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 برانمج حلقات العمل اإللكرتونية 

 2022أاير/مايو    - اكنون الثاين/يناير 
 

اليت  األشهر    يف عقد  ي  س    ي إىل جملس املندوبني"، ال   الطريق"   من   ا  ء جز برانمج حلقات العمل اإللكرتونية املقرتح    شلكي 

)مل ي ؤكد بعد التارخي    2022  أاير/مايوجمللس املندوبني يف    احلضوري جللسة الافتتاحية والاجامتع العام  تس بق انعقاد ا 

 احملّدد(. 

وتغطية مناطق    اللغوية   اجملموعات خملتلف  الرتمجة الفورية    إاتحة من أجل   املقّرر وم  مرتني يف الي   حلقة معللك  وس ت عقد 

رضت   الزمن   اجلدول  قد اس ت مكلو زمنية خمتلفة.     ، 2022اكنون الثاين/يناير  وتفاصيل الاتصال يف  احملّددة األوقات    وع 

 . املعلومات بشأن التسجيل واملشاركة   إضافة إىل 

  ت عرض س  و س تكشافية.  الا ناقشات  امل   تبدأ جدول أعامل جملس املندوبني و    أن تمّكل يف  العمل حلقات  الغرض من  ويمكن  

 . لهذه اجللسة   رض املوجز احمل يف    درج وس ت  اجللسة العامة جمللس املندوبني    يف  حلقات العمل جئ  لنتا   العنارص الرئيس ية 

 

 واحملل قوم به: تلبية الاحتياجات ومعاجلة مواطن الضعف عىل املس تويني العاملي  نالعمل الي  
  
 

اكنون    20امخليس   –  تدابري ماكحفة اإلرهاب ون ظم اجلزاءات وأثرها عىل العمل اإلنساين القامئ عىل املبادئ  -1

 رابط الوثيقة  ؛الثاين/يناير 
 

اآلن:    غرض ال • املسأةل  هذه  مناقشة  والهتديدات من  اإلرهابية  لألعامل  واس تجابة  األخرية،  الس نوات  يف 

ادلوليني، وضعت املنظامت ادلولية وادلول مزيدا  من تدابري ماكحفة اإلرهاب ون ظم  األخرى للسمل واألمن  

القوية عىل.  اجلزاءات  سلبية  آاثر  نطاقها  واتساع  تعّددها  عىل  ترتّب  ملكوانت  اإلنسانياألنشطة    وقد  ة 

يعيق  احلركة،   ما  كوفيدوهو  جاحئة  تزد  ومل  الضحااي.  احتياجات  تلبية  عىل  سوءا .    19-قدرهتا  إّّل  الوضع 

املزيد من  واس تجابة لكل، اتبّع اجملمتع اإلنساين هنجا  استرشافيا  يف معاجلة هذه التحدايت، وتراعي اآلن  

 طة اإلنسانية. اجلهات اليت تضع و/أو تنفّذ تدابري ماكحفة اإلرهاب ون ظم اجلزاءات أثرها عىل األنش

حتديد س بل امليض  ون ظم اجلزاءات، و تقيمي وضع احلركة فامي يتعلق بتدابري ماكحفة اإلرهاب    النتاجئ املتوقّعة: •

  تدابري  فامي خيص  احلركة  مس توىعىل     وتدابري التخفيف املناس بة، والنظر يف اتباع هنج أكرث استرشافا  قدما  

 .متعدد األطراف والوطن وينياملس تعىل  ون ظم اجلزاءاتماكحفة اإلرهاب 
 

 رابط الوثيقة ؛ش باط/فرباير  3امخليس   –  من منظومات األسلحة ذاتية التشغيل   لحركة ل حنو موقف   -2
 

اآلن:    غرض ال • املسأةل  هذه  مناقشة  عن  من  احلركة  أعربت  البالغلطاملا  القرار    مثال  )  قلقها  جمللس   7يف 

لعام   اآلاثر  2013املندوبني  بشأن  واألخالقية(  والقانونية  التشغيلألسلحة  ل  اإلنسانية  نظرا  ذاتية  إىل   ، 

