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 السعي إلى القضاء على  األسلحة النووية  -4

: السعي إلى القضاء 3177لمجلس المندوبين لعام  7ُتلحق بالقرار خطة عمل ترمي إلى تنفيذ القرار رقم 
أن  الجمعيات الوطنية تستطيعخطة العمل اإلجراءات الخاصة التي  تستعرضحة النووية. وساألسلعلى 

من منطوق القرار  4والسيما الفقرة  7، بدعم من اللجنة الدولية واالتحاد الدولي، لتنفيذ القرار رقم تتخذها
تنفيذ أنشطة ترمي إلى توعية الجمهور، والعلماء ، وأخصائيي الصحة، وصانعي القرار".. أي : .."

بالقضايا اإلنسانية وقضايا القانون الدولي اإلنساني المرتبطة باستخدام األسلحة النووية، وإقامة.. "حوار 
 بشأن هذه القضايا.  "..رها من الجهات الفاعلة المعنيةمستمر مع الحكومات وغي

 

 

 استراتيجية الحركة  -5

 التقرير ومشروع القرار  5-7

ناقشت اللجنة الدائمة استراتيجية الحركة والسبل الممكنة لتجديدها أو إبدالها وسوف يكون التقرير 
 واالقتراح متوفرين لمجلس المندوبين لدى انعقاده. 

 

 القرارفريق عمل اللجنة الدائمة بشأن منتديات الحركة : التقرير ومشروع  5-0

 األحمر والهالل استراتيجية الحركة الدولية للصليب: 31771 المندوبين لعام لمجلس 2في القرار رقم 
  ما يلي : اللجنة الدائمة القادمة إلى إنجاز المندوبين  دعا مجلسالحركة (  استراتيجيةاألحمر )

االقتضاء، ليتخذ "استكمال العمل الخاص بمنتديات الحركة وعرض اقتراحات بالتغيير، عند  3-7
قرارًا بشأنها وتشكيل فريق عمل مختص لهذا الغرض يكون ممثال  3172مجلس المندوبين لعام 

 للجمعيات الوطنية ويضم مجموعة واسعة من الخبرات وممثاًل عن الشباب؛

االستناد في هذا العمل إلى نتائج المراجعات الشاملة بشأن الحركة التي سبق أن أجرتها اللجنة  3-3
مة المنتهية واليتها من أجل التوصل إلى اتفاق حول إجراء تغييرات ملموسة لصالح تحقيق الدائ

فعالية أكبر والتخفيض من التكاليف واآلثار البيئية المترتبة على االجتماعات التي تشارك فيها 
 جميع مكونات الحركة"...

قبل أن يرفع تقريرًا إلى  واجتمع ثالث مرات 3173أنشئ فريق العمل خالل النصف األول من العام 
. وسوف يتسلم مجلس المندوبين تقريرًا مبنيًا على التقرير 3172اللجنة الدائمة في شهر أيلول/سبتمبر 

 الذي أعّده فريق العمل. 

 

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

                                                 
1

. CD/11/R3 2، القرار رقم  3177تشرين الثاني/نوفمبر  32مجلس المندوبين للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر / جنيف،  

 متاح على الموقع  التالي: توجيهات للجنة الدائمة القادمة بشأن استراتيجية الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر.  استراتيجية الحركة.
 d_2011/cod_2011_resolutions/item_3/CD11_R3_SfM_AR.pdfhttp://www.standcom.ch/download/co 

http://www.standcom.ch/download/cod_2011/cod_2011_resolutions/item_3/CD11_R3_SfM_AR.pdf
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 لنتائج واالستنتاجات الرئيسية المستقاة من خبرات تعاون في المجال اإلنسانياتقرير يبرز  عمميسوف 
النقاش المتعلق و .احًا كبيرًا أو شكل تحديًا خاصًاجرت مؤخرًا وحقق فيها التنسيق داخل الحركة نج

يستند إلى المعلومات  سوف بضرورة إعادة النظر في الممارسات وأطر التنسيق القائمة في الحركة
ودة في هذا التقرير وإلى النظر في التحديات التي تطرحها بيئة العمل اإلنساني )مع ضّم التقرير عن الموج
  اتفاق إشبيلية وتدابيره التكميلية(. تنفيذ 

