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حمر اال والهالل حمر اال الطيب جمعيات رابطة'

العامة للهيئة' الثامنة الدورة

والمغتل قت الموح ل عما اال جدول

ابست بود : ن المكا
١٩٩١ نوفمبر ا الثاني نشرين ٢٧ - ٢٥ : التاريخ

الموضوع المسوءول ت لموضوعا ا لجة معا مسلسل

الحضور ء ندا بيان -1

الرئمعس كلمة'

 الراطه* دستور من رط ٢٠٢٢ دة الما بموجب
 الداخلى نظامها من ١ ٦ للقاعدة ووفقا

٠ الرامطه' ع أوضا الرئسى يستعرخى

لرئيس’ بيان ٢-

حديدة وطندة جمعيات قبول

 دورتها فى للرابطة' العامة الهبئه' تقبل
 ، طه الرا دستور من ٦ دة للما وفقا ، منة الثا

 التى الرابطة الى الوطنية الجمعيات م انضما
 وتتمتع ٠موعقتة يصفن التنفيذى المجلس قبلها

نهائسة رصفه* قدولها عند الوطنة" الجمعيات

الرئيس قرار ٣_

 الهبئة أعمال فى للمشاركة الحقوق بكامل
٠ العامه

ل عما اال حدول اعتماد

 االعمال جدول ، المسجل الجوى بالبريد أرسل
 ء عضا ال ا الوطنية الجمعيات كل الى الموءقت

 اجتماع الى ’الدعوة كتاب مع ١٩٩١/٥/٢٤ فى
١ الفقرة ٧ للقاعدة ووفقا ٠ العامة الهبئه

الرئيس مذاقشة/قرار ٤-
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الموضوع المسوءول الموضوعات معالجذ' مسلسل

لعام١األمين اقرار ٠ييان/هذاقشذ - ه

 عضو جمعين الي بجوز ، الداحلي م النظا من
 اضافات أو تعديالت أو مالحدات تقدم أن

 قبل للرابطة العام االمين الى ترسل أن على
 ٠ قل ال ا على يوما بثالثين الدورة افتتاح تاريغ

 للهبئه بعن السا الدورة ت جلسا محضر د عتما ا
 ( ١٩٨٩ أكتوبر األول/ تشرين ) العامة'

 للهبئه بعن السا الدورة تن جلسا محاضر أرسدت
 ٧ في الوطنين الجمعيات كل الى العامن

 مالحظاتها ادراج بعد ١٩٩٠ يونيو حزيران/
٠ الموءقتن المحاضر على

الرئيس قرار

االرين|لعام اقرار بان/مذاقشة - ٧

العام اآلس اقرار بان/ماقشة' - ٨

فذ الميا ٠لجذة ء أعضا تكقن

 رئيسا تضم القرارات غذ لحديا لجنن* ف٠توءل
 احدى منهم كل يمثل ء أعضا وأربعن واحدا
٠ العامن الهبئه في العمل لفات

 ١٩٨٩ االول/أكتوبر تشرين منذ الرابطن أنشطن
الخليج في إت٦اصمل بشإن ت ومعلوما

 دستور من )ط(٣ الفقرة ، ٢٥ للمادة وفقا
 الداخلي، نظامها من ١٠٦ والقاعدة الرابطه'

 عن وشفهين كتابين تقارير العام االمبن يقدم
 منذ الرابطة بها اضطلعت التي نشطة اال

 تشمل ، العامة للهبئة خبرة اال الدورة انعقاد
 ٠ الخليج في العمليات بشأن معلومات

 المبن ’ تقارير الستكمال فببديو شريط وسيعرض
٠ العام

 تتمرين منذ عمله عن التنفيذي المجلس تقرير
١٩٨٩ أكتوبر ا األول

 يقدم الداخلي، النظام من ١-٦ للقاعدة وفقا
 التي االعمال عن تقريرا التنفيذي المجلس
 للهبئه خيرة ال ١ الدورة د انعقا منذ أنجزها
٠ العامة
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الموضوع المسؤول الموضوعات معالجة* مسلسل