  ادلول   2021وأوصت اللجنة ادلولية يف أاير/مايو  اس تخدام القوة.  س يطرة واحلمك البرشيني يف  فقدان ال 

https://rcrcconference.org/app/uploads/2021/11/CoD22-WS-Outline-Counterterrorism-and-Sanctions-AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2021/11/CoD22-WS-Outline-Autonomous-Weapons_AR.pdf
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التشغيل  قانوان    ملزمة  جديدة  قواعد  تعمتد  بأن ذاتية  األسلحة  منظومات  غري   حلظر  خماطر  تشلك  اليت 

يف    والنظر  احملرز  أمام احلركة اآلن فرصة لتقيمي التقدمو .  وتنظمي مجيع األنواع األخرى تنظامي  صارما    ،مقبوةل

 جراءات.اإلختاذ ّل ادلول  حشدالرامية إىل كجزء من اجلهود احامتل صياغة موقف للحركة 

احرزتهتقيمي    املتوقّعة:النتاجئ   • الي  عام  احلركة    التقدم  قرار  اعامتد  ابلشواغل 2013منذ  الوعي  وزايدة   ،

، واس تكشاف س بل صياغة ة هذه الشواغلمعاجلبفعالية من أجل    اإلنسانية وطريقة حشد هجود ادلول

 موقف للحركة من منظومات األسلحة ذاتية التشغيل. 
 

 آذار/مارس  17امخليس  –  هنج احلركة إزاء التعلمي  -3
 

عىل مدى العقود  التعلمي  يف جمال    ن فذللعمل اجلوهري الي    تبعا  من مناقشة هذه املسأةل اآلن:    غرض ال •

  الاحتياجات اإلنسانية ذات الصةل"،و  "التعلمي  3  قرارال  2017املاضية، اعمتد جملس املندوبني يف عام  

جانيب   حدث  قد  املسأةل  تابعة  مل وع  عام  هذه  يف  والثالثني  الثالث  ادلويل  املؤمتر  اكن   ،2019خالل  وقد 

حتاد ادلويل مجلعيات  الالتعلمي، مبا يف ذكل تعهد مشرتك بني  املتعلقة اببعدد من التعهدات    اب  مصحواحلدث  

األمحر   والهالل  األمحر  ادلويل(  الصليب  ادلولية)الاحتاد  مسأةلاو تن)"  واللجنة  الاحتياجات  و  التعلمي  ل 

الصةلاإلنسانية   العاملية و   ."(ذات  التعلمي  وش بكة  ادلولية  واللجنة  ادلويل  الاحتاد  أكد  احلني،  ذكل  منذ 

يف   وتعاوين  ومتاكمل  التنس يق  جيد  هنج  اعامتد  إىل  احلاجة  عىل  الوطنية  ودمع  جمال  للجمعيات  التعلمي، 

ضعف األكرث  ورفاههم لضامن    ا  وهتميش  ا  األفراد  وجسداي  ونفس يا    ا  وعاطفي  ا  اجامتعي  تطورمه  مع  ،  ا  ومعرفي  ، 

ي نبذون  أو    يتخلفون عن الركبما    غالبا  األطفال واملراهقني والش باب وأولئك الين  عىل  خاصة  الرتكزي  

أو س هنم أو قدراهتم أو عرقهم أو جوانب أخرى من هويهتم أو وضعهم    الاجامتعينوعهم  اجملمتع بسبب    من

عام  و الاجامتعي.   يف  العمل  مشرتك،  2021بدأ  حنو  عىل  تصور  ،  العمل  مل لوضع  وطريقة  الهنج  هذا  ثل 

 علمي يف أوكرانيا وأرمينيا وأذربيجان.التحتقيق من أجل  هامواختبار  هاموتفعيل 

الثاليث   احملور عرب    التعلمي  ل مسأةلاو تنيف    تؤديهادلور الي ميكن للحركة أن    الاتفاق عىل  النتاجئ املتوقّعة: •

