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Original : English

 ١/١/١١ الهينةالعاهة:

انكليزي االصل:

العامن لهيئة ا إلى اشباب لجنة تقرير



العامة' اسئة الى الشباب لجنة- تفرير

 ت التوميا متايعة على وركزت ت 1 مز ثالث الحالي تشكياها منذ الشباب لجنة جتمعت ا

 وتد ٠ ب الشبا للجنة السابق التشكيل وعن العامة للهيئة السابقة الدورات عن المادرة

 : التاب النتاخح حققت

الدبامب الببجيه ستر وا سيا - ١

 الشباب واستراتيجية" سياسة بالرابطة الشباب تم مع بالتعاون اللجنة أعنت

 مشاورات’اجرا الوشيقة اعداد تطدب وقد ٠ عليها لتوافق العامة الهيئة الى ’المرفوعة

 ٠ عديدة مناطق في الشباب اد رز ومع ب الشبا ومع الوطنية الجمعيات مع النطاق ’سعة وا

 الدولية اللجنة على ففال بها وأفراد األمانة من أخرى أقسام مع التشاور تم كما

٠ األحمر للهيب

 السيا*ة تنفيذ عملية ني الرخادي دورها في تستمز أن اللجنة على وينبغي

٠- العامة الهيثة افقت و ما اذا »بطة ا والر الوطنية ت الجمعيا خمن اتببجببة واالستر

 فيما الحالي - تقييم الى اللجنة اضطرت ، السياسة" اعداد سياق وفي

 ق تطببي أريد ما اذا ببا األعضا» سن تخفيض ينبغي انه وتشعر اعفاخها بسن يتعلق

٠ نفسها اللجنة على السياسة

الشباب مندوق ٠ ٢

 لدراسة الشباب وقسم ’ا»بطة الر عام أمين مع للعمل صغيرا فريقا اللجنة شكلت

 اخلي الد النظام اد عد وال األحمر والهالل األحمر المليب شباب صندوق نجاح الت احتما

٠ المالخم

 اسئد توصي أن اللجند قررت ١٩٩١ أيلول/بتبر شبر في اللجند- اجتماع وفي

٠ المندوق ’انشا على بالمرافقة العامة

 بدور اللجنة ستقوم المستقبل وفي ، المندوق لتمويل اقتراحات الغريق اعذ

 ستتحمل كما ٠ المندوق ادارة مجلس ’اعضا تعيين وفي األساسي الراسمال لتنمية

 الذي التقدم على ’العامة الهيثة اطالع و الوطنية' ت الجمعيا مع للمندوق الترويع مسؤولية

٠ المندوق يحرزه



االيي التعاون - ٣

 ■ .1..■ب 11.الدل شيابين" إقليمية اث احد عدة تنيم فرعة اللجنة" ’اعضا اننبز

 اعداد مراحل على والطالعهم واحتياجاتهم الشياب قرة مراقع الستعراض ادهم وبرز

. االقليمي والتعاون »ة اليا

. الجمعيات هذه في الشباب اقسام بين

التعاون ودعم مهناطقهم الى المضتنمببة الوطنية ت بالجمعيا اتماالتهم األعضا» وواهل

االستراتيجية العمل خطة' - ٤

(
 التتالين' بالمهام المشبلين العامين مدى على عملها في الشباب لجنة ستسترشد

انتيجين االض العمل خطة' في الواردة

الوطنين الجمعيات دعم - ١٤
التطوعية' القاعدة توطيد — ١٥
التدريب الى االحتياجات ننحديد - ١٦
 ٠ الخارجي التتمويل استكشاف - ٢٦

للجنة الحالي الهيكل ارين استتمر - ه

 والفعالين جين ال»ننتا ا من مزيدا حقق الحالي الممغر حجمها أن بقؤة اللجنة تشعر

 ل م, ء وساخل الى اللجو» مع يومين لمدة ربما أطول سنوي اجتماع عقد بان نتشعر كما

 وتعميق كفريق العمل قوة تدعيم الى سيؤدي ، صنهما واحد يوم لمدة رسمية غير
٠ المناقشات

