احلزي اخملصص لشاركة الش باب يف الاجامتعات ادلس تورية لعام 2019
دور الش باب يف الاحتاد ادلول
يشلك الش باب جزءاً جوهر ًاي مثين ًا ال يتجزأ من موارد الصليب المحر والهالل المحر وأصوهل ،فهم يثلون أكرث من نصف متطوعي
الصليب المحر والهالل المحر النشطني البالغ عددمه  12مليون متطوع عىل الصعيد العالي ،ومه عامد أنشطتنا يف جمال الساعدة االنسانية
عىل الصعيد احمليل.
وابلتال ،فان مشاركة الش باب تُعد وس يةل اسرتاتيجية للصليب
التقدير
الشاركة
المحر والهالل المحر لتحقيق ال ًمتزي يف جمال العمل االنساين وضامن
ادلفاع عن
و
و
الاس مترارية واحراز التقدم والتجديد داخل  191مجعية وطنية.
مبادئنا
الاستامثر
الاعرتاف
ويف الشهد االنساين الرسيع ّ
التغي ،يساعدان الش باب عىل حتديد
النواقص يف اسرتاتيجيتنا للمشاركة اجملمتعية بشلك أفضل ،وتعزيز
احللول احمللية ،ما يضمن ابلتال احلفاظ عىل أمهية دور امجلعيات الوطنية كجهات فاعةل حملية قبل وقوع الزمة وخاللها وبعدها.
احلزي اخملصص لشاركة الش باب يف اجامتعات عام 2019
ابلنظر اىل مساهامت القادة الش باب يف الاجامتعات ادلس تورية
السابقة ،فاننا نؤكد أن فسح اجملال للش باب للتعبي عن أراهئم
يف الناقشات التعلقة بصنع القرار يف الصليب المحر والهالل
المحر يشلك قمية مضافة وأمراً حيو ًاي .فاستامثران اليوم يف تكوين
القادة الش باب ،ابالقرتان مع التعاون بني الجيال ،يعزز نقل
التجارب والاس تقرار والتقدم عىل الصعيد العالي يف اجملمتعات
احمللية.
وارتاكز ًا عىل االجنازات اليت حتققت بشاركة  170مندواب من مندويب الش باب من  121مجعية وطنية يف الاجامتعات ادلس تورية عام
 ،2017نصبو اىل حتقيق مشاركة مندويب الش باب مما ال يقل عن  130مجعية وطنية يف الاجامتعات ادلس تورية لعام .2019
فوهجات نظر الش باب العاملني يف اجملال االنساين متثل قمية مضافة كبية مجليع عنارص معلنا .وخالل الاجامتعات ادلس تورية القبةل ،س يكون
لرأهيم قمية خاصة عند مناقشة القضااي التعلقة ابلنوع الاجامتعي واالنصاف واالطار الاسرتاتيجي للتعلمي والاجتاهات اجلديدة والناش ئة
يعزز موقف امجلعيات الوطنية كرشاكء
الؤثرة يف الشهد االنساين بيامن منيض قُدم ًا .ومن شأن توس يع نطاق مشاركة مندويب الش باب أن ّ
مفضلني هلم تأثي حميل وتغطية عالية.
وبناس بة ذكري مرور  100عام عىل تأسيس الاحتاد ادلول ،نود التذكي بأن الشاب هرني دوانن هو صاحب الرؤية التحولية ازاء
ختفيف العاانة االنسانية أيامن وجدت .وسوف نشهد خالل امجلعية العامة حتقيق فكرة قوية أخرى .فاعرتاف ًا منا ابلزتامنا برعاية القادة الش باب
وتعزيز التعاون بني الجيال ،س نُجري انتخاابت اترخيية للجنة الش باب ،يُنتخب فهيا الرحشون عىل يد أقراهنم القادة الش باب من امجلعيات
الوطنية.
وابلعمل مع ًا ،قبل وأثناء وبعد اجامتعاتنا الختاذ قرارات رفيعة الس توى ،سيمتكن لك من كبار القادة ومندويب الش باب من تبادل دوافعهم
وتطلعاهتم بشأن ترس يخ واليتنا امجلاعية كصليب أمحر وهالل أمحر ،فض ًال عن تعزيز البادرات االنسانية مع احلكومات وأحصاب الصلحة
الخرين .وبشاركة الش باب يف الاجامتعات ادلس تورية واالنصات الهيم ،س نواصل بشلك فعال سد الفجوات بني معلية صنع القرارات
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الرفيعة الس توى وواقع اجملمتعات احمللية اليت يعمل فهيا الصليب المحر والهالل المحر.
منتدى ش باب الاحتاد ادلول عام 2019
وتيسياً للمشاركة اجملدية لندويب الش باب وضامن تردد صوت الش باب يف
مجيع الاجامتعات ادلس تورية ،س يجري عقد منتدى الش باب خالل يويم
 3و 4ديسمرب  2019قبيل عقد امجلعية العامة.