 الوطنية* الجمعيات الى مكتوب تعرير وسيرسل

 ١٩٩’ بريل’ نيسان/ بين الفترة يغطي
 ء أثنا يعرض كما ، ١٩٩١ ابريل ا ن ونبسا
 ل أعما يشمل تكميلي تقرير الهيئة د انعقا

 التنفيذي للمجلس العشرين و السابعة الدورة
٠ ( ١٩٩١ نوفمبر الثاني/ تشرين ٢٤ )

فى الرابطة' لعمل االستراتيجية* الخطة* - ٩
ت التسعينا

 أكتوبر ا ول اال تشرين في مة العا الهيئة' اعتمدت
 في الرابطة* لعمل االستراتيجية الخطة' ١٩٨٩

 التي (١٨ رقم القرار بموجب ) ت التسعينا
 ابطة الر أنشطة لتوجيه أعمال جدول وضعت

 الجمعيات جميع وكلفت ، العقد هذا في
 م العا االمين و التنفيذي والمجلس الوطنية

 المحرز التقدم وسيعرض ٠ التنغيذ ت٠ وليا بمسوح

 تقريرين في مختلفين منظورين من ألتنفيذ في
٠ منفصلين

منذ الخطة تنفيذ فى المحرز التقدم عن تقرير العام مين ال ا اقرار ن/مذاقشة بيا ١ -٩
١٩٨٩ أكتوبر ا االول تشرين شهر

 أن العام اآلمين الى العامة' الهيئة* طلبت
 المصممة العمل خطط التطبيق حيز يدخل

 تيجية السترا ا الخطة* في المحددة المها,م لتنغيذ
 وأن ، التنفيذي المجلمى في عتمادها ا فور

 في المحرز التقدم عن مرحلية تقارير يقدم
 المجلس، والى العامة* الهيئة' الى التنفيذ

 الدولية اللجنة مع كثب عن يتعاون وأن
 ٠ التنفيذ يخص فيما االحمر للصليب

 العام مين ال ا رأي في المحرز التقدم كان وقد
 من المالين ت هما المسا فبفضل ٠ مشجعا
 متبرعة ت وجها ت وحكوما وطنية ت جمعيا
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الموضوع المسوءول الموضوعات معالجة* مسلسل

 جنيف في المهام من عدد تنفيذ جرى ، أخرى
 ٠ والوطني القليمي ا المستوببين على وكذلك
 عد وقوا ديء مبا أصبحت ل المثا سبببل فعلى

 وضعت التي ، التنمية* مجال في التعاون
 الخطة في المحددة م المها الحدى تنفيذا

 للنهوض بفعالية تستخدم ، االستراتيجية
 هذا وعلى ٠ منظم بشكل التحاد ا في بالتنهية*

 الجدببد التنمية صندوق انشاء نجح ، ار الغر
 خدمة في للتشغيل قابال اآلن أصبح الذي

٠ الوطنية ت الجمعيا

 ء كانشا بالتنغيذ التقدم على أخرى أمثلة ك وهنا
 الرابطة في ” والتقارير النداءات شعبة

 ت العمليا ات ء اجرا ل واستكما ١٩٩٠ عام في
 وأبرز ٠١٩٩١ عام في الميدانيين للموظفين

 هي المقبلة الفترة على المتبقية' المهام
 تحدببد في لوطنية* ا ت لجمعيا ا مساعدة

 توجيه واعادة ، ت المجتمعا أضعف ت احتياجا
 هذه تستهدف حتى وخدماتها برامجها

٠ ت المجتمعا

بيان/مذاقشة ٢-٩

 االمبن تقرر في التفاصيل من مزيد وسيرد
 د انعقا ل قب المندوبين الى سيرسل الذي م العا