 الننزاماتها الجدنه ماخذ الوطنية الجمعيات تاخذ أن غرورة على اللجنة أكدت

 أريد ما واذا ٠ حيويا أمرا اللجان فحفور ٠ اللجان احدى في عفوا انتخابها لدى

 تفويض فنترة ال طو المندوب ننس الجمعية يمثل أن يجب االستمرارية على » االبقا

٠ اللجنة

عدم حالة تغويضفيJا لنمغافترة أعضا» لتعيين ما آلية ادخال ’اللجنة وتطلب

٠ اللجنة في نلمله ’مراطة من دسننورية ألسباب األمحضا» أحد تمكن



AG/12/l/l

Original : English

 ١/١/١٢ العاهة: الهينة

انكليزي : األصل

الشباب واستراتيجية سياسة

قرار ومشروع



 قرار مشروع

 بة الشدبا ه— تبجب ! ستر ( و مسة سيا

؛ألحمر لدل—واله أألحمر الملبب ت جمعيا بطة ا لر

، مة العا الهبئه

سياسة' وضع بشًان العامة للهبئه سعفًا السا الدورة" عن الصادرة" بالتوصبة تذكر اذ

، سبة للشبا تيجية ! ستر ا و

 بطة ا الر ت مستويا كل على ملة" شا تيجية ا ستر ا و سة سيا الى جة بالحا تقز واذ

) ، بها األعضاه الوطنية والجمعيات

 الختامية الرسالة في عنها والمعرب االتحاد كل في الشباب ه ا آر مراعاة ومع

 الى مت قد الشباب عن راسة د اليها خلصت التى والنتارج ١٩٨٩ عام الكبير ولي الد للمخيم

٠ مه لعا ا للهيئه بعه لسا ا ورة لد ا

وجه على التركيز مع الشباب لجنة قل من لعرفوعة ا ب الشبا واستراتيجية سه سيا تعتمد

ناه اد ة الوارد السياسة كأ د مبا بيانات على الخصوص

سة السيا غ٠ ٠ل نا بيا

الحركة" خدمات توفير في أساسي بدور الشباب ينهض

 الحركة كنف في بارزة تطوخية كقزة فريد بدور الشباب قام األكوام مز محلى

٠ التنمية" وبرامج ه ارى الطو وخدمات االغاشة كمليات في مرارا يجهد عملوا اذ

 ألخرى ا ت والفائ ب الشبا ت جا حتيا ا ف سكتشا سا لهم ببسمح ز ممتا وفع في أنهم نلك

 خل والوسا الطرق تحديد الى والتوصل بها االضطالع و مج ا البر وباعداد تهم مجتمعا في

 عملها في الحركة قتبة ا ممد من يزيدون وهم ٠ المعوزة األوساط شباب لبلوغ المالخمة

٠ ت المجموعا من العديد مع

خارجها من أو الحركة' في أعضاه كانوا سواه هامة مستهدفة فئة" الشباب يشكل

 ٠ برامجها من العديد نجاح لضمان شرة صبنا الشباب مع تعمل أن للحركة ينبغي

 ألكثر ا ت الفائ بين من ب الشبا ويعد ٠ أساسا ب بالشبا المحيبة مج ا البر من عدببد ببعنى

٠ والحروب لتختف و! رمثا ا الكو طر لمخا تعرضا



ارتبا واد الحركة' قيادة في هام بدور حاليا الشباب يقوم

 على ه ،سوا القيادة" وفي ت ارم القر اسخان في كاملد اسهاما الشباب يسهم عندما

 سنما وا وحسب ننهم ا بضير ببأننون ال فاسنهم ، عموما الحركة مسنتوى على ًاو مستواهم

 ’ آلخرين ا ' عفا أل ا لنضج ومكتل مثاليتهم ومن رية البتكا ا روحهم من نابع بدور يقومون

الغد ة د قا هم اليوم ب شبا

أعضائها من كانوا الوطنية' الجمعيات من للعديد الحاليين القادة ان تبئن لقد

٠ مفعى فيما الشبان

 امج سبر اطار في سسنا األكبر ء األعفا مع جنب الى جشبا الشباب ببعمل وعندما

 معنهم ننجعل النني المهارات ببكننسبون ما سرعان فهم الحركة شؤون تنيم وفي الطوارى»

٠ المستقبل في الحركة' قادة

سندة' المسا الى جة سبحا ب الشبا

 وحننى ٠ االجتماعية أوضاعهم سبسبب المجتمع هامش على آحبباسنا الشباب ببعببش

 وهياكل برامج شكل في خاص دعم ببلزمهم فاسنه الكاملة يطاقننهم العمل لهم ببتسنى

٠ ب يالشعبا خاععذا

 الجمعيات ، وممثلوهم الشباب قادة < الشباب — المعنببة األطراف كل وتحث

 تعنفببذالسبباسة تأمين الى — العام واألمببن لها يعة الننا الشباب ولجنه' الرايطة ، الوطنية'

٠ كامال ا تدفين اتببجببة واالسنتر



الشباب واستراتيحية سياساة

□

االحمر االحمروالهالل الصليب جمعيات رابطة

>؟



مه معد

 االنسان معانا¿' من والتخفيف بالوقاية األحمر والهالل األحمر الهيب التزام يتفق

 يقرمون ما خالل من ٠ الشباب وبامكان ٠ الشباب اليبا يتطلع التي والغايات اف األهد مع

