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جدول األعامل والربانمج املؤقتان
جملس مندوب
احلركة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر
جنيف ،سويرسا
 23-22حزيران/يونيو 2022

"حركة حتقق مقاصدها"
نظمت مجموعة من حلقات العمل يف شلك "رحةل إىل جملس املندوبني" عرب اإلنرتنت يف األشهر السابقة للجلسة الافتتاحية جمللس
املندوبني .وس تعرض حصائل هذه احللقات يف اجللسة العامة للمجلس وتدرج يف حمرضه املوجز.
وس يقام حفل افتتاح مشرتك
الجامتع جملس املندوبني واجامتع امجلعية العامة لالحتاد ادلويل
صباح يوم  19حزيران/يونيو 2022
وس يقام حفل توزيع وسام هرني دوانن يوم  22حزيران/يونيو  ،2022الساعة  6:30مساء ،وسيشهد هذا احلفل تكرمي الفائزين
بوسام فلورانس انيتنغيل
*********************
أوال -افتتاح الاجامتع واملسائل اإلجرائية
-1

افتتاح اجامتع جملس املندوبني

-2

انتخاب رئيس جملس املندوبني وانئبه وسائر أعضاء مكتبه

-3

اعامتد جدول أعامل جملس املندوبني

-4

رحةل إىل جملس املندوبني :عرض حصائل حلقات العمل اإللكرتونية
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اثنيا -بنود مطروحة يف اجللسة العامة للنقاش والختاذ قرار
ما نقوم به :تلبية الاحتياجات ومواهجة مواطن الضعف العاملية واحمللية
-5

إقرار ميثاق املناخ والبيئة للمنظامت اإلنسانية
لقد جتسد الزتامنا ابلعمل املنايخ ،بوصفنا حركة تقود النظام اإليكولويج اإلنساين وتؤثر فيه ،يف املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني .وودلت فكرة
وضع ميثاق من الاعرتاف املزتايد يف احلركة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر ،ويف قطاع العمل اإلنساين بشلك أمع ،مبسؤوليتنا عن
املساعدة عىل احلد من اآلاثر اإلنسانية لألزمات املناخية والبيئية .واعمتد الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ميثاق املناخ والبيئة للمنظامت اإلنسانية
يف شهر أاير/مايو  ،2021وعرض هذا امليثاق عىل منظامت إنسانية أخرى لتوقيعه .ويعرض عىل اجمللس قرار يدعو احلركة إىل املوافقة عىل
ميثاق املناخ والبيئة.

-6

احلروب يف املدن
يعرض عىل جملس املندوبني قرار العامتد خطة معل احلركة للوقاية من اآلاثر اإلنسانية للحروب يف املدن والاس تجابة لها للفرتة 2027-2022
والالزتام 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 اإلعالم والاتصاالت العامة وتوثيق آاثر احلروب يف املدن ،والتأثري يف الس ياسة واملامرسة عن
طريق ادلبلوماس ية اإلنسانية.

-7

رمس اسرتاتيجية للحركة بشأن الهجرة
لقد مت تأكيد دور احلركة يف معاجلة مسأةل الهجرة والزتاهما هبذه القضية عن طريق عدد من القرارات واحلوارات الرفيعة املس توى يف اجامتعات
جملس املندوبني واملؤمترات ادلولية السابقة .ويتيح هذا القرار جمللس املندوبني املوافقة عىل هنج الفريق القيادي امللكف ابلهجرة يف رمس
اسرتاتيجية للحركة بشأن الهجرة وتلكيفه رمسيا ابالضطالع هبذا العمل من أجل زايدة مشاركة احلركة بشلك أكرث اس تدامة يف املسامهة فعال
يف الوقاية من أخطر املشالك اإلنسانية اليت يتعرض لها املهاجرون والتصدي لها.

-8

السعي إىل القضاء عىل األسلحة النووية :خطة العمل للفرتة ( 2027-2022مبا يف ذكل التقرير املرحيل عن خطة العمل للفرتة )2021-2018
أدت احلركة دورا همام يف تعزيز مسوغات نزع السالح النووي ،معال ابلزتاماهتا ،اكلقرار  4اذلي اعمتده جملس املندوبني س نة  2017وخطة
معهل للفرتة  2021-2018اليت س تنهتيي صالحيهتا قريبا .وس يعمتد جملس املندوبني ابلتايل خطة معل جديدة من أجل السعي إىل القضاء عىل
األسلحة النووية.

