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نرض ا الثاني تشالن ٢٧-٢ ه ٠ بوداتست
١٩٩١

االعمال ول جد *ن ( ٩) ايغد

 باالشراف' العني المل نرهق ٠اعد الذب التقرير

 الرابذة لعمل التراتيجي'؛ ا الخط؛ تفغين على

وتقيياها التعينات ئي

التبنب الجلس يايم *عرور

 ١٩٩١ نرفجر الثاني/ تشرين

Ligue des S٥ciétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
League of Red Cross and Red Crescent Societies

Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
األحمر والهالل األحمر المليب جمعيات رابطغ،



 ٢ ٢ ال يرم الثاني اجتماعه ة— الستراتيجي ا مل لع ا ة خط تنفيذ وتقييم راقب.ة٠ نريق عقد

 سبدة حضره وند ٠ يودايمعت يي ت ترا المو ركز٠ تي ١٩٩١ الثاني/نوفمبر تثرين شه-ر من
 ، *اعضا سذة من ة اند٠ يجهودة تثدت يقد الرايدة امادة اما ٠ الغريق *اعضا من

 الحر ا ،مناله.الل 'ن و۴يذل مولرد ،الدكتور لرثيى 1 اما ٠ المام االمين يرثا»-ة

 نتشاى لم الكوراث الت حا يي الغاذة ا لجذة ان كا الحضور، م.ن يتكن يلم الجزائري
٠ حديثا رثيم-ا منصب خر٠ش نتيج-ة ، ايضا

 جودرون ،السيدة ق ٠الغري رئيى نائب جتماع د ا ى٠ترا يقد ئ٠وييغيابالدكتور.ذذلبوإ
٠ الويدب الحمر ا المليب من ، جورانرن

 تشرين منذ الحاصل م التقد حول تقرير، دى م الما المين ا على المل فريى اثنى وقد
 *سا ٠رو شكر *كما االستراتيجي.؛ المل خط؛ تنفيذ مجال يي ١٩٨٩ م عا الول/اكتوير ا

 عدى يراهين كانت والتي ، المذي.ة تقاريره-م طى للرايدة الدستوري.؛ اللجان

 كما تلدالتقارير» ودق؛ يبدال* نوموا ،كا التنفيذ يبجريات وايانها التجان قناءة

 فمل ردود يستعرض. ها حد ،ا الرايدة طاقم قبل من ت اعد اخرى تقارير ان
 ة————الستراتيجي ا الدل ة لخط __؛—الرئيسي وضردة٠يالفبءل الوطني.؛ الجمعيات

 ٠ للرايدة التنفيذي للعمل المالي-؛ الجوانب يتناول واحر

 فيا يطرح العمل فريق ن ،يا ت المالح.ظا من وغيرها التقارير تدك اسا«رمن دع جل
؛ التارة واصيات االسذالهات يلي

 ات—— للتسميني االمتراتحب؛ الممل خدة ان الجلى من : عتتدحدعدفيغ ا ١

 ،١٩٨٩ تثريناالول/اكتير منذ اسرمين ن٦العامب تحترة ءالل جدا نافدة كانت

 المركزون الغدرات يي والتحن ٠ العوة الجمي.؛ قبل من ,بنيها اترارها غذ٠ اي

 جدا م المه. ومن ٠ بدور، واعد هو االولى المرحدة لتنغيذ ة٠كذتيج للرايدة

 الجمعيات مو*ازرة ضرورة الى ،ة—الستراتيجي ا المل خدة تنفيذ سياق ،يي االنتبا،
٠ استطاعتها لتحسين ة ادحاج. مسيعى يي هي التي الوطنية

 االكثر ت والجوعا الفراد ا تعهد ان : حساسي.؛ االمور اكثر طى التركيز /٢

 الع امتط يلي.؛ ت اماط وقد ٠ الستراتيجي.؛ ا العمل خط؛ هلب يمثل وحساسي.؛ تعرضا

 لتنوم الوطني.؛ الجعيات قبل ن٠ متطلبا هناك ان حقين؛ ين اللثام حديثا اجريت

البرامج و الخدمات تركيز ة اعاد يفي.؛ للمخاطر، االكثرعردة هم من لحفينة اففل



ال جذبا٠ الممل فريى فان ٠ عام م ٦تغ عجدة لدفع توخيا و ٠ م—احتياجاته على

: التالي التصريف يقترح ٠ طاقهه و الدام ين٠اال ح جتب

 اااع٠اوغ نتيج، االءطاو اكبر يواجه-ون *ن دم للخطر عررن ى٠النا اكثر ان
 'إ اال- من االدنى حد١ال توفر ع العيثن على م۴قدرت او -م—ه٠يفا د تتبد*