 في مموزا الفائت أكثر باحتياجات الوقاد في بفعالية يسهموا ان ، أسال من به

٠ العالم وفي مجتمعاتهم

 على الحركة* عضوية من شمببنا عنمرا األحمر والهادل األحمر الملبب شهاب ويمثل

 مرارا األحمر والهالل األحمر المليب جمعيات رابطة اعترفت وقد ٠ العالمي اسيد

٠ الفئة هذه باهمية

 سواد، حذ على ، والرابطة الرطنببة الجمعيات تساعد أن الشباب سياسة* شان ومن

 طاقاتهم من االستفادة و االحمر والهلدل األحمر المليب شباب مساند¿' على العمل في

٠ الحركة لمالم تهم ا ر ومها وخبرانبم ومثاليتهم وحماسهم

 في األحمر والهلدل األحمر المليب حركة أطراف من كن دور السبباسة هذه وتمف

 ا هذ في به يقوم دور طرف ولكل ٠ ومساندته الهام العنمر ا بهن االعتراف ضمان

المدد

 بطة ا والر الوطنية* ت والجمعيا وممثلوهم الشباب وقاد¿* أنفسهم الشباب
٠ بالرابطة' الشباب وقسم بالشباب المختمة ولجشتها

 يين فببها األسار تتراوح عريفة فئة أ الشباب " و ” النش» ” ممطلحا يغطي

 الى ١١ ) والنش* ( تقريبا ت سنوا ١٠ الى ه ) األطغال ذلك ويشمل ٠ عاما ٢٥ و أعوام ه

٠ ( تقريبا سنة ٢٥ الى ١٦ ) البالغين والشباب ( تقريبا سنة ١٥

 1_جو٠٠. فانه الحركة نعالببد اطار في متفيدة فخه والنشأ األطفال يمثل واذ

٠ كمتطوعببن الحركة لخدمة الغرمة لهم تتاح أن أيضا

 بلدان وفي هذا ٠ البالغون والشباب ستا األكبر النشأ الحركة امج جر من ويستفيد

 يكونوا قد أو ٠ بالعمل ق للدلتحا الدراسة تركوا أسر أرباب الشباب د هؤال يكون ممديدة

 ظلها في والتنطببم ار¿* االد انب جو على الحركة لخدمة األساسي دورهم وينصي ٠ عاطلين

٠ برامجها من برنامج كن في والعمل



للشبا األحمر والهالل األحمر الهليب برشامج

 الحركة' في الشبيبة اشراك الى للشباب األحمر والهالل األحمر المليب برنامج يرمي

٠ منها وتندرا ظنها في وليسطرا وتنيها ادارتها في ف درا ئ وأنشطتها

 م ■رد للحركة األلججة ’المبادى وضع في الباب البرنامج هذا ويبالد

; خالل من التننذ

والحياة المحة حماية -

’المحلية المجتمعات خدمة —

الدولي المعيد على والتغاهم اقة المد روابط -

والبالل األحمر الملبب ومؤولببات دور طى اآلخرين واطالم االطالع —

 الباب تعني التي البامة العائل على الميادين هذ، ني الجارية األنشطة وتتوقف

. ’الجمعين ٠ أمخضا ياقي بها يفطلع التي األعمال على وكذلك اخهم يلد في



سة لسعيا ا ٤٠٠. نا بيا

الحركة" خدمات توفير في ًاماسي بدور ب الشبا ينهض

 الحركة كنف في مبارزة تطوعية كقزة فريد بدور الشباب قام األءوا.م مز على

 وبرامع الطوارئ وخدمات شة نما ال ا عمليات في مرارا بجبد عملوا اذ

٠ التنمية'

 في األخرى ت والفائ ب الشبا ت احتياجا باستكشاف لهم يسح ممتاز وضع في أنهم ذلك

 المالئمة شل والرسا الطرق تحديد الى والتوصل بها الفطالع ا و البرامج وباعداد مجتمعاتهم

 العدبد مع عملها في الحركة فية ا ممد من يزيدون وهم ٠ المعوزة األوساط شباب لبلوغ

♦ المجموعات من

ا——رجه خا من أو الحركة' في ٠ عضا أ كانوا ء ا سر هامة ‘مستهدفة فئه الشباب حكل

 ٠ برامجها من العديد نجاح لغمان مباشرة الشباب مع تعمل أن للحركة وينبغي

 األكثر الفائت بين من ب الشبا ويعذ ٠ أساسا ب بالشبا الصحية البرامج من مديد يعنى

٠ والحروب والتختف ارث الكو لمخاطر تعزفا

وادارتها الحركة قيادة في هام يدور حاليا الشباب يقوم

 على سوا» ، القيادة وفي ارات القر اتخان في كامال اسهاما الشباب يسهم عندما

 وانما وحب بخبراتبم يأتون ال ناتبم ، محوها الحركة هتوى محلى أو سواهم

 األعفا« لنفج ومكتل مثاليتهم ومن االبتكارين روحهم من تابع بدور يقومون

٠ اآلخرين

الغد قادة هم اليوم شباب

 أعضاشها من كانوا ‘الوطنية الجمعيات من للعديد الحاليين القادة ان تبئن لقد

٠ مضى فيما الشبان

 امح »بر اطار في سنا األكبر ٠ األعضا مع جنب الى جنبا الشباب يعمل وعندما

 منهم تجعل التي المهارات يكتسبون ما سرعان فهم الحركة شؤون تنظيم وفي الطوارى»

