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 ترجمة
 

 المنظمة الدولیة للحمایة المدنیة و الدفاع المدني
 

 الدورة الرابعة و الخمسین للمجلس التنفیذي
 2021أكتوبر  27-26جنیف 

 

 قرارات
 

 1 رقم قرار
 

 إفتتاح الدورة الرابعة و الخمسین للمجلس التنفیذي
 المجلس التنفیذي,إن 

 
 من االئحة الداخلیة, 11و المادة  من الدستور 25طبقاً للمادة  یقوم بالتصرف إذ
 

 من حضور الدول األعضاء بالمجلس في الدورة, تحقق إذو 
 

لرئاسة المجلس التنفیذي للفترة  قیرغیزستانو الخاص بإعادة إنتخاب  52و الدورة  15بقراره بالدورة  إذ یذكرو 
2019-2021, 

 
 الدول األعضاء اآلتیة : ل حضورجسی .1

 
 الجزائر

 أذربیجان
 رینالبح
 بنین

 بوركینا فاسو
 الكامیرون

 الصین
 لكونغوا

 ساحل العاج
 مصر

 جورجیا
 األردن

 كازاخستان
 الكویت

 قیرغیزستان
 لبنان

 النیجر
 باكستان

 قطر
 االتحاد الروسي

 السعودیة
 السنغال
 تونس

 اإلمارات العربیة المتحدة
 
 

 غیاب الدولة العضو اآلتیة : یسجل .2
 

  موریتانیا   
 
ً ة الجلسة علي قانونی یؤكد .3  من الدستور. 25للمادة  المنعقدة طبقا
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بصفتھ  بالتصرف قیرغیزستانالطارئة في  حاالتكیف, وزیر الھیالسید / بوبیك از صاحب المعالي یقوم .4

 رئیس الدورة الرابعة و الخمسین.
 

 .2021أكتوبر  26بدون تصویت بتاریخ  تم تبني القرار
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 المنظمة الدولیة للحمایة المدنیة و الدفاع المدني
 

  2 رقم قرار
 

 مشاركة المندوبین في الدورة الرابعة و الخمسین أون الین
 

 المجلس التنفیذي,إن 
 

 ),OIPCلیة للحمایة المدنیة و الدفاع المدني (بالدستور و االئحة الداخلیة للمنظمة الدومھتدیاً 
 

 ,كورونافیروس لتحدیات التقنیة و اللوجستیة المرتبطة بجائحة ا إذا یضع في اعتبارهو 
 

                 إنھ بإستطاعة الممثلین المعتمدین للدول األعضاء القیام بإصدار اإلعالناتو بشكل إستثنائي, قرر,  .1
 .ظام مؤتمرات الفیدیوبنعن بُعد ظائف األخري بصفتھم مندوبین الو و التصویت و ممارسة

 
 

 .2021أكتوبر  26بدون تصویت بتاریخ تم تبني القرار 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
  3 رقم قرار

 
 تبني جدول األعمال

 
 مجلس التنفیذي,الإن 

 
 االئحة الداخلیة, من 75و  74وفقاً للمادتین بالبت  و إذ یقوم

 
 .1 علي مشروع جدول األعمال المقدم من رئیسھوافق  .1

 
 

 .2021أكتوبر  26بدون تصویت بتاریخ تم تبني القرار 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

  4 رقم قرار
 

 الثانیة و الخمسین للمجلس التنفیذي تقریر خاص بأنشطة القائم بأعمال األمین العام في الدورة
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 )2019(بیروت, أبریل 
 

 و الخمسین للمجلس التنفیذي, الثالثةالدورة ب 4لقرار رقم او إذا یضع في اعتباره 
 

 المجلس التنفیذي,إن 
 

---------------------- 
 1ملحق رقم  1

 المنظمة الدولیة للحمایة المدنیة و الدفاع المدني
 

علي تقریرالقائم بأعمال األمین العام و الخاص بأنشطة المنظمة الدولیة للحمایة  مع الرضاء التامقق التحأن قام ببعد 
 التنفیذي و المقدم من األمین العام) منذ الدورة الثانیة و الخمسین للمجلس OIPCالمدنیة و الدفاع المدني (