٠ العامة الهيئة

العمل خطة عن التنفيذى المجلس تقرير الرئيس
تيجية' السترا ا

 التنفببذي المجلخس الى العامة الهببئة* طلبت
 ببعتمد وأن ، للعمل جيدة خطة يعتمد أن

 عمل فريق يولف وأن ، تشغيلين" نى ا ء اجرا
 وتقيببم تيجية' ا الستر ا الخطة' تنغببن لرصد

٠ التنفببن
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الموضوع المسؤول الموضوعات معالجنا مسلسل

 بكل الطلبات هذه التنفيذي المجلس عى ورا
 جدول على اتيبين السهر ا الخطة' فوضع ٠ اهتمام
 تشرين منذ عقدها التي الدورات كل في أعماله
 الهشة قرار على وبناء ، ١٩٨٩ أكتوبر األول/
 را أيا ع جتما ا في ، لمجلس ا اعتمد ، العامة'

 األولىللخطة' التنفيذية' الخطة ، ١٩٩٠ مايو
 ٠١٩٩١ و١٩٩٠ عامي تشمل التي ، االستراتيجية

 المجلس عتمد ا ، ١٩٩١ ابريل ا ن نبسا دورة وفي
 كي١٩٩٣-١٩٩٢ لغترة التنفيذية' الخطة

 الموارد لتأمين كافية فرصة م العا لالمين يتيح
 ٠ الثانية' التنفيذية للغترة الالزمة المالية

 كذلك المجلس اعتمد ، ١٩٩٠ مايو أيار/ وفي
 فريق وشكل المطلوبة' التشغيلين االجراءات

 وتقييم االستراتيجية الخطة تنفيذ لرصد عمل
 السادة من العمل فريق ويتألف ٠ التنغيذ
 : أسماوءهم الننًالين

: الرسن
 الحمر ’ الهالل من بلهوان مولود الدكتور

 الجزائري
: الرئيس ئبذ نا

 االحمر الطيب من غورانسن غوردون السيدة

 السويدي
: ء عضا ال ا

 االحمر الطيب من ، هارمون في ما السيدة

البرازيلي
 الحمر ا الهالل من ناثان، ٠ ت ٠ ف السيد

الماليزي
 لين لما ا للجنة ا رئيس ، بويل نيل لسيد ا

 ب الشبا لجنة رئيسة ، دوغالسى ن سوزا السيدة
 ثن الغا ا لجنة' رئيس ، ن هوفما برند السيد

 لجنة رئيس ، نيا مونتا رويدا غليرمو الدكتور
لتنمية ا
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الموضوعالمسوءول الموضوعات معالجة*مسلخعهل

ة —٠جه ل رئيدهى ، الشريفة الله عبد أحمد الدكتور
المحلية المجتمعات وخدمة المحة

 العمل فريق من االول التقرير المجلس وتلقى
 علما وسيأخذ ، ١٩٩٠ أكتوبر ا ول ال ا تشرين في

 تشرين ٢ ٢ في الثافية للمرة الغريق ت بمالحظا
 ببضعة* ذلك وبعد ٠١٩٩١ نوفمبر ا ني الثا
 ت والتعليقا ت المالحظا كل ستعرخى م أيا

 يرفع تقرير في االستراتيجية بالخطة الخاصة
٠ العامة' المئة' الى

مالين ثسوءون م العا مين ال ا

 م عا أمين اقرار امناقشة بببان
 الصندوق

اللجنة ورئبجدس

١٩٩٠ و ١٩٨٩ لعاس المالى التقرير
المالية' اللجنة' تقارير
 ١٩٩٣-١٩٩٢للغترة٠والميزاذية الخظة* مشروع
 ١٩٩٢ تلعاس1االشتراك جدول

 ا أيلول شهر في المالية اللجنة اجتمعت
 للخطة م العا مين ال ا مشروع وعلقت سبتمبر

 الذي ، ١٩٩٣ و ١٩٩٢ لحامي والمببزافية'
 واستعرضت ٠ الحامة الهيئة' على سيعرنى
 لالراكات المقترحة' النسب كذلك اللجنة'