٠ المتقبل في ‘الحركة قادة

المساندة الى بحاجة الشباب

 وحتى ٠ االجتماعية' أوضاعهم بسبب المجتمع ٠هامش على أحيانا الشباب يعيش

 كل وهيا امج بر شكل في خاص دعم يلزمهم فانه الكاملة بطاقتهم العمل لهم يتسنى

٠ بالشباب خاصة



سبببسه ا ستر ال

 ا—بم يضطلع ان للشباب األحعر والهالل األحعر المليب جرنامج ف طرا منا طري كل على

 السياسة لهنه قبوله بموجب ببلي

: يلي بما الشباب ۶ األعضا ببفطلع - ١

 ألمثالهم األحمر والبالل األحمر الملببب خدماء وتقدببم الحركة رسالة تشر (٢)
٠ اآلخرين المجتمع ٠ وألعضا الشباب من

٠ الحركة الى اعضا» استقطاب )ب(

٠ وقدراتهم واهتماماتهم *باحباجاتهم الحركة' ايادثم )ج(

 المجاالت لتحدببد ، وياألسر الشباب من بغيرهم عالقاشهم من ’االستفادة )د(
٠ األحمر والهلدل األحمر المليب خدمات الى حاجة فيها توجد التي

٠ الحركة اطار في مسؤوليات لقبول االستعداد )هـ(

: يلي بما الشباب قادة ببفطلع - ٢

٠ مجتمعاتهم جات واحبا احتياجاتهم تحدببد في الشباب عدة مسا (٢)

 تلك تلجية على ب الشبا وحفز الموارد واسنكشاف التدربب تزفير
٠ االحتياجات

. الشباب مجمومات في قيادي بدور االفطالع على الشباب تشجيع )ج(

 األيضا* من غيرهم مع اسل من الشباب لتمكين والربط االتهال تأمين )د(
٠ الحركة مستوببات مختلف على

 انشطة' في كامل تحو على يالمشاركة مشباب تسمح التي الظروف تهيئة
٠ الحركة

; ببلي بما الشباب ممثلو يفطلع - ٣

خالل من الحركة اطار في والبادرة يالمؤولية التكفل )'(
٠ الشباب من ٠ باألعضا خامة وبرامج سياسات اعداد في

 اعداد في االسهام خلدل من الرطبة الجمعية شؤون ادارن ني المشاركة )ب(
٠ والبرامج السياسات

الوطنية الجمعيات ٠ ٤

 وطبة ’جمعية كل تحتاج ، اف األهد هذه تحقيق من وقادتهم الشباب و-

: يلي ما الى

 الجععية هيكل مع *م يتال نحو طى ٠ الولني المعيد طى * للشباب الديم تونير )أ(

 في الشباب نشطة عن مؤول تعيين او للشباب شعبة او مالغم تعم كانشا.* ومدارها

 ٠ الجمعية مقز

 تستند اساسا توفر للشباب وطنية سياسة. رم ني الشباب * األيفا مع التعاون

. معهم عمصا كن في الوطنية الجمعية اليه



)ج(

)ح(

١ه-

 ني ء عما ٢ كاسوا ء سوا وطاتاننهم جانتهم احتيا تحليل في الشباب مع اك الشتر ا

: أجل من المعلومات هذه م ا ستخد وا فيها أعضا» غير أو الجمعية

٠ الجمعية برامج كل في الشباب اشراك ١

 تدريجيا الشباب التدماج تشجيعا والنشر والتدريب للبثقيف امج بر وضع ٢
٠ الزطنية الجمعية في

 ٠ الوطنية الجمعية ستريات جميع على ارات القر اتخان في الشباب اشتراك ضمان

 الشباب ت لمجمرعا التنفيذية اللجان في ركننهم مشا طريق عن ذلك تحقيق ويمكن

 في الشباب تمثيل طريق عن أو للشباب الوطنية واللجان للشباب القرشية واللجان

 نرق وفي الوإطني اسيد على أو الفروع مسننوى على القاخمة التنفيذية اللجان

٠ الخ ٠٠ العمل

 لغمان ٠ السوا على وقادتهم الشباب أجل من القادة لتدريب برنامج تنفيذ

٠ السياسة هذه لتنغيذ الالزمة ات ر المها اكتسابهم

 سنم في الشباب اشراك طى . اسريات كل طى . اآلخرين ،األمحضا تشجيع

 ٠ ومعارفهم تهم مهارا من يتفيدوا

 بنية واقامة المعلومات ولننبادل الموارد’لمشاركة الشقيقة الجمعيات مع اتماالت إقامة

 تجربة وخوض األخرى ان البلد من بنظراخهم » االلتقا طريقها غن يمكن'للشباب

 ٠ الحركة روح ظد -في الحقة ' الدولية اقة المد

 يدور القيام على الشابات لتشجيع ، ممكنا ذلك كان كدما ، خاصة جهود بذل

٠ القيادة مناصب في والسئما فعالية أكثر

الرابطة
لصاب1 م وت:

التاليها بالمهام ٠ تفريضها بموجب ، تفطلع

٠ العالموتشجيعه في الشباب سياسة تنفيذ في المحرز التقدم تقييم )أ(

٠ العامة ابئة دورات من دورة كل الى بذلك خامة تقارير رفع )ب(

 وبرامجها الرابطة سياسات تنفيذ بشان العالم في ب |لشبا آرا» استطالع )ج(
٠ للحركة الدسننورية األجهزة قبل من االعتبار في ا» اآلر هذه أخذ وضمان

 والشباب ’المرأة قضايا مثل الشباب مح برنا اطار في أولويات اقتراح )د(
٠ الخ ٠٠ بالمدارس الملتحقين غير والشباب المعوقين

 كلها هيا لتنمببة عدة المسا الى تحتاج التي الوطنية الجمعيات تحديد
٠ ب بالشبا الخاصة رأقسابمها

 ومحلى ٠ الرابطة أمانة في األولوية تننوجب التي العمل مجاالت اقتراح )و(
 مرامحان* ومع الشياب سياسة لمغمون طبقا وذلك فببها الشباب قسم األخص

٠ األخرى وأولياتها الحركة سياسات كل



يلي بما بطة 1ألر نة ًاما تمطلع ٢ - ه

٠ نشاطبا وبرامج مباالت جميع ظن في ب الشبا قضايا دراسة ضمان )ًا(

 مع تتمشى الوطنية الجمعيات في للشباب ًاتسام انشا» على التشجيع
٠ الشاملة االنماخية برامجها

 للنهرس القسم واستعداد الشباب قم في الالزمة الخبرة توفر ضمان )ج(
٠ بدوره

: يلي بما األمانة في الشباب قسم ببفطلع ٣٠٥

 مها وًافط هبباكلها لتنمببة الوطنية للجمعيات المباشر الدعم تقديم )ًا(
٠ مخببالشعبا المختمة

كنادي العالمي المصيد على رد ا والمر ٠ ا آلر ا و البرامح تبادل تنسيق )ب(
٠ امح البر وضع وتسبيل الوطنية الجمعيات عمل ازدواج

 قضايتا ألهم خدمة الخبرات وتنمية نموذجية برامح ولفع في المشاركة )ج(
 ًاو معباشرة امها استخد الوطنية للجمعيات يتسنى بحيث وذلنا الشباب

٠ لظروفها وفقا تكييفها

 الذين والبالغين الشباب لتشجيع دولية ات ٠ ولقا اجتماعات تنغيم )د(
٠ والخبرات ٠ ا اآلر تبادل على معهم يعملون

االقليمية ًاو الدولية ات ٠ واللقا ممات لالجتما التقنية المساممدة تقديم )هـ(
٠ الوطنية الجمعيات تنظمها التي

 بعملها المرتبطة ب الشبا قضايا بشًان الرابطة ًاقسام ساخر ارشاد )و(
٠ المدد هذا في معها والتعاون

 ٠ الشباب سياسة تنفيذ في المحرز انتقذم عن الشباب لجنة الى تقارير رفع )ز(

األخرى الشباب منظمات - ٦

 ونقل الخبرات اكنتساب يمكننا األخرى الشباب منظمات مع التعاون خالل من

 ًان ويجب ٠ الشباب من ًاخرى مجمرمماب الى األحمر والهالل األحمر المليب حركة مغاهيم

 ٠ ة ,٠٠س|األسا مبادخنا مع يتمشى وًان مشتركة اف ًاهد على التعاون ا هذ مثل يرتكز

التقييم ٠٧

 بانتظام تقييمها من بذ ال وتقذمها الشباب مياسة فاخدة استمرار لغمان

٠ العملية هذه في الشباب اشراك وخامة الحركة مستويات جميع على

 الوطنية والجمعيات ًانفسهم الشباب عاتق على التقببيم مسؤولية تقع وعليه

٠ والرابطة



|ثًاح٦|ذآ١|١

0٢أ9آ3 : ع٢ا9ارجآا

 ١/١/١٣ العاهة: الهينة

انكليزي : األصل

 مشروع

للشباب األحمر والهالل األحمر للصليب الدولي الصندوق

قرار( وشروع الداخلي )النظام



قرار شروع

اآلحمرللشباب الحمروالهالل للعيب! الدولي الصندوق

، العامة' البيئة'