وسوف تتاح لمكونات الحركة، تحت هذا العنوان، فرصة استكشاف خيارات التعاون مستقباًل واالتفاق 
مع السعي إلى  التوصل إلى توافق في اآلراء  ية التي ينبغي اإلعداد لها،على  وسيلة للمضي قدمًا في العمل

  .بشأن التنسيق والتعاون داخل الحركةمشروع قرار  . وسُيقترح3172عام لفي مجلس المندوبين 

"ورقة وفضال عن ذلك، شاركت اإلدارة العليا في االتحاد الدولي واللجنة الدولية في إعداد تقرير )
  ان فيه رؤيتهما لتعزيز تقديم االستجابة اإلنسانية للحركة. يستعرض ("للرؤية

والعالقات ، عالوة على ذلك، يمكن أن تشمل المناقشات حول هذا الموضوع  قضايا الدبلوماسية اإلنسانية
 المهمة. مع األمم المتحدة والجهات الفاعلة الخارجية األخرى وغيرها من المواضيع 

 جمعية الهالل األحمر الفلسطيني وجمعية ماجن دافيد أدوم في إسرائيل مذكرة التفاهم بين -1

 تنفيذ عن تقديم تقرير يرتبا أن الدولي واالتحاد الدولية اللجنة من ..: " 3177طلب مجلس المندوبين لعام 

 .2الدولي" المؤتمر إلى وعبره المندوبين لمجلس المقبل االجتماع إلى التفاهم مذكرة

متاحًا لمجلس المندوبين عام  3172النهائي للمراقب المستقل الصادر في أوائل العام وسوف يكون التقرير 
  عن آخر المستجدات بالتقدم المحرز في تنفيذ مذكرة التفاهم. الذي سيتسلم أيضًا تقريرًا 3172

 بادرة العالمات المميزة الدولية م -1

أن مكونات الحركة ستعمل معًا لتحسين فهم التحديات  3177صرح الرئيس في مجلس المندوبين لعام 
للصليب األحمر والهالل األحمر ومواجهتها. وأضاف  "المميزة"العالمية التي تطرحها مختلف الهويات 

في االتفاق على  األحمر والهالل األحمر سيكمن الرئيس أن جزءًا من مبادرة العالمات المميزة  للصليب
تعريف مشترك لما يعني للحركة تحديد عالمة مميزة ، وعلى بيان يحدد الخطوط العامة لوضع العالمات 

   ا.حركة الدولية وتأثيرها وتحسينهمإدارة سمعة مكونات ال على المميزة من أجل المساعدة 

ار عن العالمات المميزة سعيًا المنعقد في سيدني مشروع قر 3172وسوف ُيقدم إلى مجلس المندوبين لعام 
إلى الترويج لتمثيل متناسق للحركة الدولية وتسهيل التعّلم وبناء القدرات في مجال القضايا المتعلقة 

 . بالعالمات المميزة

يهدف القرار المقترح إلى تعريف العناصر التي تشكل هوية الصليب األحمر والهالل األحمر وس
ية الترويج للعالمات المميزة لتحسين موقع الحركة الدولية وإسماع صوتها يّقر بأهمسوعالماته المميزة و

مبادئ توجيهية تقنية بشأن  انتضمنت تينملحقوثيقتين كشبكة إنسانية عالمية. وسيشمل القرار أيضًا 
 العالمات المميزةو تطوير العالمات المميزة، تتناول عددًا من التحديات المطروحة منها العالمات المميزة

، وإدارة األزمات المتعلقة بالسمعة التي تتعدى ووسائل التواصل االجتماعي سائل اإلعالم الرقميةفي و
بشأن ما يمكن سيشمل وثيقة تتضمن توجيهات والعالمات المميزة لجمهور الشباب، كما الحدود الوطنية، 

 ت والتسويق وجمع األموال. نشر الشارات والشعارات في االتصاالالقيام به وال يمكن القيام به في سبيل 

                                                 
2

. تنفيذ CD/11/R5  2، القرار رقم  3177تشرين الثاني/نوفمبر  32مجلس المندوبين للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر / جنيف،  