 أساهمس على الوطنببة ت للجمعيا الدستورية'
 مة العا الهيئة على ٠المعروضة الجديدة الصببغة

 أخرى مة ها مسائل أيضا وناقشت ٠ افقة للمو
 في للعمل الستراتيجبة ا الخطة* كتمويل

 ،ابطة الر استثمارات برنامج ئج ونتا ت التسعينا
 اجعة ومر ، الجديدة المحاسبة نظم ووضع
، ١٩٩٠ م لعا المدققة ابطة الر ت حسابا

 عن المالين ت العمليا ئج نتا ض ا واستعر
٠١٩٩١ عام من االول النمف
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الموضوع المسوءول الموضوعات معالجة* مسلسل

٧

اقرار ببيان/مذاقشة' -١١

اقرار ’بيان/مذاقشة -١٢

 ولجنة* ثن الغا ا ولجنة* ب الشبا لجنة من رير تقا ن اللجا ء روءسا
 ت المجتمعا وخدمة المحة ولجنة التنمبين
المحلبة
 ، أعاده المذكورة ، االربع الهبيئن ن لجا شعلت

 مع شبا تما ، ١٩٨٩ أكتوبر ا ول ال ا تشرين في
 ن اللجا وأصبحت ٠ الجديد الرابطة دستور

 ات السنو في حجمها مع بالمقارنة ، المصفرة
 ، العمل في جديدة اجراءات تتبع ، السابقة
 ولى ال ا تقاريرها الدورة هذه في وستقدم

العامة** الهيئة الى

 تشرين في تأسبسها فور ن اللجا عقدت وقد
 مقتضبة اجتماعات ١٩٨٩ أكتوبر األول/
 وفي ٠ المكتب ء وأعضا الرؤساء نواب ب النتخا
 جولة نظمت ،١٩٩٠ اكتوبر ول/ ال ا تشرين

 سبتمبر ا أيلول وفي ، ت عا الجتما ا من نبة ثا
 * الثالثة للمرة اللجان اجتمعت ، ١٩٩١

 ت عا الجتما ا هذه عن تجة النا رير التقا وسنرسل
 د انعقا قبل العامة ’الهيئة في المشتركبن الى
٠ بست ا بود في نوفمبر ا ني الثا تتمرين دورة

الشباب واستراتبيجبين سبياسة لجنة رئيس
م عا منذ مة العا والهيئه ب الشبا لجنة قررمت ب الشبا

 ب الشبا أجل من للرابطة سبباسة اعداد ١٩٨٧
 أوصت عندما ١٩٨٩ عام في القرار وتعزز
 تبجين واسترا سة سببا اد عد با ٠مة العا الهيئه

 ءا.م في الهيئة على وطرحهما للشبا.ب واضحتين
٠ علببها للموافقة ١٩٩١

 ’لجنة ت أولويا من ب الشبا سياسة رسم ن وكا
 ولببة ال ا النسخة تعديل وبعد الجديدة ب الشبا

 أعضاء تفق ا أكتوبر ا ول ال ا تتمرين ع جتما ا في
 واللجنة الوطنبين ت الجمعبيا كل دعوة على اللجنة

ت التعلبيقا اللجنة وستأخذ ٠ علببها للتعليق
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الموضوعالمسوول ت الموضوعا لجة* معا مسلسل

 عند سبتمبر ا أببلول في االعتبار بعين المبببنة
 على ستقترحه الذي النهائي النس غذ صببا

 بالسبباسه' الخاصه' الوشببقه وسترسل الهببئه
 لصببغه با المندوبين كل الى اتببجببة' الستر وا

 حضورهم قبل ، ب الشبا لجنه' علببها تتفق التي
 نوفمبر ا ني الثا تشرسن في الحامه الهبئه الى

٠١٩٩١
 العام االمبن بببان/مذاقشة'اقرار١٣

لجنة ورسى
ب الشبا

 ب للشبا الحمر ا والهالل االحمر الملبب صندوق
 على ء بنا ، ب للشعبا صندوق ء انشا اقتراح قدم