 لجنة' من |٩ ؤم طلبت التي ، العامة' للهبئه السابعة الدورة بتومية تذكر اذ

 الشباب امج لبر محند تمويل التماس ، للرابطة' العام األمين مع بالتعاون ، الشباب

، للشباب دولي صندوق انشا* ت ال حنتما ا ستكشاف وا

، الشباب برامح لتمويل القائبة' الخاصة الحاجة تأكيد تعيد واذ

، الشباب لجنة اقنتراح دراسة' وبعد

، للشباب ألحمر ا والهالل حمر أل ا للصليب الدولي الصندوق * انشا على تصادق

٠ الداخلي نظامه وتعننمد



معدمه

 الصليب أبداها التي للتوصبيات نتببن' ب للشبا صندوق بانشاء االقتراح جاء

 ٠ ١٩٨٩ عام في العامه' الهبئه طلب على وبناع ١٩٨٨ عام السوبيدي حمر ال ا

وشرع الصندوق لنظام مشروعا لبين' الما اللجنة شكلته خاهر فربيق أعد وقد

 ٠ بتموببله لكغببلة ا ت الجها عن دراسة اجراء في

الهبئة على وستعرنى علبها للموافقة ب الشبا لجنة الى الوثببقن وقدمت)

٠ بشأنها قرار التخاف مة العا



االحمرللشباب االحمووالهالل للصليب الدولي الصندوق

الداخلي النظام



جذ' دببا

 والهالل االحمر المليب حركذ أمام الراهن الوقت في كبيرا تحدبا الشباب يطرح

٠ حمر ال ا

 جهود تستهدفها التي الفئن من هامة ونسبة المتطوعين أغلبين الشباب وبشكل

 يضمن أن استثمر ادا شأنه من للطاقات ومصدرا ( فئة أضعف عتبارهم با ) الحركذ

٠ المستقبل وفي الحاضر في الحركذ ت خدما فعالين

 في ت الفائ أضعف احتياجات أمس لئلبين أساسا تسعى الحركذ أن وبما

 لتلبية ق النغا كا لصعوبات التصدي عليها الصعب من ن كا فقد المختلغة ت المجتمعا

 المخاطرة و الطويل االجل على المهارات تطوير على والعمل أعضائها احتياجات

 قليلة مادين أو مالين موارد اآل تخصمى لم ، لذلك ونتيجة ٠ الجديد الجيل في باالستثمار

٠ الحركذ اطار في المعنوي الدعم من فر وا بقسط حظوا قد كانوا ن وا ب الشبا أجل من

 في ب للشبا سياسة بتنغيذ ١٩٨٩ عام المعقودة دورتها في ٠العامة ’الهيئن أوصت

 ب الشبا سياسة يدعم أن شأنه من ب للشبا صندوق انشاء كذلك وطلبت الرابطة اطار

٠ المالئمة بالموارد

الصندوق ء انشا من الفرض

 صندوق ) ابدحمر والهالل االحمر للصليب الدولي الصندوق ء انشا من الفرض يتمثل

 يزداد حتى الحمر ١ والهالل االحمر المليب أعمال في ب الشبا ٤مشاركة تكشيف في ( الشباب

٠ العالم ت تحديا لمواجهن' استعدادهم

 الوطنية ت للجمعيا الالزمة الموارد بتوفير الفرخى هذا ب لشبا ١ صندوق وسيحقق

ب يلي بما تسمح ريع ومشا برامج تنفيذ من لتمكينها

، المحلين ت المجتمعا في احتياجاتهم تحديد في ب الشبا اشراك *

تلك بتلبين' الكفيلة ت الخدما وتقديم تصميم في ب الشبا اشراك *

٠ االحتياجات



مهم سها ا فعاب ن لضما الخاصه مهاراتهم تطوير في الشباب اشراك

٠ الجهود هذه فى

وبمبادى; صه' الخا ’الرابطة ’سن بسببا استرشادا الصندوق موارد جميع وستخصص

ن—المعادس دورته في التنفببذي المجلس اعتمدها التي ) التنمية ل مجا في التعاون وقواعد

 ٠ ( ١٩٩٠ أكتوبر ا ول ال ا تشربن ٢٤ في جنيف في المنعقدة والعشرين

التمويل

٠ سى ٠ ف ملبون رأسماله بلغ متى الصندوق تشغيل أ يبد

 كبر اال الجزء يستخدم وانما ب للشبا الدولي الصندوق رأسمال حنياطي ا يستخدم ال

 العائد من المتبقي الجزء الصندوق الى ويضاف المالببن االعتمادات لمنح السنوي عائده من

 ٠ السنوي

التمويل مصادر

: التالببه با.لطرق الصندوق يمول

 الرأسمال للصندوق موءسسة تكون أن في ترغب التي الجمعيات تقدم )أ(

؛ ساسي اال

؛ دولين حملن طريق عن المال رأس باقي يجمع )ب(

وكذلك الحمر ا والهالل الحمر ا الصليب لحركة' المنتمببة ت للموءسسا يمكن )ج(

 ب الشبا لصندوق الحتبباطي ا ل الما رأسى في أيضا تسهم أن لها ’المنتمببه غير ت الموءسسا