بين جمعية الهالل األحمر الفلسطيني وجمعية ماجن  3112الثاني/نوفمبر تشرين  32مذكرة التفاهم واالتفاق بشأن التدابير التشغيلية الموقعين في 

 . متاح على الموقع التالي :1دافيد أدوم في إسرائيل ، الفقرة 
dcom.ch/download/cod_2011/cod_2011_resolutions/item_5/CD11_R5_MoU_PRCS_and_MDA_AR.pdfhttp://www.stan 

http://www.standcom.ch/download/cod_2011/cod_2011_resolutions/item_5/CD11_R5_MoU_PRCS_and_MDA_AR.pdf
http://www.standcom.ch/download/cod_2011/cod_2011_resolutions/item_5/CD11_R5_MoU_PRCS_and_MDA_AR.pdf


 

  المؤقت األعمال جدول
 4 رقم صفحة  1023 عام المندوبين مجلس

 

 

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

 األسلحة واستخدامها وانتشارها

 

)منها  الدولية األسلحة التي تثير اهتمام الحركة شؤوناألخيرة في  التطورات جامعسيغطي هذا القرار ال
وتتطلب المتابعة والعمل خالل  ة في القرارات السابقة الصادرة عن مجلس المندوبين(الشؤون المثار

  بهدف تعبئة مكونات الحركة. وذلك ةلمرتقبا السنوات المقبلة، وُيبرز كذلك الفرص

 

للمؤتمر الدولي الحادي  7تعزيز الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة  : تنفيذ القرار رقم  -72

 والثالثين للصليب األحمر والهالل األحمر

مجلس والمطلوب تقديمه إلى  7المتعلق بتنفيذ القرار رقم  اللجنة الدولية على تقريرها القرار  هذا سيشكر 
، بما في ذلك النتائج 7لتنفيذ القرار رقم حتى اآلن الخطوات المتخذة  التقرير يعرضوسالمندوبين. 

( حماية األشخاص 7 الرئيسية للمشاورات مع الدول بشأن تعزيز القانون في المجالين التاليين :
فعالية آليات ( 3المحرومين من حريتهم في النزاعات المسلحة غير الدولية )متابعة موضوع االحتجاز(، و

ويستعرض التقرير أيضا الطريق المخطط االمتثال للقانون الدولي اإلنساني )متابعة موضوع االمتثال(. 
. وسيدعو القرار الجمعيات الوطنية إلى تقديم تعليقات إلى اللجنة الدولية التشاورعملية في ُقدما للمضي 

مكونات الحركة في تشجيع الدول على وسيسعى القرار إلى دعم جميع ، 7بشأن تنفيذ القرار رقم 
 المشاركة الفاعلة في عملية التشاور الجارية. 

 

 العامة وتناقش في حلقات العمل  اتمسائل تعرض في الجلس      -ًارابع

 عرض مواضيع حلقات العمل في الجلسات العامة تحت ثالثة عناوين عريضة هي التالية: ُت

 ر مالمح العمل اإلنسانيتغّي

 المبادئ األساسية في العملتطبيق 

 نات الحركة العالقات بين مكّو

 

و مرتين خالل اليومين مستخدمة مجموعات مختلفة من لغات العمل. أتجتمع كل حلقة عمل مرة واحدة 
وسيجري إعداد تقارير موحدة عن أعمال كل حلقة من حلقات العمل الثماني لعرضها على الجلسة العامة 

 في نهاية اجتماعات مجلس المندوبين. 

شاركين ر أن الموقد يؤدي النقاش في حلقات العمل أو ال يؤدي إلى استنتاجات خاصة مكتوبة. غي
، وفقًا للنظام األساسي، تحديد طريقة للمضي في عرض هذه التوصيات في يستطيعون تقديم توصيات أو

 . مجلس المندوبين أو في مكان آخر

 المبادئ األساسية للصليب األحمر والهالل األحمر  - 7حلقة العمل 
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الذي  يوافق الذكرى الخمسين إلعالن  3172عام مر الدولي الثاني والثالثين في من المقرر عقد المؤت
في فيينا في  الذي عقد في المؤتمر الدولي العشرين للصليب األحمر  3للصليب األحمر المبادئ األساسية

 . 7622شهر تشرين الثاني/نوفمبر 

ة عملية تشاوري 3172، بدأ االتحاد الدولي واللجنة الدولية في لخمسينواستعدادًا لهذا االحتفال بالذكرى ا
 على صعيد الحركة بشأن المبادئ األساسية. 