ساعدة يف حتديد نقاط القوة التمكيلية  وامل بناء السالم( من خالل هنج منسق وتعاوين.    -التمنية    -)اإلنسانية  

إىل تعلمي جيد، وتوفري   اتساكن املترضرين من األزمال احلركة يف ضامن وصول  من مكوانت  للك مكون 

التعلمي   جمالمعلها يف    مزيد تركزيالوطنية عىل    التعلمي اإلنساين القامئ عىل الكفاءة وتعزيز قدرة امجلعيات

الاحتياجات   بهومعاجلة  الصةل  هجة  ذات  اإلنساين.    بوصفها  اجملال  يف  العامة  للسلطات  ويف  مساعدة 

 بشأن التعلمي يف املؤمتر ادلويل الرابع والثالثني.حممتل قرار ، توفري منصة ملناقشة اخلتام
 

 رابط الوثيقة ؛أبريل/نيسان 12 اثءالثال – أنشطة امحلاية يف احلركة   -4
 

خالل حدث جانيب يف املؤمتر ادلويل  يت أ جريت  منذ املناقشات  من مناقشة هذه املسأةل اآلن:    الغرض  •

مشرتك  2019عام    الثالث والثالثني يف عىل    يقوم  حاميةلل، أدركت احلركة احلاجة إىل الاتفاق عىل هنج 

متثل و .  حبامية أفضل   املزيد من األشخاص  متتع   ضامن، من أجل  وأكرث تاكمال    تنس يقا    جعل معلنا أفضل

https://rcrcconference.org/app/uploads/2021/11/CoD22-WS-Outline-Protection-in-the-Movement_AR.pdf
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ج عىل ّلعامتد هن  ومتهيد الطريقالعملية، من خالل بدء املناقشة    هذه  يف  رئيس يا    العمل هذه معلام    حلقة

 .2023مس توى احلركة يف عام 

هنج للحامية عىل مس توى   وضع   من أجل  احلركة  صعيدعىل    واسعا النطاقمشاركة ومتثيل    النتاجئ املتوقّعة: •

 ة. امحلاية يف احلرك أنشطة لحامية والعمل الشامل بشأنلهنج املشرتك لفهم أوسع لحتقيق احلركة و 

 والشفافية والوحدة والاس تدامة عىل مس توى احلركة املساءةل  طريقة معلنا:  
 

 رابط الوثيقة ؛آذار/مارس   3 امخليس  – الزتام بتحقيق المنو   -   2.0مركز افرتايض مجلع التربعات   -5
 

اآلن:  غرض ال • املسأةل  هذه  مناقشة  عام    من  املندوبني2017يف  جملس  اعمتد  حشد "  2القرار    ،  مبادئ 

احلركة نطاق  عىل  )املوارد   "CD/R2/17  هبدف الاحتياجات (،  وتلبية  احلركة  مكوانت  دخل  زايدة 

يمتثل أحد األهداف األساس ية يف  و .  التربعاتإماكانت احلركة يف مجع    تعظمياإلنسانية املزتايدة من خالل  

معا   قدرات  عىل    العمل  تمنية  الوطنية  ادمع  األربع   أحدثت  ولكن.  التربعاتمجع  عىل  مجلعيات  الس نوات 

عىل احلاجة    يف العامل   19-كوفيد  جاحئة  تفش   أكّد، إذ  موارد احلركة  عىل حشدمن التغيريات    املاضية عددا  

، وعىل الرمغ من أن احلركة  اجلهات ادلامعةإىل اس تكشاف املزيد من الطرق التكنولوجية والرمقية جلذب  

من   للجاحئة  دمعمن أجل  ادلخل    اجتذابمتكنت  فقد  اس تجابهتا  النظرية  شهدت،  مبعدل  منوا     املنظامت 

من أجل  مكوانت احلركة الاجامتع من جديد   يتعني عىل  ،لكلوأرسع خالل الس نوات امخلس املاضية.  

