دعوة
إىل إ ألعضاء وإملرإقبي
يف جملس مندوب
إحلركة إدلولية للصليب إ ألمحر وإلهالل إ ألمحر
جنيف ،سويرسإ
من  22إىل  23حزيرإن/يونيو 2022
جنيف 10 ،اكنون إ ألول/ديسمرب 2021
إ ألصدقاء إ ألعزإء ،حتية طيبة وبعد،
يرسين أأن أأدعومك إىل حضور الاجامتع إملقبل جمللس مندوب إحلركة إدلولية للصليب إ ألمحر وإلهالل إ ألمحر (جملس إملندوبي) إذلي س ُيعقد مبدينة جنيف،
يف سويرسإ ،خالل إلفرتة من  22إىل  23حزيرإن/يونيو  ،2022مبارشة بعد إدلورة إلثالثة وإلعرشين للجمعية إلعامة لالحتاد إدلويل مجلعيات إلصليب إ ألمحر
وإلهالل إ ألمحر (إمجلعية إلعامة) ،إليت س ُتعقد خالل إلفرتة من  19إىل  21حزيرإن/يونيو.
وقد إختارت إللجنة إدلإمئة للصليب إ ألمحر وإلهالل إ ألمحر (إللجنة إدلإمئة) ماكن إنعقاد جملس إملندوبي واترخيه ابلزتإمن مع إلقرإر إلصادر عن قيادإت الاحتاد
إدلويل مجلعيات إلصليب إ ألمحر وإلهالل إ ألمحر (الاحتاد إدلويل) بشأأن تأأجيل إنعقاد إمجلعية إلعامة لالحتاد إدلويل إىل عام  2022نظرإ إىل إلظروف
الاس تثنائية إلنامجة عن جاحئة كوفيد.19-
وجيري حاليا يف إطار تنظمي جملس إملندوبي إلنظر يف إملتطلبات إلقانونية وإلعملية ومتطلبات إلسالمة؛ و أأول هذه إملتطلبات و أأمهها ،وإجب إلعناية جتاه مجيع
إملشاركي ،وإحلضور إ ألمثل ،وإملساوإة بي مكوانت إحلركة إدلولية للصليب إ ألمحر وإلهالل إ ألمحر (إحلركة) يف ممارسة حقها يف إملشاركة يف إملناقشات
وإختاذ إلقرإرإت.

جدول إ ألعامل إملؤقت وإلربانمج
جتدون طيه برانمج جملس إملندوبي وجدول أأعامهل إملؤقت ،إلذلين أأعدهتام إللجنة إدلإمئة .ووفقا للامدة  2-6من إلنظام إدلإخيل للحركة" ،يتعي أأن تصل أأية
مالحظات أأو تعديالت أأو إضافات تتعلق جبدول إ ألعامل إىل إللجنة إدلإمئة قبل إفتتاح [جملس إملندوبي] بس تي يوما عىل إ ألقل" ،أأي قبل يوم  23نيسان/
أأبريل  .2022وميكنمك إرسالها ابلربيد إللكرتوين عىل إلعنوإن إلتايل.conference@rcrcconference.org :
ويوفر جملس إملندوبي منصة من أأجل حتقيق إلطموح إملمتثل يف حركة قادرة عىل بلوغ مقاصدها ،من خالل تعزيز إختاذ إملوإقف عىل مس توى إحلركة ووضع
س ياساهتا وإسرتإتيجياهتا وممارساهتا بشأأن إلقضااي إلنسانية .وتعزز زايدة الاتساق يف هذه إلقضااي إلتعاون وإلتنس يق وإلثقة إملتبادةل بي مكوانت إحلركة،
ويف هناية إملطاف ،مع إ ألشخاص إذلين نعمل من أأجلهم .ويف ضوء إلظروف الاس تثنائية ،إقرتحت إللجنة إدلإمئة وإملشاركون يف إلتنظمي منوذجا تنظمييا خمتلفا
جمللس إملندوبي لعام  .2022ويتضمن جدول إ ألعامل وإلربانمج حلقات معل إلكرتونية وإجامتعا عاما حضوراي .وس يكون ل ألحدإث إللكرتونية وإحلضورية
جدإول زمنية منفصةل ،وستُنفذ بشلك خمتلف ،وس يكون لها قوإعد خمتلفة بشأأن من ميكنه إملشاركة فهيا.