وتقدم حلقة العمل هذه نتيجة مرحلة "االستطالع" األولى التي سعت إلى إقامة حوار على صعيد الحركة 
المتغيرة للعمل اإلنساني والتنمية  يةالمبادئ األساسية ضمن الظروف الحال نفيذالتحديات وفرص ت بشأن 

 .منظور المؤسسات ور العمليات ونظوذلك من المنظور الفردي وم

تناقش حلقة العمل الطريقة التي يمكن فيها للحركة إعادة إحياء تطبيق المبادئ األساسية واتخاذ قرار سو
 المضي قدمًا في المبادرة حتى انعقاد المؤتمر الدولي الثاني والثالثين.  بشأن 

 

  برنامج التوعية اإلنسانية -0حلقة العمل 

تركز مبادرة الحركة بعنوان "برنامج التوعية اإلنسانية" على االبتكارات في مجال التوعية اإلنسانية. 
وسوف تسّهل هذه المبادرة التبادل الفعلي لألفكار والمشاريع واألدوات كما تسّهل المشاركة في المبادرات 

األطر التعليمية الرسمية وغير من المشتركة بين األنداد من أجل طرح سلسلة أنشطة التوعية اإلنسانية ض
الرسمية بما في ذلك الخدمة التطوعية. ويتميز هذا البرنامج بتركيزه على األطفال والتشجيع كذلك على 

 مشاركة الشباب والكبار. 

تعريف التوعية  3172تناقش حلقة عمل "برنامج التوعية اإلنسانية" في مجلس المندوبين لعام سوف و
المتاحة للمساهمة والتقدم في هذه المبادرة للحركة من خالل استخدام مجتمع االنترنت اإلنسانية والفرص 

الخاص بها وزيادة فعاليته إلى أقصى قدر ممكن، واتباع النهج المبنية على التبادل بين األنداد من أجل 
 تأمين التواصل وتوجيه التدريب.

 

في هذا المجال والمجتمعات  نيالمتطوعن والعامليتعرض  :الرعاية الصحية في خطر – 1حلقة العمل 

 للمخاطر المحلية

 واللجنة الدولية للتفكير في تقدم الفرصة أمام الجمعيات الوطنية واالتحاد الدولي ستتيح حلقة العمل هذه 
هداف واآلثار، وال سيما في ما يتعلق بالتدابير التي تنفذها الجمعيات الوطنية والدول المشروع واأل

 . الصحية وأوساط الرعاية 

في مجموعة التوصيات الصاردة عن حلقات عمل الخبراء وسوف ينظر المشاركون في حلقة العمل 
طريقة تعزيز وتنفيذ التدابير الملموسة ذات صيل بالتف وسوف يستكشفون، 3173المنظمة منذ منصف عام 

ودعما لهذه المناقشة الموجهة عمليا، سوف ُيعمم تقرير يحلل الصلة والمنبثقة عن حلقات العمل هذه. 
 معظم التوصيات ذات الصلة على المشاركين في هذه الحقلة.

التواصل االجتماعي وأدوات التفاعل األخرى مع أوسع جمهور ممكن،  وسائل وستجري مناقشة استخدام
شمل موظفي ومتطوعي جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، والمنظمات غير الحكومية المعنية ي

وسوف تركز المناقشة على الدروس المستقاة من هذا المشروع بالرعاية الصحية، وممثلي الدول. 
                                                 

3
 .، إعالن المبادئ األساسية للصليب األحمر2شرون للصليب األحمر القرار رقم المؤتمر الدولي الع 
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ضمان احترام حشد الجهات صاحبة المصلحة كافة سعيا إلى ُيعزز  فيما بليةوالتحديات والفرص المستق
 في مجال الرعاية الصحية.  عين والمرافقأكبر للعاملين والمتطو

 

ستجابة جمعيتهم والمشاركون مدعوون إلى تجسيد الخطوات الممكن تقويتها والنظر فيها، وإلى تعزيز ا
 الثاني والثالثين.الوطنية قبل انعقاد المؤتمر الدولي 

  

 وحماية الموظفين والمتطوعين إلى الضحايا الوصول اآلمن   – 4حلقة العمل 

يتمثل األمر الرئيسي للمناقشة في إذكاء الوعي بشأن كيف يمكن للجمعيات الوطنية أن تصل بأمان إلى 
في التركيز على   في الوقت نفسهاإلنسانية، كما يتمثل  االحتياجات الناس والمجتمعات المحلية ذوي 

  أهمية حماية موظفيها ومتطوعيها ووسائلها من الضرر.

