
 
 

#PowerOfHumanity   1 / 4   

 

 2019ادلس تورية لعام  الش باب يف الاجامتعات  شاركة  ل   احلزي اخملصص 

 ادلول  الاحتاد دور الش باب يف  

 ثلون أ كرث من نصف متطوعيهم ي ف ، موارد الصليب ال محر والهالل ال محر وأ صوهلمثينًا ال يتجزأ  من يشلك الش باب جزءاً جوهراًي 

 ةنسانياال  ة  ساعديف جمال ال   نشطتناأ    عامد، ومه  الصعيد العاليعىل    مليون متطوع  12البالغ عددمه  النشطني  الصليب ال محر والهالل ال محر  

 .عىل الصعيد احمليل

للصليب اسرتاتيجية  س يةلتُعد و الش باب  ةن مشارك ا  ف ،وابلتال

اال نساين وضامن يف جمال العمل    تحقيق المتزًي ل ال محر والهالل ال محر  

حراز الاس مترارية و  وطنية. مجعية  191داخل التقدم والتجديد ا 

 حتديدعىل  ، يساعدان الش بابويف الشهد اال نساين الرسيع التغّي 

، وتعزيز بشلك أ فضل يف اسرتاتيجيتنا للمشاركة اجملمتعية النواقص

 .ما يضمن ابلتال احلفاظ عىل أ مهية دور امجلعيات الوطنية كجهات فاعةل حملية قبل وقوع ال زمة وخاللها وبعدها، احملليةاحللول 

 2019  عام يف اجامتعات    الش باب   ة شارك زي اخملصص ل احل 

ادلس تورية القادة الش باب يف الاجامتعات    ابلنظر ا ىل مساهامت

ننا السابقة،  أ راهئم  عنللتعبي لش باب اجملال ل فسح ن أ  نؤكد فا 

التعلقة بصنع القرار يف الصليب ال محر والهالل  ناقشاتال يف 

 تكويناستامثران اليوم يف  ف.  حيوايً أ مراً  قمية مضافة و يشلك  ل محر  ا

يعزز نقل  ،ابالقرتان مع التعاون بني ال جيال ،الش باب القادة

يف اجملمتعات  عىل الصعيد العاليوالاس تقرار والتقدم  تجاربال 

 احمللية.

ادلس تورية عام  وطنية يف الاجامتعاتمجعية  121مندويب الش باب من من مندواب  170شاركة ب وارتاكزاً عىل اال جنازات اليت حتققت 

 .2019 عاملادلس تورية  وطنية يف الاجامتعاتمجعية  130ا ال يقل عن ممش باب ال مندويب  مشاركةنصبو ا ىل حتقيق  ،2017

القبةل، س يكون ادلس تورية  مجليع عنارص معلنا. وخالل الاجامتعات  متثل قمية مضافة كبية  العاملني يف اجملال اال نساين  ش باب  ال   ات نظروهجف

ات اجلديدة والناش ئة هوالاجتاللتعلمي واال طار الاسرتاتيجي نصاف ال  الاجامتعي واالتعلقة ابلنوع قضااي الة عند مناقش ةخاص ةقمي لرأ هيم

كرشاكء الوطنية امجلعيات  ز موقفن يعزّ أ  مندويب الش باب  ةن توس يع نطاق مشارك أ  . ومن شاال نساين بيامن منيض قُدماً الشهد الؤثرة يف 

 .هلم تأ ثي حميل وتغطية عالية نيل مفض  

زاء صاحب الرؤية التحولية هو هرني دوانن بأ ن الشاب نود التذكي ، عام عىل تأ سيس الاحتاد ادلول 100مرور ذكري ة وبناس ب ا 

الش باب قادة  الابلزتامنا برعاية    منا  اعرتافاً فأ خرى.    ةقوي  ةفكر ق  يحتق خالل امجلعية العامة  سوف نشهد  أ يامن وجدت. و   ةنسانيختفيف العاانة اال  

قادة الش باب من امجلعيات الالرحشون عىل يد أ قراهنم  يُنتخب فهيا  الش باب،  انتخاابت اترخيية للجنة  جري  س نُ وتعزيز التعاون بني ال جيال،  

 .الوطنية

دوافعهم تبادل سيمتكن لك من كبار القادة ومندويب الش باب من  ى،رفيعة الس تو قرارات الختاذ اجامتعاتنا  وأ ثناء وبعد قبل ،معاً وابلعمل 

وأ حصاب الصلحة   اتمع احلكوم ةنسانيعن تعزيز البادرات اال    ، فضالً كصليب أ محر وهالل أ محر  امجلاعية تناوالي   رس يختبشأ ن    وتطلعاهتم