التبادُل
العمل

االلهام
المتكني

وسوف يشارك مندوبو الش باب يف مناقشات موضوعية قوية مثل مراجعة
دس تور الاحتاد ادلول ،واسرتاتيجية العقد  ،2030والزناهة واخلضوع
للمساءةل ،وس ياسة مراعاة النوع الاجامتعي والتنوع ،فض ًال عن التوعية
وانتخاابت جلنة الش باب .وابلتال فسوف يُفسح النتدى جما ًال للش باب
العادة تصور ما يتعني أن تبدو عليه حركة الصليب المحر والهالل المحر
يف الس تقبل وما يه طبيعة احلركة اليت يودون الشاركة يف انشاهئا.

وس يجري تقامس نتاجئ النتدى مكدخالت ومشاركة ش بابية يف الناقشات
الوضوعية اليت س تدور خالل الاجامتعات ادلس تورية ،كام ستسهم أيض ًا
اسهام ًا كبياً يف الاحتفال ابذلكرى الئوية لتأسيس الاحتاد ادلول.
وابالضافة اىل ذكل ،س يكون هذا النتدى فرصة للقادة الش باب لناقشة السائل ذات الصةل ابلهنوض بعمل احلركة ومشاركة الش باب
عىل الصعيد االقلميي .وأخياً ،س ُيلقى الضوء خالل النتدى أيض ًا عىل أمثةل خمتلفة عىل حتقيق الامتياز فامي يتعلق ابلهنوض بشاركة الش باب
عىل مس توى امجلعية الوطنية ،واطالق مجموعة الدوات اخلاصة ابسرتاتيجية الاحتاد ادلول بشأن ارشاك الش باب ،اليت هتدف اىل مساعدة
امجلعيات الوطنية عىل حتسني تفعيل اسرتاتيجية الاحتاد ادلول بشأن ارشاك الش باب اليت ُأصدرت عام .2013
أبرز أنشطة الاجامتعات ادلس تورية
بعد منتدى الش باب ،سينضم مجيع مندويب الش باب اىل وفود مجعياهتم للمشاركة يف لك الاجامتعات ادلس تورية والتوصل اىل نتاجئ
الاجامتعات .وعالوة عىل التطلبات ادلس تورية احملددة لعامل الش باب ،مثل تقرير جلنة الش باب اذلي يصدر لك س نتني ،فامي ييل أبرز
النقاط اليت جتسد الاحتفاء ابلش باب وبسامههتم يف قيادة الصليب المحر والهالل المحر ويف أنشطته يف جمال العمل االنساين.
 -1انتخاابت جلنة الش باب ابالحتاد ادلول للفرتة ،2023-2019
 -2حفل توزيع جوائز أنشطة ش باب،
 -3مسابقة  100فكرة.
وخالل الاجامتعات ،س ُيخصص حزي لضامن الاس امتع اىل أراء الش باب واسهاهمم يف صنع القرار امجلاعي .ويشمل ذكل عادة ما ال يقل
عن  15فرصة للقادة الش باب لتول أدوار أعضاء جلنة الصياغة ،ومقرري اجللسات العامة وجلسات تسليط الضواء ...اخل .وابالضافة
اىل ذكل ،س تتيح جلسات اس تخالص العلومات اليومية 1فرصة للمداوالت غي الرمسية بني مندويب الش باب وكبار قادة الاحتاد ادلول
بشأن حفوى الاجامتعات ادلس تورية واجراءاهتا وما ُُيرز بشأهنا من تقدم ومتابعة نتاجئها.