ومزايا في ميدان العمليات ممارسات إدارة مخاطر سالمة الجمعية الوطنية  باستفاضة كشف وستسُت
التي يجب اتخاذها مع  للجمعية الوطنية. وسوف يتضمن هذا األمر التدابير الذي يضمن القبول الموقع 

منسقة الحكومات والشركاء وعامة الناس، وممارسات إدارة السالمة على نطاق الحركة من أجل استجابة 
 .لالحتياجات للحركة

م والمبادرات على المستوى التشغيلي بالنسبة إلى قدرات حلقة العمل إلى إظهار أهمية هذه المفاهي وترمي
والحماية في أدوراها بفعالية سعيا إلى تقديم المساعدة والياتها وتأدية  من أجل تنفيذالجمعيات الوطنية 

عمليات في ال إلى الضحايا مناآلوصول إمكانية المستقرة. وسُترفع توصيات بشأن سياقات حساسة وغير 
 ومناقشات سياسية في االجتماعات الدستورية القادمة.

   

 األشخاص ذوو اإلعاقة  – 5حلقة العمل 

يملك عدد كبير من الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية واالتحاد الدولي تاريخًا طوياًل من المشاركة في 
أنشطة لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة ولتشجيع إدماجهم بشكل أوسع في صفوف المتطوعين والموظفين 

 كما في المجتمع عمومًا. 

ده في مانيال لدى انعقا 7627لمرة األولى عام وقد بحث المؤتمر الدولي من قبل هذا الموضوع مرتين، ا
"الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر  ةودعو: السنة الدولية للمعوقين 31واعتماده القرار 

 7622". أما المرة الثانية فكانت عام صلة التعاون مع المعوقين وتطويرهوالرابطة واللجنة الدولية إلى موا
الذي طلب فيه  عقد األمم المتحدة للمعوقين: الحركة و32في جنيف حين اعتمد القرار  تمرلدى انعقاد المؤ

 : م الحركة الدولية وإضافة إلى ذلكمن الدول دع

"الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر اغتنام كل الفرص المتاحة لتعزيز  أوصى -
أنشطة المنظمات الوطنية القائمة التي تركز على االحتياجات الجسدية والعقلية واالجتماعية 

 للمعوقين" 

الوقاية الجمعيات الوطنية على إيجاد السبل الكفيلة بدعم البرامج الوطنية التي تركز على "وحث  -
 من اإلعاقة" 

 وأوصى " الجمعيات الوطنية باتخاذ الخطوات الالزمة لضمان أقصى مشاركة ممكنة للمعوقين".  -
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في القرارات المتعلقة بالقانون  3177وأثير الموضوع مؤخرًا في المؤتمر الدولي الحادي والثالثين عام 
 الدولي اإلنساني. 

الوطنية ، ستتاح للجمعيات الوطنية في مجلس المندوبين  وبناء على اقتراح من مجموعة من الجمعيات
إدراج قضية اإلعاقة "األمور من جديد، والنظر في موضوع: في سيدني، فرصة مناقشة هذه  3172عام 

 ." والذي سيقترح قرار بشأنه حركة الصليب األحمر والهالل األحمرفي أنشطة 

 

  يةخارجالالجهات الفاعلة العمل مع  :الحركة ترسيخ وتعزيز استجابة  – 6حلقة العمل 
 

تصوغ شراكات وثيقة مع القطاع الخاص أو الوكاالت إذا كانت الحركة لم تعمل الحركة في عزلة قط. 
المساعد  وضع مفهوم المؤتمر الدولي و  على النحو المنصوص عليه في -اإلنسانية األخرى أو الحكومات

الجهات الخارجية. ونسعى جاهدين إلى  قوى باستمرار قواها مع تضافرلجمعية الوطنية، الذي تحظى به  ا
مجتمعات توثيق هذه العالقات دون المساومة على مبادئنا اإلنسانية، وسمعتنا وإمكانيتنا للوصول إلى ال

 المحلية وقبولنا.
 