  حتقيق من أجل    التربعاتمجع    أنشطةتطوير    وترسيع وتريةالتقدم احملرز    لالس تفادة مناس تكشاف طرق  

 التربعات.مجع  جمال التحول الي متس احلاجة إليه يف

، يف س ياق مبادئ  التربعاتع  مجللمركز الافرتايض  لثالث س نوات    هتادماسرتاتيجية  وضع    املتوقّعة:النتاجئ   •

و   حلشد  هتاورؤي  هاوأهداف احلركة   ذكل  يمكن  املوارد.  من  تعمل   يفالهدف  ملموسة  ومعامل  هيلك  توفري 

 تنفيذ املبادئ. عن طريق عىل حتقيقهامكوانت احلركة 

األمحر  ح جعل   -6 والهالل  األمحر  الصليب  لألجانب   خالية ركة  والكراهية  والمتيزي  العنرصية  هو  من  ما   :

 رابط الوثيقة  ؛آذار/مارس  31 امخليس  – املطلوب؟ 
 

يف لك جممتع ويف لك بدل ألشاكل المتيزي،   األشخاصيتعرض بعض  :  من مناقشة هذه املسأةل اآلن   غرض ال •

العنرصية.   ذكل  يف  و يتّصف  و مبا  ادليناميات  هذه  بني  .  دراس ته  ويتعني  ابلتعقيداإلنسانية  الزنعة  التقاطع 

رفض المتيزي جبميع أنواعه   تقع مسأةلكيف تبدو حتدايت اليوم املتعلقة ابلعنرصية والمتيزي داخل احلركة؟  و 

وقي  مبادئنا  مصمي  احلركة  يف  مكوانت  وأكدت  األساس ية.  الاسرتاتيجيات    هذانا  خمتلف  يف  الرفض 

حاجة اليوم إىل فهم أفضل    مثةوامحلاية. ومع ذكل،    واإلدماجالتنوع    بشأن  امليدانيةوالس ياسات واخلطط  

 للروابط بني المتيزي واختالل موازين القوى واحلرمان.

https://rcrcconference.org/app/uploads/2021/11/CoD22-WS-Outline-Resource-Mobilization_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2021/11/CoD22-WS-Outline-Diversity-AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2021/11/CoD22-WS-Outline-Diversity-AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2021/11/CoD22-WS-Outline-Diversity-AR.pdf
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القيام وينبغي    ا ميكنوم  مت حتقيقهحمادثة صادقة وحمرتمة تؤدي إىل صورة واحضة ملا  إجراء    النتاجئ املتوقّعة: •

احلركة  به هتيئة   داخل  أجل  وشامةل    من  آمنة  معل  من  و مساحات  آخر  نوع  وأي  العنرصية  من  خالية 

، كحركة ملاكحفة العنرصية والمتيزي  إجراءات رئيس ية للميض قدما    ذاتطريق أولية    ووضع خريطةالمتيزي،  

 .موظفيناأو    نعمل من أجلهماألشخاص الين  جتاهسواء 

رابط    ؛نيسان/أبريل  28امخليس    –  مس تدامة وقوية   مجعيات وطنية   يفوالرتكزي    الاستامثرمعل حمل مزتايد:   -7

 الوثيقة
 

ذات منظامت حملية قوية ومس تقةل وذاتية الاكتفاء و   يشلك وجودالغرض من مناقشة هذه املسأةل اآلن:   •

يف    تسامهتوفر العمل اإلنساين املنقذ للحياة و يه منظامت  ، وعىل الصمود  اجملمتع   قدرةموثوقية املفتاح دلمع  

  ته وفعالي   هوجودتمعلنا احملل امجلاعي    نطاقعامل مرتابط، يرتبط  ظّل  يف  وحتقيق أهداف التمنية املس تدامة.  

بقدرة مجيع مكوانت احلركة، مبا يف ذكل امجلعيات الوطنية وش بكة فروعها، عىل أن تكون   مبارشا    ارتباطا  

 مناس بة للغرض.