حلقات إلعمل إللكرتونية (اكنون إلثاين/يناير – أأاير/مايو )2022
من إملفرتض أأنمك قد تلقيمت دعوة للمشاركة يف حلقات إلعمل إليت س ُتعقد عىل إلنرتنت من اكنون إلثاين/يناير إىل أأاير/مايو  .2022وميكنمك الاطالع عىل
إلربانمج وإخلطوط إلعريضة حللقات إلعمل إلتسع 1عرب إلنرتنت ،وس ُتحدث بشلك منتظم .وعىل إلرمغ من أأن حلقات إلعمل س ُتعقد قبل الافتتاح إلرمسي
جمللس إملندوبي ،فاهنا تكل جدول أأعامهل بعروض ومناقشات إس تكشافية بشأأن إلقضااي إليت لن تتطلب إختاذ قرإرإت بشأأهنا يف عام  .2022وس ُتعرض
نتاجئ حلقات إلعمل يف إجللسة إلعامة جمللس إملندوبي وس ُتدرج يف إحملرض إملوجز لهذه إجللسة.
وحلقات إلعمل مفتوحة أأمام مجيع قادة إلصليب إ ألمحر وإلهالل إ ألمحر وإملتطوعي وإملوظفي ،وكذكل أأمام إملرإقبي وإلضيوف ،ما مل يرد خالف ذكل ،ودون
قيود ابس تثناء إلتسجيل إملس بق .وستُتاح إلرتمجة إلفورية بلغات إلعمل يف جملس إملندوبي (إلس بانية وإلجنلزيية وإلعربية وإلفرنس ية) وإلروس ية .ونشجعمك
عىل مشاركة إلربانمج وتعزيز إملشاركة إلوإسعة دإخل منظامتمك .ويُرىج زايرة صفحة حلقات إلعمل عىل إملوقع إللكرتوين لالجامتعات إدلس تورية 1من أأجل
إحلصول عىل مزيد من إملعلومات ومن أأجل إلتسجيل.

الاجامتع إلعام إحلضوري (من  22إىل  23حزيرإن/يونيو )2022
عىل غرإر إلس نوإت إلسابقة ،سيشمل جملس إملندوبي وإدلورة إلثالثة وإلعرشون للجمعية إلعامة لالحتاد إدلويل حفال مشرتاك لالفتتاح ومنح إجلوإئز.
وس يجري تغطية جدول إ ألعامل إلرمسي جمللس إملندوبي يف إلفرتة من  22إىل  23حزيرإن/يونيو  2022يف إجامتع عام وحبضور مندوب مكوانت إحلركة
وممثيل إملرإقبي .ويف ضوء حاةل إلصحة إلعامة ومتاش يا مع قرإر الاحتاد إدلويل بشأأن مجعيته إلعامة ،قررت إللجنة إدلإمئة خفض عدد إملندوبي ،وذكل بتقييد
شديد حلضور الاجامتع إلعام خشصيا يسمح حبضور مندوبي إثني للك مجعية وطنية للصليب إ ألمحر وإلهالل إ ألمحر ،وعرشة مندوبي للك من الاحتاد
إدلويل وإللجنة إدلولية للصليب إ ألمحر (إللجنة إدلولية) ،وممثل وإحد عن لك مرإقب .وسيمتكن إملندوبون إلضافيون من إلتسجيل يف جملس إملندوبي
وإملشاركة عرب إلنرتنت ،ولكن لن ي ُسمح إل للمندوبي إحلارضين خشصيا ابملشاركة يف إملناقشات وإلتصويت عىل إلقرإرإت.
وميكن أأن يأأذن رئيس جملس إملندوبي ألحد إملشاركي ابلتحدث عرب إلنرتنت ،إذإ مل تمتكن إمجلعية إلوطنية للصليب إ ألمحر أأو إلهالل إ ألمحر من حضور
الاجامتع خشصيا بسبب ظروف إس تثنائية وقدمت إلطلب قبل إفتتاح إدلورة.
وستتلقون معلومات معلية يف إلوقت إملناسب عن إلتسجيل وإلتأأشريإت وإلقامة وإلسفر وما إىل ذكل من أأجل إملشاركة إحلضورية وإللكرتونية يف الاجامتع
إلعام .وستُتاح هذه إملعلومات أأيضا عىل إملوقع إللكرتوين لالجامتعات إدلس تورية.https://rcrcconference.org/ar/ :