 وألذت ٠١٩٨٩ عام في العامة الهبئهًا >طلب
 الموضوع هذا في خاصا عمل فرببق ب الشبا لجنه'
 التموببل ت نبا مكا ا وتقصي للصندوق ا عد قوا أعد

وسبعرض ٠ المنشودة' اف هد ال ا من ا عدد وأبرز
 ت القتراحا ١من مجموعة' اللجنة على العمل فرببق

 قواعد مشروع وسببعمم ، ١٩٩١ أببلول/سبتمبر في
 بغترة بعدئذ الوطنبتًا الجمعبات على الصندوق

المشروع هذا ب الشبا لجنهًا وستطرح ٠ وجيزة
 ٠ العتماده العامه' الهبئتًا على

 جنوب فى االحمر للصلبب برناجاتقالىاال(مينالعام اقرار قشة ن/مذا بببا
 الهببئه عن در الصا ٦ رقم ار القر متابعن ) افرببقببا

(١٩٨٩ العامة'فى
 السابع.ة دورتها في مه العا الهببشة' اعتمدهمت

 : حببث ، ٦ رقم القرار ١٩٨٩ ءا.م المنعقدة

 ء انشا الى م العا أمبنها و الرابطة رئبس تدعو
 للصلببب بع تا النتقالبتًا ا ت ا عد للمسا فرببق

 عن ممثلين من ببتأدف ، االحمر والهالل االحمر
 همة والمسا ملة العا الوطنبتًا ت الجمعبا

 هع يتعاون ، أالفريقي لجنوب’ هج ويرنا
 مع عمل ل في االحمر للصلبب الدولبتًا اللجنهًا
 فرببقببا ا جنوب في الحمر ا الملبب جمعبتًا
 بالتعاون تنغبنه ببتم انتقالي برنامج لتنفببن

 ويستغرق ، الوطنبتًا الجمعببة هذه مع
المقبله شهرا وعشرين ’االربعة فترة
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الموضوعالمسوولالموضوعات معالجة مسلسل

 البرنامج لهذا تقييم خاللها يجري أن على
 عشر ثني 1 بعد أى — ٠لمدة ا منتصف في

 التنفيذي المجدس قبل من وذلك — شهرا
 من مرحلبا تقريرا سيتلقى الذي بطة ا للر

 ٠ لية النتقا ا ت ا عد بالمسا المختس يق٠الغر

 في رانيا تقييمًا التنفيذي المجلس ويجري
 ضوء على ١٩٩١ أكتوبر االول/ تشرين دورة

؛ الغريق من ختامي تقرير

 جبوب في الحمر ا الملبب جمعية وتحمتا
 الرابطة م يا أمين مع التعاون على افريقيًا
 ن لضما الحمر ا لليب ’الدوب واللجنة'

 ت ا عد بالمسا المعني الغريق برنامج نجاح
٠ االنتقالية'

العام اآلمينار اقر امتأقشة ن بيا١ه

 منذ العمل فريق م قا ، س هما ال ا هذا وعلى
 جنوب الى سفريات بعدة ١٩٨٩ عام

 ٠ للرابطة العام االمين وكذلك ، افريقيا
 التقدم تقييم التنفيذي المجلس وسيباشر

 ٠ العامة' لهيئة' 1 انعقاد قبل المحرز

 حول العامة ’الهيئة الى تقرير وسيرفع
 العامة لهيئة' ا عينننها التي المهام تنفيذ

٠ السابعة' دورتها في

 الحمر ا الطيب تنمية فى أن المر دور
 ٣٣ رقم القرار متابعة' ) االحمر والهالل
 (١٩٨٩ فى العامة' الهيئة' عن المادر

 السابعة دورتها في مة لعا ا لهيئة' 1 اعتمدت
 األمين من طلبت حيث ٣٢ رقم القرار

: العام
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المسؤول الموضوعات معالجة' مسلسل

