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جملس مندويب
احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر
جنيف ،سويرسا
 23-22يونيو 2022
مرشوع جدول ا ألعامل والربانمج
"حركة حتقق مقاصدها"

س يقرتح برانمج حللقات العمل يف شلك "رحةل اإىل جملس املندوبني" .وستنظم حلقات العمل عرب الإنرتنت حرصا يف
ا ألشهر السابقة للجلسة الافتتاحية جمللس املندوبني اليت س يحرضها املندوبون خشصيا .وس تعرض النتاجئ يف اجللسة
العامة للمجلس وتدرج يف حمرضه املوجز.
حفل افتتاح مشرتك
لجامتع جملس املندوبني واجامتع امجلعية العامة لالحتاد ادلويل الذلين س يعقدان يف
التارخي/املاكن (حيددان لحقا)
سينظم حفل مشرتك لتوزيع اجلوائز يف جملس املندوبني وامجلعية العامة لالحتاد ادلويل يف [التارخي/الوقت] (حيددان
لحقا) لتقدمي مس تلمي وسام هرني دوانن ،وجائزة هرني دافيسون ،وجائزة ت منية التطوع وجائزة الش باب
*********************
أأول

افتتاح الاجامتع واملسائل الإجرائية
 -1افتتاح اجامتع جملس املندوبني
 -2انتخاب رئيس جملس املندوبني وسائر أأعضاء مكتبه
 -3اعامتد جدول أأعامل جملس املندوبني
 -4رحةل اإىل جملس املندوبني :عرض نتاجئ حلقات العمل الإلكرتونية
 -5عرض نتاجئ مؤمتر مقة الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر بشأأن املناخ
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اثنيا
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بنود مطروحة يف اجللسة العامة للنقاش ولختاذ قرار

ما نقوم به :مواهجة الاحتياجات ومواطن الضعف العاملية واحمللية
 -6ميثاق املناخ والبيئة للمنظامت الإنسانية
لقد جتسد الزتامنا ابلعمل املنايخ ،بوصفنا حركة تقود النظام الإيكولويج الإنساين وتؤثر فيه ،يف املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني.
وودلت فكرة وضع ميثاق من الاعرتاف املزتايد يف احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر ويف قطاع العمل الإنساين بشلك
أأمع ،مبسؤوليتنا يف املساعدة عىل احلد من الآاثر الإنسانية ل ألزمات املناخية والبيئية .واعمتد الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ميثاق
املناخ والبيئة للمنظامت الإنسانية يف شهر مايو  ،2021وعرض هذا امليثاق عىل منظامت اإنسانية أأخرى لتوقيعه .ويعرض عىل
اجمللس قرار يدعو اإىل موافقة احلركة عىل ميثاق املناخ والبيئة.
 -7احلروب يف املدن
يعرض عىل جملس املندوبني قرار لعامتد خطة معل احلركة للوقاية من الآاثر الإنسانية للحروب يف املدن والاس تجابة لها للفرتة
 2027-2022ويلزتم بتنفيذها تنفيذا اكمال .والغاية من اخلطة يه تعزيز القدرة امجلاعية للحركة عىل الوقاية من املعاانة اليت تسبهبا
احلروب يف املدن والاس تجابة لها ،وتوعية امجلهور عن طريق الإعالم والتصالت العامة وتوثيق أآاثر احلرب يف املدن ،والتأأثري يف
الس ياسة واملامرسة عن طريق ادلبلوماس ية الإنسانية.
 -8رمس اسرتاتيجية للحركة بشأأن الهجرة
لقد مت تأأكيد دور احلركة يف التصدي للهجرة والزتاهما هبذه القضية عن طريق عدد من القرارات واملناقشات الرفيعة املس توى يف
اجامتعات جملس املندوبني واملؤمترات ادلولية السابقة .ويتيح هذا القرار جمللس املندوبني املوافقة عىل هنج فريق القيادة املعين ابلهجرة
يف رمس اسرتاتيجية للحركة بشأأن الهجرة وتلكيفه رمسيا ابلضطالع هبذا العمل من أأجل زايدة مشاركة احلركة بشلك أأكرث
اس تدامة يف املسامهة فعال يف الوقاية من أأخطر املشألك الإنسانية اليت يتعرض لها املهاجرون والتصدي لها.
 -9السعي اإىل القضاء عىل ا ألسلحة النووية (مبا يف ذكل التقرير املرحيل عن خطة العمل للفرتة )2021-2018
لقد لعبت احلركة دورا همام يف تشجيع نزع السالح النووي ،معال ابلزتاماهتا ،اكلقرار  4اذلي اعمتده جملس املندوبني س نة 2017
وخطة معهل للفرتة  2021-2018اليت س تنهتيي صالحيهتا .وس يعمتد جملس املندوبني ابلتايل خطة معل جديدة من أأجل العمل
عىل القضاء عىل ا ألسلحة النووية.
 -10تعزيز العمل الإنساين الاستبايق يف احلركة :سبيلنا للميض قدما
س تلزتم احلركة ،عرب هذا القرار ،بزايدة معلها الاستبايق وبتعزيز قدرات احلركة ودعوهتا ودرايهتا يف هذا اجملال ،مبا يف ذكل اإدراج
العمل الاستبايق يف ا ألطر والعمليات التشغيلية والقانونية وزايدة المتويل املتاح وإاماكنية احلصول عليه ،ليك تمتكن من مساعدة
الساكن الضعفاء عىل حامية أأنفسهم وس بل معيش هتم بشلك أأفضل من الظواهر احلادة ووقعها.
 -11هنج احلركة اإزاء ضامن سالمة املرض وجودة خدمات الرعاية الصحية
س يطلب جملس املندوبني من مكوانت احلركة ،عرب القرار املقرتح ،تروجي مبادئ سالمة املرض وجودة الرعاية الرسيرية ،كام ورد
وصفها يف اإطار سالمة املرض وجودة الرعاية اذلي وضعه الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ،ورمس س ياسة للحركة بأأرسها عن
سالمة املرض وجودة الرعاية الصحية الإنسانية.
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 -12تعزيز قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود :سبيلنا للميض قدما
س يطلب جملس املندوبني من مكوانت احلركة ،عرب القرار املقرتح ،رمس اسرتاتيجية حرضية وخطة معل مشرتكة استنادا اإىل
العمل اجلاري لالحتاد ادلويل واحلوار مع امجلعيات الوطنية بشأأن الصمود يف املناطق احلرضية ،والرتكزي عىل اخملاطر احلرضية
املتعددة ا ألبعاد.