االنحاب* والكرامة واالقتصادي االجتماخي

 ت نسري ة و اال ت الحتياجا ا ضوا طى ؛ طى توجه ذات وخطوات بت1در /٣

 طى الحصول اجل *ن النزايد للتنافس ة ونتيج. ٠ اناي؛ ة يانشط م التيا

 نطبىالرايطة1ف ،االداني الجال ي العام الرالي انبا، لغت و *اب، اضادات

 ا٠ ، *الدا وا ت را الغد تحين ى٠ءل ودها۴ج تركز ن ا الونية ت الجمعيا وعلى
 ة ٠ي النقد المالحظات *ن العديد ن ا ٠ يشانها النطباع ا توسين ادى يالتالي ير'دي

ة ألجاري الستراتيجي.؛ ا الممل خط؛ ن ا ا٠ك ، نائدة تزال ط تنلي تقرير في
 اطار في اكبر حاج.؛ نالك وحاليا ٠سياميالعل كافيا تاليسا .تفدم

 ب ا*الي. ولدوا-؛ للخاطر تعرا اكثر هـم ۶. طى حد- لنادة االتحاد

 ة فكري. دراسات تكون ٠ ة جديد اخرى تبني الى الحاج.؛ ن٠ ٠ العل لتحسين
 ت ,ا ياآلد التعلن؛ ،بالشروط اطارذلك في ، اهتام ٠ايال يتوجب ا٠ك *.*.درذللؤت»

 توطي.ف و ويحشد ، للحطر ؛١العرض ت الجموا ن٠ غيرهـم و دالجئين *.؛ القد

 يين و ياجر ين٠المتذد »ايين يالدالذة و ، لتطوعي.ن ا طانات

٠ وعين الغط

والنجتلعات. البلدان في الختلغة ت الولويا ا تو الحتياجا ا ان ات: ■ 1 او.الو ا أا

 ٠ االتحاد دآلل في طات انشا في اكبر تنوي.؛ ادى حتا تفود المختلف؛
 ت اآلدط غروب يكافن تاو٠ اهتام ايال* الستطيع الرايدة ان وحيث

 يؤس ان ٠طي التنفيذي الجلى *فإن للمخاطر المعرش؛ الجوات انماط وكانة

 وضح ع٠ ٠ ت التهدفا ت *جوا و لرايط؛ ا بنشاطات ة—خاه ؛٠ذتظ٠ قوائم

 *هادر توضيع *وبالتالي قاطب.؛ العالم في االحتياجات الى ترنكز ت اوبيا ناتممة
وذلك» يتفق يا الرايط؛

 اآلمل خط؛ يتنغيذ اآلى.؛ االضادات ة نياد ن ا : ة — المالي المادر ا ه

اتاح.؛ تضمن ان ة—البطني ت الجمعيا طبى ولكن » نبيا ناجدة تعتبر االستراتيجي.؛
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 دك وكن٠ الستراتيجي.؛ ا العمل خدة تنفيذ يي م ذالسها ، مالدة ينب ، ة٠٠٥الخا ا٠واغلله

 تصعيد على ة الوطنب ت الجمعيا تشجيع يتوجب ويالتالي ٠ بة٠الحكو ات العتال ا ن٠

 تتركز سرف ة—المستقبلي التنفيذ خاط وان خعوا ٠ امها۴اواس شاركته-

 الجلى يفوم ن ا المل فريق يوهمي ا٠ك ٠ الوطني.؛ عيات٠الج- يرا,ج ذى

 حتن—الخط للرايط؛ العل فائغر. ن٠ سويسري فرنك ه ٠ ٠ ٠٠٠ بلغ٠ تخعيى التنفيذي

 دى ٠١٩٩٢ م ط سزانوة ؛—االستراتيجي العمل خط؛ اتغط؛ لتمويل ١٩٩١ لعام

 1,عند الولى ا للمرة االم ا هذ يي ،بالنظر الحال ،بطبيدة تقوم ان ة—انالي اللج.'-؛

٠رف٠التأ تيد ١٩٩١ لعام التدخيل نتائج ذخدو

 المل خط؛ يي المندب؛ ه ٠ال الموام غاليو؛ ان ؛ة الجديد المهام ميازة /٦

 ت نغذ تد الموام »ن العديد ان ،كا التنفيذ »جرى يي االن هي ة٠االمختراتيجي

 ة—اغايي م موا يقميانة لتنفيذي الجلى؛ يقوم يان المل فريق ويجعب ٠ بالكا*ل

ة—الغاش .الدورة ترارات الحميان يعين اخذا ، الفبلين الثنين ا الماجن لغترة
 اسداها التي الشررة و ة—الدستوري ن اللجا ت ا :وممو ة—الممومجي للجمعوة