بطة ا لر ا رئيس — ١ ٦

 فريق ورس
 المخصص العمل

 لنصوص ا جعة لمرا
الدستوربين

اقرار قشة بببان/متا ١-١٦
بببان/مذاقشة'اقرار ٢-١٦

الموضوع

 ت التبرعا لجمع السعي في الشروع -
 جهوده تنسيق مع ، لعمل ا ٠هخط لتنغيذ

الصدد؛ بهذا
 تها حتياجا وا المراة موارد _ضما,نمراءاة

 والتنميه رثة ا الكو من ثة الغا ا برامج في
 لدى خص اال على الرابطة تنسقها التي
 لعمل االستراتيجية الخطة تنفيذ

،٠ ت التسعينا في ابطة الر
 عمل ت حلقا وتنظيم تموبل في لشروع ا -

 عمل خطط وضع شأنها من بيكون قليمببة ا
 هذه وتنسيق ، المرأة ب للتقدم قليمببه ا

،٠ ألجهود
 عدد دن لزببا وتنغبينها استراتيجيين تصميم -

 االدارة مراكز في الكفوات ع الدسا
 بحببث ، الوفود في المسوءولببن ومناصب

،٠ الوطنبية ت للجمعببا نموذجا نة الما ا تكون
 خطة تنغبين عن مرحليين ربير تقا تقدببم -

 لتنفببذي ا للمجلس دورة كل في لعمل ا
 ‘الهيئة ت دورا ببن صلة الغا الفترة في

٠ العامة'

٠ ر ا القر ا هذ تنغبين عن تقرببر وسببقدم

 ‘للرابطة ستوربين الد النصوص تعدببل
 عن الصادر ٣٨ رقم القرار متابعن )
( ١٩٨٩ عام العامة لهيئة ا

لرابطة ا دستور تعدببل
الداخلطبرطة• النظام تعدببل

 ‘الهيئة عن الصادر ٣٨ رقم للقرار وفقا
أتف ، السابعة دورتها في مة العا



الموضوع المسوءول ت الموضوعا لجة معا مسلسل

 ’السادن يضم عمل فريق التنفبذي المجلس
 : هم أسماوع لبة التا

 من ، الرئبس ، ردز رتشا ستيفن السبد
 االمريكي االحمر الطبب

الحمر ا الصلب.ب من ، رخت البروفسور

الحمر ا الصليب من ، غوتيريز الدكتور

 للتيجر الحمر ا الملبب ،من ر بنديا السيد
 من ، الله لعبد ا علي الله عبد لسيد ا

القطري االحمر الهالل

 التعديالت بدراسة العمل فريق وكلف
 م والنظا ’ابطة الر اسم بتغيير صة الخا

 قدمت كما ( الالئحة ) للموظفين االساسي
 بعة السا دورتها في مة العا ’لهيئة ا لى ا

 ،الداخلي النظام من ٤٩ للقاعدة وطبقا

 تعميم ١٩٩١ يونيو ا حزيران ١٨ في نم
 ، لوطنية' ا ت لجمعيا ا كل على بي كتا تقرير
 ابطة الر اسم يخس فيما الغريق ل أعما حول
 المختلغة التعديالت أيضا التقرير تضمن وقد

الوطنية الجمعيات اقترحتها التي

 الدستور من ٢٧ المادة تعديل كذلك قترح وا
 تعميم ونم ، ’لبة الما ت كا ا الشتر با صن الخا

 ١٨ في الوطنية الجمعيات على االقتراح

٠ ١٩٩١ يونيو ا حزيران

اقرار ’ببان/مذاقشة ٣-١٦

 أعاله المذكور الكتابي التقرير في أدرج

 على ادخاله الغريق اقترح الذي التعديل
٠ الموظفين الئحة من ٦-١١ القاعدة
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الموضوع المسوءول ت لموضوعا ا لجة معا مسلسل