إلقضااي إملطروحة لختاذ إلقرإرإت وإملناقشة وإملتابعة
س يتناول جملس إملندوبي إلقضااي إلنسانية إلرئيس ية بناء عىل إلتعليقات إلوإردة من إملشاورإت إليت أجريت دإخل إحلركة يف وقت سابق من هذإ إلعام.
وتتطلب بعض إملسائل إختاذ إحلركة قرإرإت فورية بشأأهنا ،وميهد بعضها إلآخر إلطريق جمللس إملندوبي إملقبل وإملؤمتر إدلويل إلرإبع وإلثالثي للصليب إ ألمحر
وإلهالل إ ألمحر ،بيامن ّيقمي بعضها إلآخر إلتقدم إحملرز بشأأن إلقرإرإت إلسابقة.
وقد ُمعم مرشوع عنارص إلقرإرإت إملقرتحة يف أأاير/مايو  ،2021ونعرب عن إمتناننا للتعليقات إليت تلقيناها ابلفعل .وقد أعدت مثانية مشاريع قرإرإت أأولية،2
ويه متاحة إلآن عىل إلنرتنت:
"هنج إحلركة إزإء ضامن سالمة إملرىض وجودة خدمات إلرعاية إلصحية"
• "وسام إحلركة للروإبط إلعائلية"
• "تنقيح إلقوإعد إخلاصة مبيدإلية هرني دوانن وجائزة إلصليب إ ألمحر وإلهالل إ ألمحر للسالم وإلنسانية"
• "تعزيز إلعمل إلنساين الاستبايق يف إحلركة :سبيلنا للميض قدما"
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" تعزيز قدرة إجملمتعات إحلرضية عىل إلصمود :سبيلنا للميض قدما"
• "رمس إسرتإتيجية للحركة بشأأن إلهجرة"
• "إحلروب يف إملدن"
• "إلسعي إىل إلقضاء عىل إ ألسلحة إلنووية :خطة إلعمل للفرتة ."2027-2022
وتُعمم مشاريع إلقرإرإت إ ألولية هذه يف وقت مبكر من أأجل دمع معليات إلتشاور وتيسري إختاذ إلقرإرإت يف جملس إملندوبي .وذلكل ،أأجشعمك بشدة عىل
مشاركة تعليقاتمك وتعديالتمك إملقرتحة حبلول  1أآذإر/مارس  2022عن طريق إرسالها ابلربيد إللكرتوين عىل إلعنوإن إلتايل:
.conference@rcrcconference.org
و أأود أأيضا أأن أأذكرمك بأأن إللجنة إدلولية والاحتاد إدلويل قد إعمتدإ ميثاق إملناخ وإلبيئة للمنظامت إلنسانية 3يف أأاير/مايو  ،2021وس ُيعرض عىل جملس
إملندوبي لتصادق عليه إحلركة برمهتا .وتُدعى أأيضا إمجلعيات إلوطنية للصليب إ ألمحر وإلهالل إ ألمحر إىل إلتوقيع عىل إمليثاق بشلك فردي ،وقد وقع ثلث
إمجلعيات إلوطنية تقريبا هذإ إمليثاق.
وقد تُعرض مشاريع قرإرإت أأخرى يف مرحةل لحقة .وس ُرتسل واثئق إلعمل إلرمسية ،مبا يف ذكل مشاريع إلقرإرإت وإلتقارير ،إىل مجيع إملشاركي قبل 45
يوما عىل إ ألقل من إفتتاح الاجامتع ،أأي يف موعد أأقصاه  8أأاير/مايو .2022
و أأتطلع إىل رؤيتمك قريبا يف حلقات إلعمل ويف الاجامتع إلعام جمللس إملندوبي ،و أأان أأعول عىل مشاركتمك إلنشطة جلعل جملس إملندوبي حداث انحجا عىل إلرمغ
من إلتحدايت إملس مترة إليت نوإهجها.
وتفضلوإ بقبول فائق الاحرتإم وإلتقدير.

مرس يدس بيبه
إلرئيسة
إللجنة إدلإمئة

مرفق طيه برانمج جملس إملندوبي وجدول أأعامهل إملؤقت
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