
 
 
 

 المبادئ األساسية في العمل
 اللجنة ألف

 
 األهداف

 
فرصة الوهو المبادئ األساسية في العمل. وتهيئ لنا هذه اللجنة  -لمؤتمر لرئيسي لستتناول هذه اللجنة الموضوع ا

في  إلعادة التأكيد على استمرار أهمية المبادئ األساسية في الذكرى الخمسين العتمادها من المؤتمر الدولي العشرين
 . 1965عام 

 
وستبحث اللجنة المبادرات التي ُأطلقت لتكييف تطبيق المبادئ األساسية مع مجموعة من السياقات، وتظهر قيمتها 
في تحقيق فعالية العمل اإلنساني. كما ستستكشف الدور الحاسم الذي اضطلعت به الجمعيات الوطنية والدول وهي 

 سية واحترامها. تعمل معا على تعزيز تطبيق المبادئ األسا
 

 وللجنة ثالثة أهداف:
 

 إظهار أن المبادئ األساسية تسهم في العمل اإلنساني الفعال  -1
لتلبية احتياجات أشد الناس  بالغ األهميةومؤسسي  وتشغيليتزود المبادئ األساسية الحركة بإطار أخالقي 

متطوعين وأمنهم وفي التسليم الفعال ضعفا في جميع األحوال. كما تقدم إسهاما كبيرا في سالمة الموظفين وال
 للمعونة. 

 
 تسليط الضوء على المبادرات والممارسات الجيدة الجارية فيما يتصل بتطبيق المبادئ األساسية  -2

يجب تكييف تطبيقها باستمرار مع إذ يتطلب توفير االحترام للمبادئ األساسية جهدا وعمال مستمرين. 
 حركة تضطلع بهذه المسؤولية بكل جدية.وال -سياقات مختلفة وبيئات متغيرة 

 
 استكشاف وجهات نظر الدول والدور الحاسم الذي تؤديه في ضمان زيادة احترام المبادئ األساسية  -3

 . للحوار والتفاهم بين الدول والجمعيات الوطنية أهمية بالغة لدعم المبادئ األساسية
أنفسهم باتخاذ تدابير ملموسة تعزز احترام المبادئ  هافيويرجى من أعضاء المؤتمر أن يعقدوا تعهدات يلزمون 

 األساسية والتقيد بها. 
 



 
 الرئيس والمحاورون 

 
 د. فيرنر كيرشباوم، األمين العام للصليب األحمر النمساوي   :الرئيس

 
 :األولىالجلسة  خاللالمحاورون 

 
 الجزء األول 

 دة والمبادرات إظهار فعالية المبادئ األساسية عن طريق الممارسات الجي
 السيد يوسف حسن محمد، رئيس جمعية الهالل األحمر الصومالي 
  السيدة نان بوزارد، المديرة التنفيذية للمجلس الدولي للمؤسسات الخيرية 
 *السيدة سورشا أوكاالغان، رئيسة قسم السياسات اإلنسانية، بالصليب األحمر البريطاني 

 
 الجزء الثاني 

 ل والدور الحاسم الذي تؤديه في تعزيز احترام المبادئ األساسيةاستكشاف وجهات نظر الدو 
  *جمعية الصليب األحمر السلفادوري 
 *ممثل الحكومة السلفادورية 

 
 :الثانيةالجلسة  خالل المحاورون 

 
 الجزء األول

 إظهار فعالية المبادئ األساسية عن طريق الممارسات الجيدة والمبادرات 
  ي*جمعية الهالل األحمر المصر 
  السيدة نان بوزارد، المديرة التنفيذية للمجلس الدولي للمؤسسات الخيرية 
 *السيدة سورشا أوكاالغان، رئيسة قسم السياسات اإلنسانية، بالصليب األحمر البريطاني 

 
 الجزء الثاني

 استكشاف وجهات نظر الدول والدور الحاسم الذي تؤديه في تعزيز احترام المبادئ األساسية
 ألحمر الجامايكي*الصليب ا 
 *ممثل الحكومة الجامايكية 

 
 د الحقايؤك  * 
 

 رشاديةإأسئلة 
 

 ؟ بقوة أكبر وبأسلوب أنسب كيف يؤدي تطبيق المبادئ األساسية إلى تلبية احتياجات الضعفاء 
  كيف تسهم المبادئ األساسية في سالمة المتطوعين والموظفين وأمنهم، بما في ذلك الوصول اآلمن إلى

 المحتاجين؟ 



  ما هي التدابير الملموسة التي اتخذتها مكونات الحركة والدول لدعم المبادئ األساسية وتوفير احترامها؟ ما
 ما الذي يمكن عمله أيضا؟و الذي نجح؟ 

 لدول والجمعيات الوطنية الحوار والتفاهم من أجل ضمان احترام المبادئ األساسية كيف يمكن أن تعزز ا
 وتطبيقها؟

 
 تفاصيل عملية

النسق. واالختالف نفس رشادية و األسئلة اإل نفس ؛ وتستخدم كلتاهماُيعقد االجتماع العام لهذه اللجنة في جلستين
 .دمة في كل جلسةواللغات الُمستخ المحاورينالوحيد بينهما هو أعضاء فريق 

 
 (الحقا دتؤك  ) :المواعيد والقاعات
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 :ل جلسةكاللغات المستخدمة في 

  اإلنجليزية، واإلسبانية، والروسية األولىالجلسة : 
  اإلنجليزية، والفرنسية، والعربيةالثانيةالجلسة : 

 
 نسق فريق المحاورين: 

تقديم تعليقات الحضور بعد أمام في كل جزء تنقسم كل جلسة إلى جزأين )انظر الرئيس والمحاورين(. ويفتح الباب 
 استبيان لمعرفة رأي الحاضرين.  ، ويوزعلمشاركاتهمالمتحدثين 
 

 العمل الرسمية وثائقروابط 
 

 الوثائق الرسمية:
متاح على: وهو ، 2015 ،خالقي وميداني ومؤسسيالمبادئ األساسية في العمل: إطار عمل أالتقرير األساسي، 

documents/?lang=ar-conference/conference-international-http://rrcrcconference.org/32nd 
 

 :معلومات أساسية إضافية
 

, 1979The Fundamental Principles of the Red Cross: Commentary ,Pictet, Jean.  
 

 .2013، سيدني، لحلقة العمل الخاصة بالمبادئ األساسيةمجلس المندوبين، ورقة أساسية والخطوط العريضة 
 

التي عقدت كجزء من المبادرة الخاصة بالمبادئ األساسية على نطاق الحركة، وهي  قليميةتقارير حلقات العمل اإل
 principles/-http://rcrcconference.org/fundamental متاحة على:

 

http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/32IC-Report-on-the-Fundamental-Principles_AR.pdf
http://rrcrcconference.org/32nd-international-conference/conference-documents/?lang=ar
http://rrcrcconference.org/32nd-international-conference/conference-documents/?lang=ar
https://www.ifrc.org/PageFiles/40669/Pictet%20Commentary.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Our%20IFRC/Statutory%20Meetings/Council%20of%20Delegates/CoD%202013/Documents/AR/CD13_WS1_FP_outline_30Sept_clean_AR.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Our%20IFRC/Statutory%20Meetings/Council%20of%20Delegates/CoD%202013/Documents/AR/CD13_WS1_FP_outline_30Sept_clean_AR.pdf
http://rcrcconference.org/fundamental-principles/
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