-9

تعزيز العمل الاستبايق يف احلركة :سبيلنا للميض قدما
س تلزتم احلركة ،عرب هذا القرار ،بزايدة معلها الاستبايق وبتعزيز قدرات احلركة وأنشطة املنارصة اليت تنفذها ودرايهتا يف هذا اجملال ،مبا يف
ذكل إدراج العمل الاستبايق يف األطر والعمليات التشغيلية والقانونية وزايدة المتويل املتاح وإماكنية احلصول عليه ،ليك تمتكن من مساعدة
الساكن الضعفاء عىل حامية أنفسهم وس بل معيش هتم بشلك أفضل من الظواهر احلادة ووقعها.

 -10هنج احلركة لضامن سالمة املرىض وجودة خدمات الرعاية الصحية وحتسيهنام
س يطلب جملس املندوبني من مكوانت احلركة ،عرب القرار املقرتح ،الرتوجي ملبادئ سالمة املرىض وجودة الرعاية الرسيرية ،كام ورد وصفها يف
إطار سالمة املرىض وجودة الرعاية اذلي وضعه الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ،ورمس س ياسة للحركة بأرسها بشأن سالمة املرىض وجودة
الرعاية الصحية اإلنسانية.
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 -11تعزيز قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود :سبيلنا للميض قدما
س يطلب جملس املندوبني من مكوانت احلركة ،عرب القرار املقرتح ،إعداد مجموعة من مبادئ العمل املطبقة عامليا من أجل ضامن قدرة اجملمتعات
احلرضية عىل الصمود ليك يعمتدها اجمللس يف عام  ،2023ومن مث تعرض عىل ادلول والرشاكء يف املؤمتر ادلويل اخلامس والثالثني ،بغية
التشجيع عىل زايدة الرتكزي عىل قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود.

كيف نعمل :مساءةل احلركة وشفافيهتا ووحدهتا واس تدامهتا
 -12مراجعة اتفاق إشبيلية وتدابريه التمكيلية من أجل حتسني التأثري امجلاعي للحركة
س يعمتد جملس املندوبني ،عرب القرار املقرتح ،تنقيحا لالتفاق بشأن تنظمي األنشطة ادلولية ملكوانت احلركة ادلولية للصليب األمحر والهالل
األمحر ("اتفاق إشبيلية") لعام  1997وتدابريه التمكيلية لعام  ،2005بغية تعزيز التأثري امجلاعي للعمل اإلنساين اذلي تضطلع به احلركة.
 -13تنقيح القواعد اخلاصة بوسام هرني دوانن وجائز الصليب األمحر والهالل األمحر للسمل واإلنسانية
ُكفت اللجنة ادلامئة بإدارة ومنح وسام هرني دوانن وجائزة الصليب األمحر والهالل األمحر للسمل واإلنسانية .وقد اعمتدت يف عام 2020
إرشادات جديدة ملنح الوسام واجلائزة هبدف تمكيل مواد الحئتيام لعايم  1965و 1987عىل التوايل بشأن أهلية املرحشني وخصاهلم املرجوة،
ومعلية الرتش يح ،ومعلية النظر يف الرتش يحات واختاذ القرار .وتريم هذه اإلرشادات أيضا إىل التشجيع عىل التنوع والاحتواء واحملافظة عىل
أعىل معايري الزناهة واألخالق .ووافقت اللجنة ادلامئة عىل إصالح اجلائزتني وعرض الحئتني منقحتني للوسام واجلائزة عىل جملس املندوبني
تضامن أو تعدالن عنارص رئيس ية تتعلق مبتطلبات الرتش يح والتنوع والاحتواء والزناهة ،وتوامئان معلييت الرتش يح لنيل اجلائزتني.
 -14وسام احلركة للروابط العائلية
من شأن هذا القرار أن ينشئ وساما للحركة تقديرا للخدمات الاس تثنائية يف جمال إعادة الروابط العائلية ،ويقرتح أن يطلق عليه امس "وسام
احلركة للروابط العائلية".
 -15تنفيذ مذكرة التفامه والاتفاق بشأن التدابري التشغيلية املوقعني يف  28نومفرب  2005بني مجعية ماجن دافيد آدوم اإلرسائيلية ومجعية الهالل
األمحر الفلسطين
 -16صون البياانت اإلنسانية
يسلط هذا القرار الضوء عىل ما تطرحه الهجامت الس يربانية عىل البياانت اإلنسانية من خماطر عىل الناس اليت خترتق بياانهتم الشخصية وعىل
املنظامت اإلنسانية وقدرهتا عىل الوفاء بوالايهتا اليت هتدف إىل مساعدة وحامية املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها
من حاالت الطوارئ .ومن شأن هذا القرار أن يشدد عىل الزتام احلركة ابس تخدام التكنولوجيا احلديثة اس تخداما مسؤوال ابلسعي إىل تنفيذ
قواعد حامية البياانت وتدابري األمن الس يرباين ،كام أنه يوجه رساةل واحضة وقوية إىل ادلول يناشدها فيا ابحرتام وحامية املنظامت اإلنسانية
وموظفيا وبياانهتا وأصولها ،سواء اكن ذكل عىل ش بكة اإلنرتنت أو خارهجا.