 
  ;مطالبات تختص بتفیذ مشروعات إنسانیة  عدم وجود تثبت من .1
ً  أحاط .2 و الذي یجب تحویلھ إلي الدورة الخامسة و العشرین للجمعیة  تقریرالقائم بأعمال األمین العامب علما

تھا اي أنشطتھا الكثیرة, و إستیراتجیقدیم الشكر إلي األمانة الدائمة علالقیام بتبنیھ, و یالعمومیة من أجل 
 ;إنجازاتھا الملحوظة  وحة ومالط

األمانة الدائمة  التي تستمر في بذلھا من أجل جعل عن عرفانھ و دعمھ لألمین العام علي المجھودات ریعب .3
 ;و بشكل خاص المنظمة في مجملھا أكثر فاعلیة 

و الدفاع المدني  المنظمة الدولیة للحمایة المدنیةة إلي الدول و الشركاء الذین یساندون سیاس م الشكرو یقد .4
)OIPC(. 

 
 .2021أكتوبر  26بدون تصویت بتاریخ تم تبني القرار 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

  5 رقم قرار
 

 و الخمسین للمجلس التنفیذي الثالثة الدورة منذالعام األمین خاص بأنشطة تقریر 
 )2020 ,كتوبر, أجنیف(

 
 

 المجلس التنفیذي,إن 
 

 و الخمسین للمجلس التنفیذي, الثالثة بالدورة 4لقرار رقم او إذا یضع في اعتباره 
 

             دولیة للحمایة المدنیةعلي تقریر األمین العام و الخاص بأنشطة المنظمة ال مع الرضاء التامالتحقق أن قام ببعد 
 ,و الخمسین للمجلس التنفیذي الثالثة ) منذ الدورةOIPCو الدفاع المدني (

 
  ; شكاويعدم وجود  إلي یشیر .1
ً  أحاط .2 و الذي یجب تحویلھ إلي الدورة الخامسة و العشرین للجمعیة العمومیة من  تقریر األمین العامب علما

وحة و علي متھا الطاي األمانة الدائمة علي أنشطتھا الكثیرة, و إستیراتجیأجل تبنیھ, و تقدیم الشكر إل
 ;إنجازاتھا الملحوظة 
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3.  ً  ;بخطة العمل الخاصة باألمین العام  أخذ علما
 ;من األمین العام التفضل بتطبیق خطة العمل ھذه  یرجو .4
تحسین فاعلیة  أجل جعل ألمین العام علي المجھودات التي یستمر في بذلھا منعن عرفانھ و دعمھ ل ریعب .5

 ; األمانة الدائمة و بشكل خاص المنظمة في مجملھا
و الدفاع المدني  المنظمة الدولیة للحمایة المدنیةإلي الدول و الشركاء الذین یساندون سیاسة  الشكر یقدم .6

)OIPC(. 
 
 
 
 
 

 المنظمة الدولیة للحمایة المدنیة و الدفاع المدني
 

  6 رقم قرار
 

 2022و مقترح األمین العام بخصوص موازنة العام  2021العام  نتائج میزانیة
 

 المجلس التنفیذي,إن 
 

 ,تقریر المیزانیة المقدمة من األمین العامو بعد القیام بفحص 
 

 ,إلي مقتراحات األمین العامو بعد اإلستماع 
 

 ;اً سویسریاً سنویاً فرنك 500 000إعادة تقریر المبلغ الممنوح حالیاً للتدریب, أي مبلغ و قدره  قرر .1
2.  ً  ;السفر  نفقاتتخفیض إحتیاط الموازنة الخاص ب قرر أیضا
3.  ً تحویلھ إلي الدورة الخامسة و العشرین  سوفو الخاص بفترة الموازنة الذي  تقریر األمین العامب أخذ علما

 للجمعیة العمومیة من أجل تبنیھ.
 