لهيم، واال نصات يف الاجامتعات ادلس تورية الش باب بشاركة ال خرين. و   اتصنع القرار  ةسد الفجوات بني معليبشلك فع ال س نواصل ا 

 لشاركةا

 و

 الاعرتاف

 التقدير 

 و

 الاستامثر

اع عن ادلف

 مبادئنا
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 . يعمل فهيا الصليب ال محر والهالل ال محروواقع اجملمتعات احمللية اليت  ىرفيعة الس تو ال

 2019الاحتاد ادلول عام    منتدى ش باب 

صوت الش باب يف تردد  لمشاركة اجملدية لندويب الش باب وضامن  اً ل وتيسي 

خالل يويم منتدى الش باب جري عقد ، س يادلس توريةمجيع الاجامتعات 

 امجلعية العامة.عقد قبيل  2019ديسمرب  4و 3

مثل مراجعة   ةقوي  ةيف مناقشات موضوعيالش باب  يشارك مندوبو  وسوف  

اخلضوع ، والزناهة و 2030الاحتاد ادلول، واسرتاتيجية العقد  دس تور

التوعية عن  فضالً ، مراعاة النوع الاجامتعي والتنوع، وس ياسة لمساءةلل 

للش باب  جماالً النتدى سوف يُفسح لتال ف وابالش باب.  ةانتخاابت جلنو 

ة الصليب ال محر والهالل ال محر حرك عليه  تبدو  يتعني أ ن  تصور ما    ةعادال  

نشاهئاالشاركة يف ودون احلركة اليت يما يه طبيعة يف الس تقبل و   .ا 

يف الناقشات ش بابية شاركة مكدخالت وم  تقامس نتاجئ النتدىجري يوس  

 ستسهم أ يضاً  كام، ادلس توريةجامتعات الاخالل دور الوضوعية اليت س ت

سهاماً  . ادلول حتادلتأ سيس الا الئوية ىيف الاحتفال ابذلكر  كبياً  ا 

 الش باب ةالسائل ذات الصةل ابلهنوض بعمل احلركة ومشارك  ةقادة الش باب لناقشل ل ةالنتدى فرصكون هذا ا ىل ذكل، س ي ةضافوابال  

 الش باب  ةلهنوض بشارك ابحتقيق الامتياز فامي يتعلق  ة عىل  خمتلف  أ مثةلعىل    أ يضاً ُيلقى الضوء خالل النتدى  س    ،الصعيد اال قلميي. وأ خياً عىل  

طالق مجموعو ،  امجلعية الوطنية  ىمس تو عىل    ة، اليت هتدف ا ىل مساعدا رشاك الش باب  بشأ ن  الاحتاد ادلول  اخلاصة ابسرتاتيجية  دواتال    ةا 

 .2013ُأصدرت عام اليت الش باب الاحتاد ادلول بشأ ن ا رشاك تفعيل اسرتاتيجية حتسني  عىل امجلعيات الوطنية

 ادلس تورية الاجامتعات   أ نشطة أ برز  

نتاجئ  والتوصل ا ىلادلس تورية الاجامتعات لك يف للمشاركة ا ىل وفود مجعياهتم  الش بابمجيع مندويب سينضم بعد منتدى الش باب، 

فامي ييل أ برز ، يصدر لك س نتنيالش باب اذلي  ةالش باب، مثل تقرير جلن ل عاملاحملددة ادلس تورية لتطلبات اوعالوة عىل  الاجامتعات.

 .نشطته يف جمال العمل اال نساينأ  ويف قيادة الصليب ال محر والهالل ال محر  سامههتم يفب لش باب و اباليت جتسد الاحتفاء  نقاطال 

 ،2023-2019الحتاد ادلول للفرتة ابانتخاابت جلنة الش باب  -1

 ،ش بابأ نشطة حفل توزيع جوائز  -2

 فكرة. 100مسابقة  -3

سهاهم ع ا ىل أ راءالاس امت لضامن حزي س ُيخصص وخالل الاجامتعات،  ما ال يقل يشمل ذكل عادة يف صنع القرار امجلاعي. و  مالش باب وا 

 ةضافوابال  اخل. ...ال ضواء تسليط ومقرري اجللسات العامة وجلسات ، الصياغة جلنة دوار أ عضاءأ  لتول  ة الش بابقادل ل ةفرص 15عن 

الاحتاد ادلول  ةوكبار قادمندويب الش باب بني فرصة للمداوالت غي الرمسية  1اليوميةاس تخالص العلومات جلسات  تيحس ت  ا ىل ذكل،

