
 

 

 الوثائق الرسميةقائمة 

  3102لمجلس المندوبين لعام 

 

 

 

 

 جدول األعمال -3البند 

 (CD/13/3.1) 3103لعام   لمجلس المندوبين المشروحة مسودة جدول األعمال -

 السعي إلى القضاء على  األسلحة النووية -4البند 

 (CD/13/DR1) سلحة النوويةبشأن القضاء على األ مشروع القرار -

)السعي إلى القضاء  3100الصادر عن مجلس المندوبين لعام  0التقرير بشأن تنفيذ القرار رقم  -

 (CD/13/4.1) على األسلحة النووية( 

 

 

 استراتيجية الحركة -5البند 

 (CD/13/DR2مشروع القرار بشأن "االستراتيجية الجديدة للحركة" ) -

 (CD/13/DR3الحركة" )مشروع القرار بشأن استراتيجية الحركة "منتديات  -

 (CD/13/5.1الوثيقة األساسية بشأن "االستراتيجية الجديدة للحركة" ) -

 (CD/13/5.2تقرير عن استراتيجية الحركة "منتديات الحركة" ) -

 

 

 

 قدمًا المضِي التنسيق والتعاون داخل الحركة . العمل معًا في الحركة : القضايا وسبل  -6البند 

 (CD/13/DR4)  داخل الحركة والتعاون  التنسيق تعزيز مشروع القرار بشأن -

 (CD/13/6.1) تقرير عن التنسيق داخل الحركة -

 (CD/13/6.2)ورقة للرؤية عن التنسيق داخل الحركة  -

 

 

 مذكرة التفاهم بين جمعية الهالل األحمر الفلسطيني وجمعية ماجن دافيد أدوم في إسرائيل -7البند 



 (CD/13/7.1تقرير المراقب المستقل ) -

 

 

 المميزة الدولية العالمات  -8البند 

 بشأن مبادرة العالمة المميزة للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر مشروع القرار -

(CD/13/DR6) 

  شارات وشعارات الصليب األحمر والهالل األحمر في االتصاالت والتسويق وجمع األموال  -

(CD/13/8.1) 

 (CD/13/8.2العالمة المميزة )أدوات مجموعة  -

 

األسلحة والقانون الدولي اإلنساني: منع اآلثار اإلنسانية الناجمة عن تطوير أنواع معينة من  -9البند 

 األسلحة واستخدامها وانتشارها

 

 (CD/13/DR7) بشأن األسلحة والقانون الدولي اإلنساني مشروع القرار -

 

لمؤتمر الصادر عن  ا 0تعزيز الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة: تنفيذ القرار رقم  -01البند 

 الدولي الحادي والثالثين للصليب األحمر والهالل األحمر

 (CD/13/DR8) تعزيز الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة بشأن  مشروع القرار -

تعزيز الحماية ، 3100الصادر عن المؤتمر الدولي لعام  0تنفيذ القرار رقم  بشأن التقرير المرحلي  -

 (CD/13/10.1)القانونية لضحايا النزاعات المسلحة 

 

 الخطوط العريضة لحلقات العمل

 (CD/13/WS1) المبادئ األساسية للصليب األحمر والهالل األحمر - 0حلقة العمل 

 

 (CD/13/WS2)اإلنسانية برنامج التوعية  -3حلقة العمل 

 

تعرض العاملين والمتطوعين في هذا المجال والمجتمعات الرعاية الصحية في خطر:  – 2حلقة العمل 

 (CD/13/WS3المحلية للمخاطر )



 

 (CD/13/WS4الوصول اآلمن إلى الضحايا وحماية الموظفين والمتطوعين )  – 4حلقة العمل 

 

 (CD/13/WS5) األشخاص ذوو اإلعاقة  – 5حلقة العمل 

 

ترسيخ وتعزيز استجابة الحركة : العمل مع الجهات الفاعلة الخارجية  – 6حلقة العمل 

(CD/13/WS6) 

 

خارجية" على المهاجرين المستضعفين والسكان اللصدمات لمعالجة اآلثار اإلنسانية " – 7حلقة العمل 

 (CD/13/WS7المضيفين والجمعيات الوطنية  )

 

نتائج المؤتمر الدولي الحادي والثالثين  االستفادة من المؤتمر الدولي إلى أقصى حد:  – 8حلقة العمل 

 (CD/13/WS8( ) 3105لمؤتمر الدولي الثاني والثالثين )التحضير لو( 3100)

 

والجنساني في النزاعات المسلحة والكوارث   مواجهة الحركة  للعنف الجنسي – 9حلقة العمل 

(CD/13/WS9) 

 

 

 3100متابعة مجلس المندوبين لعام 

 

 (CD/13/11.1تقرير عن عمل اللجنة الدائمة ) -

 (CD/13/11.2تقرير عن صندوق اإلمبراطورة شوكن ) -

تقرير من اللجنة المشتركة بين اللجنة الدولية/االتحاد الدولي بشأن النظم األساسية للجمعيات  -

 (CD/13/11.3الوطنية )

حركة بشأن األلغام األرضية، والذخائر العنقودية وغيرها من ستراتيجية التقرير عن تنفيذ ا -

الصادر عن  6مخلفات الحرب القابلة لالنفجار: الحد من آثار األسلحة على المدنيين )القرار رقم 

 (CD/13/11.4( )3112مجلس المندوبين لعام 

ى  واالستجابة تقرير عن تنفيذ تأهب الجمعيات الوطنية للنزاعات المسلحة وحاالت العنف األخر -

 (CD/13/11.5( )3100الصادر عن مجلس المندوبين لعام  7اإلنسانية )القرار رقم 

 (CD/13/WS 11.6التقرير المرحلي عن الرعاية الصحية في خطر ) -

 