 1تؤكد الحق ًا.
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منتدى ش باب الاحتاد
ماكن انعقاد النتدى :مركز جنيف ادلول للمؤمترات ،القاعتان  3و 4ابلطابق الريض
 3ديسمرب
صباح ًا
 5-2عرص ًا

وصول مندويب الش باب
الاجامتعات االقلميية لش باكت ش باب الصليب المحر والهالل المحر

 8-6مسا ًء

مرامس افتتاح منتدى ش باب الاحتاد ادلول بشاركة من كبار قادة الاحتاد ادلول

 4ديسمرب
 9:15 – 9صباح ًا

ترحيب ابحلضور

 9:30 – 9:15صباح ًا
 10 – 9:30صباح ًا

حملة عامة عن االجنازات الرئيس ية للجنة الش باب دلى الاحتاد ادلول خالل الفرتة 2019-2015

 10:30 – 10صباح ًا

حملة عامة عن نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية العالية لالحتاد ادلول عام ( 2019مصنّفة حسب الناطق
واجاملية)
مجموعة الدوات اخلاصة ابسرتاتيجية الاحتاد ادلول بشأن ارشاك الش باب – التدشني الافتتايح (جلسة
تفاعلية مع البدلان الشاركة يف الرشوع التجريب مقدمة عرب مقطع فيديو يوتيوب)
انتخاابت جلنة الش باب للفرتة  – 22023-2019جلسة متهيدية (احملتوى والهنجية (تؤكد الحق ًا))

 12:00 – 10:30ظهر ًا
 1-12ظهراً

اسرتاحة للغداء (لن تُقدم وجبة غداء)

 2-1بعد الظهر

جلس تان مواضيعيتان – اجلوةل الوىل (اختيار جلسة واحدة)
اجللسة ألف :اسرتاتيجية العقد ( 2030ساعة واحدة)
 مقدمة اىل الطموحات امجلاعية الرئيس ية للعقد القبل، مقارعة الفاكر حول الاسرتاتيجيات الوصفية لتنفيذ اسرتاتيجية العقد  2030من قبل امجلعيات الوطنية،التحول،
 دور الش باب يف مؤازرة الطموحات التعلقة ابسرتاتيجية العقد  2030والفلسفة الاكمنة وراء ّ -رسائل من أجل امجلعية العامة

اجللسة ابء :ميثاق ت منية امجلعيات الوطنية (ساعة واحدة)
 مقدمة اىل اطار تمنية امجلعيات الوطنية وميثاق تمنية امجلعيات الوطنية، العالقة بني التمنية التنظميية وارشاك الش باب (اطار تمنية امجلعيات الوطنية وميثاق تمنية امجلعيات الوطنيةوس ياسة الش باب واسرتاتيجية ارشاك الش باب)،

 2يرىج مالحظة أن القاعة ( 17الطابق الول ،سعة  20مقعداً) يف مركز جنيف ادلول للمؤمترات حمجوزة يوم  9ديسمرب من أجل اجامتع التسلمي والتسمل اخلاص بلجنة الش باب.
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 ارشاك الش باب كركزية من راكئز تمنية امجلعيات الوطنية وما يرتتب من أاثر من أجل ميثاق تمنية امجلعياتالوطنية لكواء تعزيز معلية التغيي الؤسيس الفعاةل،
 رسائل من أجل امجلعية العامة 3-2عرص ًا

جلسات مواضيعية – اجلوةل الثانية (اختيار جلس تني)
اجللسة جمي :مراجعة ادلس تور ( 30دقيقة ،وتُعقد مرتني)
اجللسة دال :التوعية ( 30دقيقة ،وتُعقد مرتني)
اجللسة هاء :الزناهة واخلضوع للمساءةل ( 30دقيقة ،وتُعقد مرتني)
اجللسة واو :مراعاة النوع الاجامتعي والتنوع ( 30دقيقة ،وتُعقد مرتني)

 3:15-2عرص ًا

مرامس اختتام النتدى
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