؛ التشغيلببن ميزانببته فى أو

لصندوق ا في تسهم أن للحركة ’لمنتمية ا الشبا.ب ت لمجموعا كذلك يمكن

 تنشأ وبذلك االخرى الوطنببه ت الجمعببا من التكالببف قلببلة ت بمشروعا التكفل خالل من

الصندوق في بالمساهمة' الشعور ويتوتد ت المجموعا بين فيما ابط الرو



االدب'

 حسابات مراجعي بمعرفة حساباته وتراجع ، الشباب صندوق ادارة ’الرابطة تتولى

٠ ’الرابطة

 على بناء وبعمل ب الشبا صندوق ادارة عن المسوءول هو م العا االمين ببكون

 وفقا ل الما رأس طي حتبا ا على فظة المحا ببضمن أن وعلببه ٠ الصندوق ادارة مجلس ت ا د رشا ا

٠ الرابطة' في حالبا بها المعمول الماب ت١ع١لالجر

 ٥٠٠٠٠٠ قدره آقصى بحد ب الشبا صندوق من بالسحب م العا لالمين وببصرح

 متى موافقته على للحصول للرابطة التنغبتذي المجلس الى الرجوع وببجب ٠ سنوببا سن ٠ ف

 ٥٠٠ ٠٠٠ عن أو ٠ سن ٠ ف ٥٠ ٠٠٠ عن الواحدة المرة في سحبه المراد المبلغ زاد

٠ السنة في سحبها المراد المبالغ لمجموع سن ٠ ف

 ادارة مجلس عضوببة تشمل ، الرابطة في ’المتبعة ب الشبا سة' سببا مع وتمشببا

 ٠ الوثببقة لهذه االول المرفق في الواردة ت للتوجبها وفقا ببعببنون ب شبا خمسة الصندوق

 صندوق من المقدمة' االعتمادات بشأن م العا مين ال ا ارشاد في االدارة مجلس دور وبتمثل

٠ ب الشبا

 الحادبية الدستورببة عات االجتما انعقاد أثناء ’السنة في مرة االدارة مجلس ببجتمع

 ن اللجا جانب من المشورة على الحصول ولتبسبر ببة٠اضاف ت نفقا أي لتفادي وذلك للرابطة

* الحاجة حسب العامة الهبئة أو التنفببذي المجلس أو

٠ للصندوق كأمانة الرابطة في ب الشبا قسم ببعمل

الشباب صندوق ادارة ومجلس الرابطة عام وأمين الشباب لجنة من كل ببعتبر

٠ هداف اال نغسن لبلوغ السعي خالل من المهمة بهذه م القتبا في ع شركا



االجراءات

: الشباب صندوق الى طلبا,ت تقدم أن التالبة ت للجها بدق

الوطنبه' ت الجمعيا —

الوطنين* جمعياتهم طريق عن ، الشباب —

الرابطة

االحمر للصليب الدولين اللجنة ٠

٠ المعنين الوطنين الجمعين بموافقن مشفوعذ* ت الطلبا كل تقدم

 فحصا لتفحصها الشباب صندوق أمانة* الى ارامارسى اف ١ حتى الطلبات ترسل

 م أما القبول فرص تتنساوى ٠ الوثيقة لهذه الثاني المرفق في المبينة للمعابير وفقا أوليا

٠ الطلبات كل

 ازدواج لتفادي الحركذ في االخرى ت الجها مع لتنسيق ’ مهمة أيضا االمانة تتولى

٠ االدارة لمجلسى ودفيقن شاملة ت معلوما ولنوفير العمل

 ٥٠٠٠ من أقل ) المحدودة الميزانين ذات ت بالمشروعا قائمة االمانة تعد كما

 أرارا ١ أقصاه تاريغ في كافة الوطنين بالجمعيات الشباب أقسام على لتنعميمها ( سى ٠ ف

 ذه٠ه بمثل التكفل في ترغب قد التي الشباب مجموعا.ت أجل من وذلك ٠ مايو

 مجموعات تمولها ال التي المشاريع االدارة مجلسى الى مباشرة وتحول ٠ المشروعات

٠ االدارة مجلس ليدرسها الشباب

 طلب كل تقييم أكتوبر ا االول نشرين في يعقد اجتماع في الدارة’ مبلى يتولى

 الخاضع المشروع بتمويل قرار ن باتخا العام االمين بوصي أن ويجوز جدواه أساس على متبقي

٠ المائذ في ١ ٠ ٠ الى تصل بنسبة للفحس

 مجلس ت ا ارشاد مراعاة مع ب الشبا صندوق من المدفوعات العام االمين بتوءدي

٠ االدا,ة



منهظمذ ٠غ٠٠| ٠٠٠٠٠٠* ٠٩٠٠/ وبببانات تقارير على الحصول عن مسوءولة الصندوق أمانة وتكون