كيف نعمل :مساءةل احلركة وشفافيهتا ووحدهتا ودميومهتا
 -13مراجعة اتفاق اإشبيلية وتدابريه التمكيلية من أأجل حتسني التأأثري امجلاعي للحركة
 -14مراجعة القواعد اخلاصة بوسام هرني دوانن وجائز الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر للسمل والإنسانية
ُكفت اللجنة ادلامئة ابإدارة ومنح وسام هرني دوانن وجائزة الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر للسمل والإنسانية .وقد اعمتدت يف 2020
اإرشادات جديدة ملنح الوسام واجلائزة هبدف تمكيل مواد لحئتهيا لسنيت  1965و 1987عىل التوايل بشأأن أأهلية املرحشني وخصاهلم
املرجوة ،ومعلية الرتش يح ،ومعلية النظر يف الرتش يحات واختاذ القرار .والغرض مهنا أأيضا هو تشجيع التنوع والاحتواء واحملافظة عىل
أأعىل معايري الزناهة وا ألخالق .ووافقت اللجنة ادلامئة عىل اإصالح اجلوائز وعرض لحئتني منقحتني للوسام واجلائزة عىل جملس املندوبني
تضامن أأو تعدلن عنارص رئيس ية تتعلق مبتطلبات الرتش يح والتنوع والاحتواء والزناهة ،وتنس يق معليات الرتش يح.
 -15اعامتد لحئة ورشوط وسام احلركة لإعادة الروابط العائلية
من شأأن هذا القرار أأن ينشئ وساما للحركة تقديرا للخدمات الاس تثنائية يف جمال اإعادة الروابط العائلية ويقرتح تسميته بـ "وسام
احلركة للروابط العائلية" .كام يدعو القرار أأحد أأعضاء منصة القيادة املعنية ابإعادة الروابط العائلية اإىل منح الوسام للمتلقني أأو تقدميه
ملمثل منظمهتم يف حفل ينظم خالل الاجامتعات ادلس تورية.
 -16تنفيذ مذكرة التفامه والتفاق بشأأن التدابري التشغيلية املوقعني يف  28نومفرب  2005بني مجعية ماجن دافيد أآدوم ا إلرسائيلية
ومجعية الهالل ا ألمحر الفلسطيين
اثلثا

املتابعة وعرض التقارير املرحلية يف اجللسة العامة

الاس مترارية
 -17تقرير عن القرار  1اذلي اعمتده جملس املندوبني س نة " 2019الزتامات مكوانت احلركة يف جمال التفاعل مع اجملمتعات احمللية
واملساءةل"
 -18تقرير عن القرار  2اذلي اعمتده جملس املندوبني س نة " 2019بيان احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر عن الزناهة".
 -19تقرير عن القرار  5اذلي اعمتده جملس املندوبني س نة " 2019س ياسة احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر بشأأن تلبية
احتياجات الصحة النفس ية والاحتياجات النفس ية والاجامتعية".
 -20تقرير عن القرار  7اذلي اعمتده جملس املندوبني س نة "تعزيز تنفيذ س ياسة احلركة بشأأن الزنوح ادلاخيل :مرور عرش س نوات"
 -21تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة )CD/19/R9( SMCC 2.0
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 -22تقرير اللجنة املشرتكة بني اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل املعنية ابلنظام ا ألسايس للجمعيات الوطنية عن مهناج احلركة ادلولية
لتعزيز ا ألسس النظامية وادلس تورية للجمعيات الوطنية و أأطرها التمكيلية
 -23تقرير اللجنة املشرتكة بني اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل عن صندوق الإمرباطورة شوكن.
 -24تقرير عن معل اللجنة ادلامئة
رابعا

اختتام أأعامل جملس املندوبني

 -25ماكن واترخي عقد الاجامتع املقبل جمللس املندوبني.
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