 .2021أكتوبر  26بدون تصویت بتاریخ تم تبني القرار 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
  7 رقم قرار

 
 المساھمات و المتأخرات

 
 المجلس التنفیذي,إن 

 
 مساھمات الدول األعضاء,الخاصة بمتأخرات الو بعد القیام بفحص 

 
 ; الخاصة بھا اھماتھا و متأخرات اإلشتراكاتسمالوفاء بللدول التي قامت ب ھعرفانر عن یعب .1
            تُطبق المادة«لجمعیة العمومیة الثانیة و العشرین و الذي ینص علي أن إلي القرار الخامس ل یشیر .2

 ; »فرنكاً سویسراً أو أكثر 200 000قدرھا یبلغ علیھا متأخرات یوجد من المیثاق علي الدول التي  5
 باإلعالنات الصادرة من المندوبین,أحاط علماً  .3
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ً  أحاط .4                   بحرین و التي تھدف إلي تعلیق حقوقالسعودیة و ال دولتيبالمقترحات المقدمة من  علما
 .2022سنتین إثنتین بدًء من العام تبلغ التصویت عن الدول األعضاء التي یوجد علیھا متأخرات 

 
 .2021أكتوبر  26 بتاریخمسجل  تصویتبتم تبني القرار 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

  8 رقم قرار
 

 ھیكل المنظمة و الھیكل التنظیمي المقترح
 

 المجلس التنفیذي,إن 
 

 المنظمة الدولیة للحمایة المدنیة و الدفاع المدني
 

 ,الھیكل الحالي للمنظمةالقیام بفحص  و بعد
 

 2,الھیكل التنظیمي المقترح من األمین العامو بعد القیام بفحص 
 

 ,بالتصریحات الصادرة من المندوبینو بعد األخذ علماً 
 

للدورة الثالثة و الخمسین للمجلس التنفیذي و الدورة الرابعة و  ذات الصلة بالتصرف علي أساس القرارات إذ یقومو 
 العشرین للجمعیة العمومیة

 
 ; شعبة الشؤون اإلداریة و شعبة الدعم المالي –تقسیم إدارة الشؤون اإلداریة إلي وحدات منفصلة  قرر .1
 بمواصلة أنشطتھ التي تھدف إلي زیادة فاعلیة األمانة الدائمة.األمین العام التفضل  من یرجو .2

 
 

 .2021أكتوبر  26بدون تصویت بتاریخ تم تبني القرار 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
  9رقم قرار 

 
 2020البیانات المالیة و التقاریر الخاصة بالعام 

 
 المجلس التنفیذي,إن 

 
الفحص لتقریر مراقب الحسابات و خطاب اإلدارة الخاص بالبیانات المالیة و البیانات المالیة بعد اإلستماع و 

 ; 2020الخاصة بالعام 
 

داخل األمانة في السلطة اإلداریة و المالیة  بخصوصالمخاوف التي تساوره المراقب المالي في  یشاطر .1
 ;الدائمة للمنظمة 
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فیما یتعلق بالسلطة الفردیة لألمین العام في التوقیع علي ساوره المراقب المالي في المخاوف التي ت یشاطر .2
 ; المالیةالقرارات  

علي وجوب إتخاذ القرارات المالیة و التوقیع علیھا بشكل مشترك بواسطة كٍل من األمین العام  یُعید التأكید .3
 ;و األمین العام المساعد 

بإعداد و تنفیذ القیام ردة في تقریر المراقب المالي, إستناداً علي التوصیات الواو , من األمین العام یرجو .4
 ;اإلتفاقیات و الفواتیر داخل المنظمة و الموافقة علي العقود, ب فیما یتعلقنظام یتمتع بالشفافیة 

, و الذي سوف یتم إخضاعھ للموافقة علیھ في الدورة الخامسة 2020لعام بقیة المركز المالي لعلي  یوافق .5
 إعفاء األمین العام.العمومیة, و  و العشرین للجمعیة

  قبل الجلسة العادیة للمجلس التنفیذي.و ذلك اللجنة المالیة باإلجتماع سنویاً بأن تقوم  قرر .6
 
 
 
 

---------------------- 
2  
 
 

 المنظمة الدولیة للحمایة المدنیة و الدفاع المدني
 

  10 رقم قرار
 

 نقل المستندات
 

 المجلس التنفیذي,إن 
 

 ,من االئحة الداخلیة 48و  47بالمادتین  یذكر إذو 
 

 ,القیام بتوزیع بعض الوثائق في الوقت المناسب من الفعل المتمثل في عدم  یعلن قلقھ
 

للمنظمة, و ھي الفرنسیة,  الستة الرسمیةفي الوقت المناسب باللغات  علي وجوب توزیع الوثائق یؤكد .1
 االسبانیة.العربیة, الروسیة, الصینیة, اإلنجلیزیة و 