جراادلس تورية الاجامتعات حفوى ن أ  بش  نتاجئها.ة ومتابعبشأ هنا من تقدم ءاهتا وما ُُيرز وا 

  

 
 تؤكد الحقًا.  1

 التباُدل

 عملال

 متكنيال 

 لهاماال  
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 نتدى ش باب الاحتاد م 

 ابلطابق ال ريض 4و 3القاعتان ، للمؤمتراتمركز جنيف ادلول   دى: تماكن انعقاد الن 

 ديسمرب  3

 وصول مندويب الش باب اً صباح

 الصليب ال محر والهالل ال محر لش باكت ش باب ةقلمييالاجامتعات اال   عرصاً  2-5

 ادلول الاحتادادلول بشاركة من كبار قادة  افتتاح منتدى ش باب الاحتادمرامس  مساءً  6-8

 ديسمرب  4

 ترحيب ابحلضور صباحاً  9:15 – 9

 2019-2015خالل الفرتة  دلى الاحتاد ادلول ش بابللجنة ال اال جنازات الرئيس ية عن  حملة عامة صباحاً  9:30 – 9:15

مصنّفة حسب الناطق ) 2019 عام ادلراسة الاس تقصائية العالية لالحتاد ادلولحملة عامة عن نتاجئ  صباحاً  10 – 9:30

جاملية  (وا 

التدشني الافتتايح )جلسة   –  اخلاصة ابسرتاتيجية الاحتاد ادلول بشأ ن ا رشاك الش باب  دواتال    ةمجموع صباحاً  10:30 – 10

 (فيديو يوتيوبمقطع عرب مقدمة  الرشوع التجريب يف  شاركةال بدلان ال مع  ةتفاعلي

 ()تؤكد الحقًا( ةهنجيال و  ى)احملتو ة جلسة متهيدي – 20232-2019للفرتة جلنة الش باب انتخاابت  ظهراً  00:12 – 30:10

 غداء(وجبة م قد  لغداء )لن تُ لسرتاحة ا ظهراً   12-1

 (ةواحدجلسة )اختيار  وىلاجلوةل ال   – تانمواضيعي تان جلس   بعد الظهر 1-2

 (ة)ساعة واحد 2030أ لف: اسرتاتيجية العقد  اجللسة

 ،مجلاعية الرئيس ية للعقد القبلامقدمة ا ىل الطموحات  -

 ،من قبل امجلعيات الوطنية  2030اسرتاتيجية العقد    لتنفيذالوصفية    حول الاسرتاتيجيات  مقارعة ال فاكر -

 ،لوالفلسفة الاكمنة وراء التحوّ  2030التعلقة ابسرتاتيجية العقد  لطموحاتايف مؤازرة  دور الش باب -

 عية العامةمن أ جل امجل  ائلرس -

منية امجلعيات الوطنية )ساعة واحدة(   اجللسة ابء: ميثاق ت

طار تمنية امجلعيات الوطنية وميثاق تمنية مقدم -  امجلعيات الوطنية،ة ا ىل ا 

طار تمنية امجلعيات الوطنية وميثاق تمنية امجلعيات الوطنيةرشاك الش باب )ا  و   ةالتنظمييالتمنية    العالقة بني -  ا 

 ،(واسرتاتيجية ا رشاك الش بابس ياسة الش باب و 

 
  اخلاص بلجنة الش باب.تسمل ال و  تسلميال اجامتع من أ جل ديسمرب  9يوم حمجوزة يف مركز جنيف ادلول للمؤمترات ( مقعداً  20سعة ، الطابق ال ول) 17القاعة ن أ  يرىج مالحظة  2

https://youtu.be/yPIH2F9bZ_0
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ميثاق تمنية امجلعيات   من أ جلوما يرتتب من أ اثر    امجلعيات الوطنيةمن راكئز تمنية  كركزية  رشاك الش باب  ا   -

 ،اةلالتغيي الؤسيس الفع   ةمعليتعزيز لكواء الوطنية 

 عية العامةرسائل من أ جل امجل  -

 

 تني(جلس  )اختيار  الثانيةاجلوةل  – ةمواضيعيجلسات  عرصاً  2-3

 مرتني(ة، وتُعقد دقيق 30) مراجعة ادلس تور: جمياجللسة 

 مرتني(ة، وتُعقد دقيق 30) التوعية :دال اجللسة

 مرتني(ة، وتُعقد دقيق 30) مساءةلواخلضوع لل  : الزناهةاءه اجللسة

 مرتني(ة، وتُعقد دقيق 30) والتنوعمراعاة النوع الاجامتعي  :واو اجللسة

 

 مرامس اختتام النتدى عرصاً  2-3:15
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