٠ البرامج دعم فترن* ء أثنا

 ب لشبا ا لجنة من كل الى سنويا تقريرا الشباب صندوق ادارة مجلس يرفع

 ع ا—— جتم ا العامن لهبئه* ا اجتماعات أثناء ويعقد ٠ التنفيذي والمجلسى المالببن' واللجنة'

٠ شامال تقريرا ارة الد ا مجلس فبه يعرض المتبرعة* الوطنبة ت للجمعبا



ANNEX Iاالول الملحق

االداره مجلسى وتعببين ء انتقا

 خمسه' ب للشبا الحمر ا والهالل الحمر ا للصليب الدولي الصندوق ادارة مجلس ببشمل

 ببعمل ٠ ’مختلفة جفرافين' منطقة من منهم واحد كل ببنتقي الشخصببة وبصغتهم ب الشبا من أعضاء

٠ التعببين عند عا.ما ٢٥ عمرهم ببتجاوز أآل وببجب ، سنوات ًا لفنرة ء عضا اال

ب الشبا لجنة رأي على ء بنا للرابطة التنفيذي المجلس قبل من ء عضا اال ببعين

٠ العام واالمين

٠ ممكنا ذلك ن كا كلما للرابطة ب الشبا لجنة ء أعضا بين من انتقاوءهم وببتم

 والهالل االحمر الصليب ٠حركة اطار في لخبرتهم تبعا ء عضا اال انتقاء ببجب كما

تنظببم مجا,ل في حققوه الذي وللنجاح الحركة داخل الشباب قسم لدور وتفهمهم االحمر

٠ الحركة به تتسم الذي الدولي للبعد وادراكهم االحمر والهالل االحمر الصليب ب شبا ت نشاطا

٠ الوطنية جمعياتهم في موظفين أو متطوعين ء أعضا يكونوا أن ويمكن

د ببجا ا عن مسوءوال العام مين ال ا ببكون ، الفترة' منتصف في مقعد خلو لة حا في

٠ للرابطة الدستورببة االجننا.عات انعقاد فترة خالف وقت في المقعد خال اذا مناسب بديل



ANNEX IIالثاني الملحق

ت توجبيها

الطويل االحل على تسهم التي والمشا,ريع البرامج لدعم الشباب صندوق يستخدم

٠ الحمر ا والهالل الحمر ا الصليب ت بجمعيا ب الشبا وبرامح أقسام وتعزيز تنمين" في

 المحلية تنة جا الحتيا ا على ب الشبا صندوق يدعمها التي البرامج تستند أن يجدب

 الضرورى من أنه اذ ولويذا باال المحلية ت النشا.طا وتحظى ٠ وتطلعا.تهم تهم ما هتما وا ب للشبا

٠ العكس ولبس القتن الى صعودا عدن القا من ت النشا.طا بذا.ء

 ، االولية المرحلة بعد فيما التمويل تغطي االجل طويلة خطة للبرامح توضع أن يجب

 في المقدم الدعم توقف حالة في حتى النشاطات تمويل استمرار الخطة هذه مثل تضمن حيث

٠ المندوق اطار

من ٠مرحلة كل في الشبا.ب يسهم ، بالشباب الخاصة الرابطة سة سيا مع تما.شيا

٠ ب الشبا صندوق يدعمها التي المشروعات وتقييم وتنغيذ تخطيط مراحل

ت الطلبا تقديم عند االعتبار في أخذها- الواجب النقا؛ط

البرنامح أن يراعى ، الشباب صندوق من دعم على للحصول طلب تقديم لدى

: التالبة للمعا:بيير ,وفقا سيقيم المشروع أو

٠ والمحلي الوطني المستوى على الشباب الحتياجا.ت £مته مال — ١

نحو على الشباب اسهام ، االحتياجات تحديد وفي التخطيط في الشبا.ب م اسها — ٢

٠ المشروع تنفيذ في منظم

٠ والمحثي الوطني الصعيدين على الوطنين الجمعين في الدعم هياكل — ٢

 ٠ الوطنين الجمعين في الشبا.ب وقسم الوطنين للجمعين الشاملة بالخطة عالقته مدى - ًا

؟ الوطنين الجمعية داخل ب الشبا قسم تطوير يدعم أن له ببمكن كيف

٠ المشروع ا البرنا.مح في المشاركين للشباب بالنسبة' التدريب فوائد — ه

٠ للبرنامج/المشروع األجل وطويلة' األجل قصيرة األهداف - ٦

التي المشاريع الى االعتبا.ر بعين االدارة مجلس سينظر ) االخرى التمويل مصادر - ٧

٠ ( اخرى در مما من لتموببل ا لها يلتمس
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