في مشهد إنساني ال ينفك يتغير من حيث  من تغير العالقات مع الجهات الفاعلة الخارجية أيضا ال مفر و
لجهات المناحة الحكومية وغير ال تنفك اوعلى سبيل المثال، . االحتياجات المتزايدة والموارد المحدودة

معرضة لها أن إلى الجمعيات الوطنية في بلدان متضررة من كوارث طبيعية و تطلب مباشرة الحكومية
ا وتحديات وطلبات فرٌص هذا األمر  على في تنفيذها. ويترتب  أو/في مشاريع ولها شريكة تكون جهات 

 جديدة.
 

الصليب  جمعيات على مهارات/مواردالقوات الحكومية للحماية المدنية طلب يزداد وعالوة على ذلك، 
واستخدام الشارات ومبادئ " الحركة ، مما يثير األسئلة بشأن أولويات "استجابة األحمر/الهالل األحمر

 والتعاون داخل الحركة. التنسيق 
 
 ينمستقبل استراتيجية الحركة تجاه الجهات الفاعلة الخارجية وتطرح السؤال تركز حلقة العمل هذه علىو

وتحسين أفضل معالجة لبات هذه الجهات الفاعلة اإلنسانية الفرص الناشئة وط معالجةكيف يمكننا  :نالتالي
وكيف نروج الستجابة إنسانية مميزة ومنهجة استخدام أدوات وسياسات التوجهيات التي وضعناها؟ 

"( تجسد القدرات الفريدة للحركة على تخفيف الحركة ومكملة على نطاق الحركة )ما تسمى "باستجابة 
 معاناة الناس؟

  

خارجية" على المهاجرين المستضعفين والسكان الصدمات ل"لمعالجة اآلثار اإلنسانية  – 1حلقة العمل 

 الجمعيات الوطنيةالمضيفين و

  

، في المشاورات حول وضع جدول أعمال مجلس المندوبين، مواضيع قد أثارت عدة جمعيات وطنية
ل تصيب الجمعيات الوطنية من خال . وهذه هي الصدمات التيتوصف مجتمعة بأنها "صدمات خارجية "

، بينما تؤثر في الوقت نفسه في قدرتها على حشد الموارد لتلبية هذه أو متزايدة خلق احتياجات جديدة
 االحتياجات. وهذا ما يحدث بشكل خاص حيال األزمات المالية واالقتصادية المفاجئة. 
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ويتيح إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال مجلس المندوبين الفرصة للجمعيات الوطنية واالتحاد الدولي 
دولية لتبادل وجهات النظر والخبرات بشأن التصدي لمثل هذه األحداث، والنظر في الخيارات واللجنة ال

 المتاحة للجمعيات الوطنية التي تواجه أزمات من هذا النوع واألدوات المتوفرة لحشد التضامن الدولي في
 ما بين الجمعيات الشقيقة المتأثرة. 

 

استعراض نتائج المؤتمر الدولي الحادي والثالثين والتطلع إلى المؤتمر الدولي الثاني  – 1حلقة العمل 

  0275والثالثين عام 

 

ة الحركيمكن أن تستفيد منه  من نوعه حدثا فريدايشكل المؤتمر الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر 
منظمة إنسانية أخرى  أية ال تتمعو ها تعزيز الشراكات مع الدول.ضمن منوتحقيق أهدافها اإلنسانية، ل

لى شواغل ال يستند إال إ، ووضع جدول أعمال ن عن الدول من هذا المستوى الرفيعبشرف جمع ممثلي
 تحقيق األهداف اإلنسانية المشتركة للدول والحركة.االتفاق على عمل تعاوني بغية  هيلإنسانية، وتس

، يجب أن نتحلى بالمزيد من المنهجية من قوتها الحركة واالستفادة أهميةولكن، من أجل استدامة 
شأن تحديد المسائل التي سُتعرض على المؤتمر الدولي وفي تعزيز واالستراتيجية في اتخاذ قرار ب