اثلثا املتابعة وعرض التقارير املرحلية يف اجللسة العامة
الاس مترارية

قدمت التقارير الواردة أدانه يف شلك واثئق معل إىل مجيع أعضاء اجمللس .ولن يعرض أي من هذه التقارير عىل اجمللس ولن يناقش فيه إال بطلب يقدمه عضو
مس بقا .ويرىج من أعضاء اجمللس الراغبني يف التعليق عىل هذه التقارير إرسال تعليقاهتم كتابة إىل منظمي املؤمتر.
 -17تقرير عن القرار  1اذلي اعمتده جملس املندوبني س نة " 2019الزتامات مكوانت احلركة يف جمال التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل"
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 -18تقرير عن القرار  2اذلي اعمتده جملس املندوبني س نة " 2019بيان احلركة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر عن الزناهة".
 -19تقرير عن القرار  5اذلي اعمتده جملس املندوبني س نة " 2019س ياسة احلركة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر بشأن تلبية احتياجات الصحة
النفس ية والاحتياجات النفس ية والاجامتعية".
 -20تقرير عن القرار  7اذلي اعمتده جملس املندوبني س نة " 2019تعزيز تنفيذ س ياسة احلركة بشأن الزنوح ادلاخيل :مرور عرش س نوات"
 -21تقرير عن القرار  9اذلي اعمتده جملس املندوبني س نة " 2019تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة (")SMCC 2.0
 -22التقرير املرحيل الثاين عن القرار  2اذلي اعمتده جملس املندوبني س نة " 2017مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة"
 -23مضمية ملحقة ابلتقرير املرحيل اخلتايم عن القرار  4اذلي اعمتده جملس املندوبني س نة " 2015اإلطار الاسرتاتيجي إلرشاك املعاقني يف أنشطة احلركة
ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر" (يقوم هذا التقرير مقام الضم مية لتقريري عايم  2017و)2019
 -24التقرير املرحيل الرابع عن القرار  7اذلي اعمتده جملس املندوبني س نة " 2013األسلحة والقانون ادلويل اإلنساين" .وينسحب هذا التقرير عىل الفرتة
املمتدة من ترشين الثاين/نومفرب  2019إىل ش باط/فرباير .2022
 -25تقرير مرحيل عن القرار  3اذلي اعمتده جملس املندوبني س نة " 2019مهناج احلركة ادلولية لتعزيز األسس النظامية وادلس تورية للجمعيات الوطنية
وأطرها التمكيلية" ،من إعداد اللجنة املشرتكة بني اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل واملعنية ابلنظام األسايس للجمعيات الوطنية
 -26التقرير املرحيل للجنة املشرتكة عن صندوق اإلمرباطورة شوكن.
 -27تقرير عن معل اللجنة ادلامئة للفرتة 2022-2020

رابعا -اختتام أعامل جملس املندوبني
 -28ماكن واترخي عقد الاجامتع املقبل جمللس املندوبني.

*********************