يتعلقو  معلية    الوطنية، عيات  ابمجل   فامي  جمعية لل   التمنويعمل  الجوهر    يناملس متر   التحولو   التمنيةمتثل 

  ة.الوطني 

املتوقّعة:  • للك    النتاجئ  الشامةل  الاس تدامة  لتعزيز  امللموسة  الس بل  وطنيةحتديد  عىل  مجعية  الرتكزي  مع   ،

خاص    ة،مساعدكجهة  ور  ادل اهامتم  إيالء  )مع  القانونية  ادلاخلابل والقاعدة  املالية،  نظام  والاس تدامة   )

  ل إىل حتقيقالوصو مكوانت احلركة من أجل  املقدمة من  مع  أشاكل ادلالتمكيلية و   ات والاس تفادة من اخلرب 

قدمةخدمات حمس نة ومؤثرة   .اجممتعاهتمن امجلعيات الوطنية إىل  م 

 أاير/مايو 10 الثالاثء  –   تعزيز التاكمل داخل احلركة  -8
 

مسأةل الثقة    2019تناولت الاجامتعات ادلس تورية للحركة يف عام  الغرض من مناقشة هذه املسأةل اآلن:   •

اليت تعاين مهنا العديد من املؤسسات التقليدية  ابلضغوط غري العادية    تيف احلركة مكوضوع رئييس. وأقر 

يف هذه  وثقة امجلهور بسبب التغريات الاجامتعية والس ياس ية والتكنولوجية يف مجيع أحناء العامل.  واملتعلقة ب 

احلركةقدر متثل    البيئة، أعىل    ة  إظهار  الالعىل  وممارس هتادرجات  ابلزناهة  األساس ية    زتام  العنارص  أحد 

مد اعت    ،2019يف جملس املندوبني لعام  و لالس مترار يف المتتع بثقة امجلهور واحلكومات والرشاكء واملاحنني.  

عن اجلدية اليت تأخذ هبا احلركة البيان  . ويعرب  نياملشارك  لقي ترحيبا كبريا من  اليعن الزناهة  بيان احلركة  

الزناهة احلركة أمر   ،مسأةل  مكوانت  من  مكون  للك  األخاليق  والسلوك  الزناهة  عىل أن  التأكيد  ويكرر 

 أسايس عىل املس تويني الفردي واملؤسيس.

املتوقّعة:  • تؤدي    النتاجئ  املتوقع أن  يديرها أعضاء    العمل  حلقةمن  ب العامل    فريقالاليت  احلركة املعن  بيان 

الزناهة تفعهل عن  أن  ميكن  ما  وحتديد  الزناهة  حامية  ملتطلبات  للمشاركني  املشرتك  الفهم  حتسني  إىل   ،

   .فريق العاملاملس تقبل للعمل الستسهم هذه النتاجئ يف و لتعزيز نزاههتا.  مكوانت احلركة معا  
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يف عامل تزتايد فيه املنافسة عىل   رضورة أساس يةتصال  يشلك الاالغرض من مناقشة هذه املسأةل اآلن:   •

البارزة والضغاملاكنة  واخملاطر  و ،  واملساءةل،  الشفافية  أجل  من  عن  ط  املعلومات  الناجتة  مثل  اجتاهات 

الاتصاّلت  ،لكلواملضلةل.   همارات  يف  الاستامثر  مس توى  ون ظمها  فإن  من أجل  احلركة رضوري    عىل 

ي،  عاملالو   لذات أمهية عىل املس تويني احملنظامت إنسانية  بوصفها م مكوانت احلركة    جتاه  قبولوال بناء الثقة  

 والمتويل.  والعملياتلتخفيف من اخملاطر املتعلقة ابلسمعة او 

املتوقّعة: • خوضع    النتاجئ  ذكل  يف  )مبا  معل  ومواردها    لتعزيزطريق(    ريطةخطة  احلركة  أجل  قدرة  من 

 ستشمل اخلطة إنشاء مركز اتصاّلت افرتايض للحركة.و حتسني اتصاّلهتا؛ 
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