الدولي مع طريقة تفاعل المؤتمر ومراقبة متابعة نتائجه. ومن الضروري أيضا بالنسبة إلينا أن ننظر في 
 في معالجة التحديات اإلنسانية الحالية.أخرى والمساهمة منتديات إنسانية 

والثالثين وعلى  للمؤتمر الدولي الحادي حلقة العمل هذه إلى نتائج استعراض منتصف المدة وستستند
وإذ تراعي حلقة العمل . 3172مجلس المندوبين لعام  إلى التقارير التي قدمها فريق عمل اللجنة الدائمة

المؤتمر الدولي الحادي والثالثين، ستركز على األمور التي ينبغي تغييرها تقاة من مجموعة الدروس المس
ثر اإلنساني للمؤتمر الدولي لتحسين األات الحركة التزامات الحكومات ومكون   االستفادة منلضمان 

سبل وطرق ترسيخ تنفيذ القرارات حلقة العمل وستناقش  .ممكنة الثاني والثالثين إلى أقصى درجة
الصادرة عن المؤتمر الدولي الحادي والثالثين قبل انعقاد المؤتمر الدولي الثاني والثالثين في  والتعهدات

 .3172عام 

 

  الكوارث في النزاعات المسلحة و انيالجنسولعنف الجنسي  ل الحركة  مواجهة – 9حلقة العمل 

يكمن هدف حلقة العمل هذه في تعزيز الفهم والتوعية وتبادل المعلومات بشأن العمليات التشغيلية داخل 
والكوارث . في النزاعات المسلحة  اني والوقاية منهلعنف الجنسي و الجنسل   التصدي بهدف  الحركة

، ه المسألةهذ بشأن حركة للتعاون والتنسيق داخل الإلى تحديد المجاالت المستقبلية  حلقة العمل وسترمي
 .3172انعقاد المؤتمر الدولي الثاني والثالثين في عام وال سيما قبل 

  

 7702عام مجلس المندوبين ل متابعة  -خامسًا
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 يوما قبل افتتاح مجلس المندوبين.  42عرض تقارير المتابعة كوثائق عمل على كل أعضاء المجلس ُت

قضايا وردت في التقارير أن تّبلغ اللجنة الدائمة بذلك مسبقا لكي وعلى الجمعيات الوطنية التي تود طرح 
على التقارير  ندوبين. ويرَحب بتقديم التعليقات المكتوبةتضاف هذه الطلبات إلى جدول أعمال مجلس الم

 .مسبقًا

في  تقرير للمتابعة في المجلس ما لم تطلبه الجمعية الوطنية كما جاء إدراج أو مناقشة أي يجوز
 .أعاله اإلجراء المذكور

 

 تقرير عن عمل اللجنة الدائمة -7

 مجلس المندوبين(منتظم ُيرفع إلى )تقرير 

 

 تقرير عن صندوق اإلمبراطورة شوكن -3

 مجلس المندوبين(ُيرفع إلى )تقرير منتظم  

لجمعيات النظم األساسية لمن اللجنة المشتركة بين اللجنة الدولية/االتحاد الدولي بشأن تقرير  -2

 الوطنية

 (3177الصادر عن مجلس المندوبين لعام  4القرار رقم ) 
والذخائر العنقودية وغيرها من مخلفات الحرب  ،ستراتيجية الحركة بشأن األلغام األرضيةذ اتقرير عن تنفي -4

 (3116الصادر عن مجلس المندوبين لعام  2)القرار رقم  القابلة لالنفجار: الحد من آثار األسلحة على المدنيين

 تأهب الجمعيات الوطنية للنزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى  واالستجابة اإلنسانيةتنفيذ تقرير عن  -2

 (3177الصادر عن مجلس المندوبين لعام  2)القرار رقم 

الصادر عن المؤتمر  2)القرار رقم  الصحية وحمايتهاالرعاية الصحية في خطر: احترام الرعاية تقرير مرحلي عن  -2

 (3177الدولي الحادي والثالثين لعام 
 

 

 المندوبين مجلس اختتام    -سًاداس

 3172تأكيد تاريخ ومكان انعقاد مجلس المندوبين عام 

 