ً یكل .2  المحددة. اآلجالاللغات المقررة خالل ة الوثائق بتوزیع كافالقیام ببضمان  ف األمین العام شخصیا
 
 

 .2021أكتوبر  27بدون تصویت بتاریخ تم تبني القرار 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

  11رقم قرار 
 

 تعدیل االئحة الداخلیة للمنظمة
 

 المجلس التنفیذي,إن 
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 ),OIPCبالدستور و االئحة الداخلیة للمنظمة الدولیة للحمایة المدنیة و الدفاع المدني (مھتدیاً 

 
 لجمعیة العمومیة,علي النحو الذي قامت بتبنیھا ا في دورتھ الثالثة و الخمسینو مؤكداً علي القرارات الصادرة 

 
 ,اإلداریةالشؤون للجنة  2021دورة العام تقریر األمین العام الخاص بو بعد القیام بفحص 

 
اإلداریة و یعبر عن عمیق عرفانھ إلي الشؤون لجنة ي العمل الذي تم إنجازه من قبل عل یھنيء نفسھ .1

 ;السادة األعضاء بھا 
 ;رحاتھا الھادفة إلي تعدیل االئحة الداخلیة جمیع الدول األعضاء علي مقتإلي یتقدم بالشكر  .2
للدورة الثالثة و الخمسین في االئحة  9و  8, 6في القرارات الواردة ذات الصلة  نصوصإدخال القرر  .3

 ; الداخلیة علي النحو الذي تمت بھ صیاغتھا و بشكل كامل
 
 
 
 
 
 
 
 

 المنظمة الدولیة للحمایة المدنیة و الدفاع المدني
 

 
 نصوصبأنھ, و بإنتظار موافقة الجمعیة العمومیة الصریحة, سوف یتم فحص ھذه اللي ذلك قرر عالوة ع .4

 ;بواسطة كافة العاملین باألمانة الدائمة بصفتھا جزًء ال یتجزأ من االئحة الداخلیة 
من األمانة التفضل بإعداد التعدیالت المالئمة علي االئحة الداخلیة و إخضاعھا من أجل الموافقة  یرجو .5

 ;في الدورة الخامسة و العشرین للجمعیة العمومیة یھا عل
ً  یرجو .6                التفضل بتجمیع مقترحات الدول األعضاء, و منھا جورجیا, السنغال, الجزائرمن األمانة  أیضا

القیام بإعداد مشروعات التعدیالت ذات الصلة و و االتحاد الروسي, و المقدمة في إطار اللجنة اإلداریة, 
باالئحة المالیة و الئحة العاملین و إخضاعھا إلي أعضاء المجلس التنفیذي بغرض و ئحة الداخلیة, باال

 ; 2022الفحص في عام 
لھا أعمال اللجنة اإلداریة الخاصة بإعداد إصالح المنظمة و وثائق القانون األساسي یتم إعتبار بأن  قرر .7

 منجزة. كأعمال
 
 

 .2021أكتوبر  27 بدون تصویت بتاریختم تبني القرار 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

  12رقم قرار 
 

 ) و الجمعیة العمومیةOIPCلمنظمة الدولیة للحمایة المدنیة و الدفاع المدني (ل المجلس التنفیذيقرارات تنفیذ 
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 التنفیذي,المجلس إن 
 

 بالدستور و االئحة الداخلیة,مھتدیاً 
 

الثانیة و الخمسین و الثالثة و الخمسین و التي تمت الموافقة  في دورتیھ متخذةعلي القرارات ال إذ یُعید التأكیدو 
 ,الجمعیة العمومیة الرابعة و العشرینعلیھا بعد ذلك في الدورة 

 
 ,تتمیز بالحدةإنما یم الوثائق متأخراً و بأن المشكالت التي تواجھھا إلي قیام األمانة الدائمة بتقد إذ یشیرو 
 

 آت :األمین العام بما ھو  تم تكلیف
 

و توزیعھ علي أعضاء المجلس التنفیذي في تاریخ  2022مشروع الموازنة المفصل للسنة المالیة  إعداد .1
 ; 2021أقصاه األول من دیسمبر 

