمتر املتوسطي الثالث عرش  -

 

 (2019ادلورة الرابعة والأربعون للجمعية العامة للصليب الأمحر والهالل الأمحر )الكويت، أأبريل  -

 

 (2019للصحة وتغري املناخ )اكن، أأبريل املؤمتر العاملي  -

 

 (2019مؤمتر البدلان الأمريكية احلادي والعرشين )بوينس أ يرس، مايو  -

 

 (2019)جنيف، يونيو الاجامتع الس نوي للمستشارين القانونيني للجمعيات الوطنية  -

 

 (2019الاجامتع التحضريي للمؤمتر ادلويل الثالث والثالثني )جنيف، يونيو  -

 

دارة الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )جنيف، يناير  - ؛ مايو وأأكتوبر  2018ويونيو  ،فرباير –اجامتعات جملس ا 

 ادلس تورية. ( مبا يف ذكل اجامتعات فريق العمل املعين ابلجامتعات 2019

 

 (2019أأكتوبر  15أ خر حتديث: )  املاحنةامللحق: قامئة امجلعيات الوطنية 

. وتود اللجنة 2019أأو  /و 2018بسخاء يف مزيانية اللجنة ادلامئة لعايم  ذكرها التايلوقت كتابة هذا التقرير، سامهت امجلعيات الوطنية  

 مهنا. مجعيةتكرر شكرها للك  نأأ  ادلامئة

 أألبانيا

 أأندورا
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 أأسرتاليا

 المنسا

 البحرين

 بلجياك

 بوليفيا

 بلغاراي

 مكبوداي

 كندا

 الصني

 كوك جزر

 كوس تارياك

 كرواتيا

 كواب

 قربص

 التش يك مجهورية

 أأملانيا

 هندوراس

رسائيل  ا 

يطاليا  ا 

 الياابن

 الأردن

 كينيا

 الكويت

 ليختنش تاين

 موانكو

 الأسود اجلبل

 املغرب

 هولندا

 نيوزيلندا 

 الرنوجي

 ابكس تان

 فلسطني

 بولندا
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 قطر

 كوراي مجهورية

 رومانيا 

س بانيا  ا 

 السويد

 سويرسا

 اتيالند

 تركيا

 تركامنس تان

 املتحدة اململكة

 

 