٠م—والتقيي الرقاب.؛ بشان العمل يربى

 الزيد ل لبن استعداد على العمل يريى اعغا :ان العمل خة— فري ك اشرا ا ٧

 العل خط؛ بتنغيذ الخاصين التقييم و الرقاب؛ »جان يي ٠نالجود٠

 ٠ اكثرعددا لقا*ات عقد زالل ومن فردين ت بموما الع االغط زالل ،من الطراتيجوة ا

 في لتنفيذي الجلى! د انعنا بوعد رتبطا٠ الثالث اجتاعه بعغد العمل فريق ويرعي

٠١٩٩٢ يو(1ذيان)ابىل(/ايار)»

ن٠م ،,قدم المرفق الفرار شروع في ين٠٠ الغريق لتويات تحليلي تناول وعناال
٠ ييه للنظر العمو,ي.ة الجمعية قبل
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ترار ع5لثر

 ح، يأيا .ببد-ع٦ل ا ي، لرارحلة ا عمل االستراتيجية الخطه

ئ مة لدا ا لهيئة ا إن

١ ،٨٩ ، جنيف ة العامة للهيئه السابدة الدورة عن ر د لحما ا ١٨ رقم و لقرا ؛ تذكر اذ

 ر المقدمة التقارير االعتبار رعين واخذة لائربطة االستراتيجية العمل خطة اقرار جرى يموجبه والذى

 التقييمئ٠ قابة للر العمل فريق قبل من ذالله، ومن ، ٤٩التنفيذ والمجلس لعام االمي- قبل

الخطة، تنفيذ مجال ني، المشجع م لتقد ا عن المتحدثة التقارير وهى

الوطنية االحمر والهالل؛ االحمر الحطيمة ت حمعيا ز"حثكافة

 6 للمخاطر تعرخما الناس اكثر احتياجات عل, والخدمات المرامح لتركيز حهودها تكتو، ض ٠٠

 مع التعاون وعل, التسعينيات، ني( الرابطة لعمل االستراتيجية الخطة ني( عليها التركيز حرى كما

، د لحمد ا هذا ني( واتها مباد مع كامال وب للتحا الرابطة

الوطنية )المحمعيات نمضادرها٠ رك ون ، ٤لعمز ا خطة لتنغيذ كافية مصادو اتحاة -نممان

٠ سدة لمنا ا الحكومية االعتمادات مك الخادمة

فعال؛ ال, طى ن ترحمة طريق على لخطو ا معة متا احزى من ستووية لد ا اللحان تشحع

٠ تيجية ا ستر ال ا لعمل ا بخطوة لخاهمة ا لمتميزة ا ت لمهما ا وتمويزغ ة د محد

: ى التنغيذ ,, لمج. ا ال, لب وتتل

 عل, حات الحتط ا محدد وان الوطنية والحمعيات الزامطة القائمة ت طا لنشا ما قائمة مغمم -ان

المستعمل فى التشطة ا لتنغيذ خطط تمد, قبل ، اولو.حبا حسب العاطى النطاق

 الدووة الو( الممتدة ة للفتر االستراتيجية العمل ذطة تحديث على القادمة دووته ني( يوافق ان —

 وقروات ئ تنفيذها استكمإ؛ التى المهمات الحسبان ن٠بعي اخذا ، العامة للهيئه التاسعة

 قبل ض المسداة لمشورة وا الدستووية اللجان وتوصيات ، العامة للهيئه الثامنة الدورة

 ٠ تيحية ا الستر ا العمز؛ خطة تنفيذ مخصوص لتقييم ا ٩ ؤاهمة بال الخاص العمل فريق

العام االمين الى وتطلب

 الجمعيات دعم الو( الحاجة تذكر مع ،تيجية السترا ا العمز؛ خطة تنفيذ يتامع ان

 قدواتها، لتحسين ها عير من احتياحا االكثر الوطنية

ان ئ العمز؛ خطة تنفيذ مشطان االحمر للصليب الدولية اللحنة مع المشاورات ٤انيواصز
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٠ ى التنبذ والمجلس العامة الهيئة ض كل اني( ۵ التقدم سير ض دووية تقارير يندم ان