 
بكل  مناطةاألجور و الوظائف ال تقوم بتفصیل توصیفات الوظیفة ومشروع الخطة التنظیمیة التي  تحضیر .2

 ; 2022و توزیعھ علي أعضاء المجلس التنفیذي في تاریخ أقصاه األول من ینایر  موظف
 

                      ) OIPCبكافة الدول األعضاء بالمنظمة الدولیة للحمایة المدنیة و الدفاع المدني (االتصال  .3
اھمات السنویة أو التي تتجاوز مساھماتھا السنویة أثناء عامین إثنین علي أن یتم إخضاع نتائج إنتظاراً للمس

                       ضافیة بھذا الخصوص لألعضاء في تاریخ أقصاهاإلتدابیر القتراحات باالتصاالت و اإلھذه 
 ; 2022ینایر  31

 

 المنظمة الدولیة للحمایة المدنیة و الدفاع المدني
 

لمنظمة الدولیة للحمایة المدنیة و الدفاع ل خطة العمل من أجل تنمیة األنشطة القانونیةمشروع تحضیر  .4
ً للمادة  )OIPCالمدني (            من المیثاق و إخضاعھا ألعضاء المجلس بدًء من الیوم و حتي تاریخ 2طبقا

 ; 2022مارس  31
 

ً كافة القرارات الصادرة في الدورتینأكذلك بخصوص تنفیذ ھذا القرار, و  تقریر إصدار  .5                    یضا
                   الخمسین للمجلس التنفیذي و الدورة الخامسة و الخمسین للمجلس,  وو الرابعة  الثالثة و الخمسین

  داخلیة.المیثاق و االئحة ال التي تم تحدیدھا فيلألجال الخاصة بتقدیم التقاریر و  مع األخذ في اإلعتبار
   

 
 .2021أكتوبر  27بدون تصویت بتاریخ تم تبني القرار 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

  13رقم قرار 
 

 2023 -موضوع الیوم العالمي للحمایة المدنیة 
 

 المجلس التنفیذي,إن 
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 الفئات السكانیة المشردةالحمایة المدنیة و إدارة  «كان  2022بأن موضوع الیوم العالمي للحمایة المدنیة  یذكرو إذ 
 ; »دور المتطوعین و مكافحة الوباء  في ذلكالكوارث الطبعیة و األزمات, بما  في زمن

 
لومات في تقییم المخاطر دور تقنیات المع «سیكون  2022بأن موضوع الیوم العالمي للحمایة المدنیة  قرر .1

« ;  
  الدول األعضاء لإلحتفال بالیوم العالمي للحمایة المدنیة لعدة أیام. یدعو .2

 
 

 .2021أكتوبر  27بالتصویت بتاریخ تم تبني القرار 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
  14رقم قرار 

 
 إنتخاب الرئیس و نائب الرئیس للمجلس التنفیذي

 
 ,من االئحة الداخلیة 28بالمادة  و إذ یذكر

 
 المجلس التنفیذي,إن 

 
 ; 2023-2021كرئیس للمجلس التنفیذي للفترة  قیرغیزستان إعادة إنتخاب .1
 ; 2023-2021كنائب رئیس للمجلس التنفیذي للفترة  جورجیا إعادة إنتخاب .2

 
 .2021أكتوبر  27بدون تصویت بتاریخ تم تبني القرار 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 المنظمة الدولیة للحمایة المدنیة و الدفاع المدني
 

  15 رقم قرار
 

 اء واإلنقاذالتحاد الدولي الریاضي لرجال اإلطفا
 
 

 المجلس التنفیذي,إن 
 
 

التحاد الدولي الریاضي االنظر في اإلنضمام إلي إلي و أن یكونوا فاعلین  إليكافة الدول األعضاء  یدعو .1
 ; لرجال اإلطفاء واإلنقاذ

 
 

 .2021أكتوبر  27بدون تصویت بتاریخ تم تبني القرار 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 )قیرغیزستان(بوبیك ازھیكیف صاحب المعالي السید / 
 رئیس المجلس التنفیذي

 
 
 
 

 معالي السیدة / ماریاتو یاب
 )OIPCلمنظمة الدولیة للحمایة المدنیة و الدفاع المدني (ا أمین عام

 