ألعام األمين اقرار ببان/مذاقشة' -١٧

العام األمبن اقرار بيان/مذاقشة' -١٨

 تقرر ، الدستور من ٣٨ دة للما ووفقا
 المعتمدة التعديالتا دخول ريغ تا الهبئه

٠ التنفيذ حبز

 لمعقود 1 المندوبين مجلخس قرارات متابعة
١٩٨٩ عام

 ن— تنفي عن رير’تن لعام’ الصين’ يرفع
 اعتمدها اكي التاب' للقرارات الرابطة'
: ١٩٨٩ عام في لمندوبين ا مجلس

 الهالل و الحمر ا الصليب لجنة مستقبل —
(؛ ٣ رقم القرار ) والسالم االحمر
 القرار ) االعالم في الرابطة' -سياسة'

؛ ( ٤ رتم
 الحمر ا للصليب لدولية ا لحركة ا ك ا ننتر ا —

 أشبيليه معرنى في الحمر ا والهالل
؛ رقمه( القرار ) ١٩٩٢ لعام الدولي

 سية سا ال ا المبادىه احترام عن دراسة —
 ونشرها الحمر ا والهالل االحمر للصليب
٠(٧ رقم )القرار

 مجلس على رير التقا هذه وستعرخى
 تشرين ٢ ٨ في عه جتما ا عند لمندويين ا

٠ ( نوفمبر ا الذاني

 الى ستقدم التى التقارير ستًانبشأن
 والعشرين السادس الدولى تمر لموه ا

االحمر والهالل االحمر للطبب

 علما مة العا الهبئة م العا المين ا سيحببط
 ابطة الر بها نهضت التي ألنشطة با

 الموءتمر عتمدها ا التي ت القرارا لتنغيذ
وفي ، لعشرين ا و مسة لخا ا دورته في
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الموضوع المسؤول ت الموضوعا معالجذ' مسلسل

العام االمبنببجأن/مذأقشة -١٩

 أعمال جدول في تطرح لم التي المجاالت
 الدولي القانون نشر مثل الحاب الدورة

 أنشطة و ، سببة سا ال ا دى£ والمبا ، النساني ا
 ٠ ذلك الى وما الالجئبن خدمة في الحركة

القلبيمببة ا *ت ا ننمر لموح ا عن رير تقا

 عن رير تقا مة العا الهيئة الى سننرفع
 الزي الدستنورين' القلببمببن ا ت عا الجتما ا

 الموءتمر فببها بما ، ١٩٨٩ عام منذ انعقدت
 مريكببة ال ا ن ا البلد ت لجمعببا عشر الرابع

٠ ( ١٩٩١ يونيو ا حزيران ، أوتاوا )

أخرى دولببن' ت منظما مم ت قا اتفاالعام األمبناقرار بببان/مذاقشة' -٢٠

 الدستور من )ع( ١ فقرة' ، ١ ٠ للمادة وفقا
 مع يعقد ق اتفا أي على الهببئة تصدق
منظمة أى و الحمر ا للصلببب الدولببن اللجنن

سبببلغ ، علببه وأخرى دولببن" مؤسسة أو
 العامه ابته الرئيس او وا م الصًا االمين

■ا ب ,دور انعقاد منذ أبرم اتفاق بأي

٠ ١٩٨٩ عام فى األخيرة

الرئيسبحن/قر|ر -٢١

٢٢ -

الرئيس اقرار بان/فاقشة - ٢٣

ت ا—لمؤسس ا لدى بطة" لرا ا ممثلى تعببن
للحركذ الخرى ا جهزة ال وا

 لدستور،١من )ح( ١ فقرة' ، ١٠ للمادة وفقا
 لدى الرابطة ممثلي العامة الهببئة تنتخب

٠ وأجهزتها الحركة مؤسستي

متنغرقة ئل مسا

 سعة لتا ا لدورة ا د نعقا ا ن ومكا ريخ تا
العامة' للهببئة'

 سعة" لننا ا دورتها العامة الهببئة سننعقد
٠١٩٩۴ عام في
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