
 

 الفعاليات الجانبية للمؤتمر الدولي الثاني والثالين 

 للصليب األحمر والهالل األحمر

 

 

اإلفالت من العقاب وتحسين سبل المساءلة من أجل الضحايا والناجين  مكافحةالعمل على  -1

 من العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي: أدوات وتجارب عملية

 المتحدة والواليات المتحدة األمريكيةالجهة المنظمة: كندا والمملكة 

 اللغة: اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية

 18المكان: قاعة 

 .13:00إلى  12:00من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  10الموعد: الخميس 

  المضمون:

 

 معالجة اآلثار النفسية المترتبة عن النزاعات المسلحة والعنف -2

الصليب األحمر السويدي والصليب األحمر الدانمركي واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر الجهة المنظمة: 

 والهالل األحمر

 اللغة: اإلنجليزية

 7/8المكان: قاعة 

 13:00إلى  12:00من الساعة  2015 كانون األول/ديسمبر 10الموعد: الخميس 

 المضمون:

لدى ماليين  االجتماعية-على مستوى الصحة العقلية والنفسيةتطرح النزاعات المسلحة والعنف تحديات كبيرة  

تأثيرها على األفراد ال يقتصر وتكون العواقب اإلنسانية هائلة  الرجال والنساء واألوالد والبنات في أنحاء العالم.



يظل التعذيب واألشكال األخرى والمجتمعات بكاملها. و  والسكانالمجتمعات المحلية  كلشمل أيضا يمباشرة، بل 

من سوء المعاملة بما فيها العنف الجنسي والظروف القاسية في االحتجاز والمشاركة في العمليات القتالية والشهادة 

 .ةنفسي ضغوطوفقدان األحباب أو عدم معرفة مصيرهم والنزوح كلها عوامل تؤدي إلى  البربريةعلى األعمال 

ال تحظى االجتماعية -الحتياجات النفسيةاو ي الوقت الذي ما زالت فيه الصحة العقلية ف حاليا االحتياجات وتتزايد

 على مستوى الصحة العقلية تلبية االحتياجات اإلنسانية لتحسين. و التدخل اإلنساني في مجال باألولوية

 .التحديات تحسين فهم ال بد من، والعنف النزاعات المسلحة في سياقاتاالجتماعية -االحتياجات النفسيةو 

هذه الفعالية الجانبية سيتم الوقوف على كيف يمكن لحركة الصليب األحمر والهالل األحمر والدول خالل 

 األطراف في اتفاقيات جنيف أن تتعامل بطريقة أفضل مع اآلثار النفسية الناجمة عن النزاعات المسلحة والعنف.

النزاعات المسلحة  عن تنشأاالجتماعية التي -بالصحة العقلية والراحة النفسية ما هي التحديات الحالية المتعلقة

 والعنف؟

 كيف يمكن لحركة الصليب األحمر والهالل األحمر والدول األطراف في اتفاقيات جنيف العمل معا؟

 

 العاملة في حاالت الخطرخدمات اإلسعاف والرعاية قبل الوصول إلى المستشفى  -3

 الجهة المنظمة: الصليب األحمر النرويجي 

 اللغة: اإلنجليزية واإلسبانية والعربية

 15المكان: قاعة 

 13:15إلى  12:15من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  9الموعد: األربعاء 

 المضمون:

الجمعيات هها تسليط الضوء على التحديات والمعضالت الميدانية التي تواج إلىهذه الفعالية الجانبية  ترمي

 .الفضلىالوطنية عندما تعمل في الميدان في حاالت الخطر وٕالى التشجيع على تبادل التجارب والممارسات 

العمل الذي أنجزته الجمعيات الوطنية من مناطق األمريكتين والشرق األوسط الفعالية  في بداية هذهوسيقدم 

ثم ستقدم الجمعيات الوطنية  ."اإلسعاف في حاالت الخطرالممارسات الفضلى لخدمات وشمال أفريقيا في إعداد "

في عملياتها الخاصة بالصحة في الطوارئ وعن الحلول  عروضا قصيرة عن بعض التحديات التي تواجهها

 وسيلي هذه العروض جلسة أسئلة ومناقشة.أمانا.  دتها بغية االستجابة بطريقة أكثرالمحددة لكل سياق التي وج



تألف من أفراد فاعلين ي عملي دراسي فريقإنشاء حركة الصليب األحمر والهالل األحمر إلى ب الفاعلون القد دع

تجيبون في  الخدمات اإلسعافية والسابقة لدخول المستشفى. وستغتنم هذه الفعالية الجانبية الفرصة لتقدم هذه سي

 الفكرة رسميا وتشجع عليها. 

 Australian Businessمنظمة  –رث ابتكارات نالت جوائز في الحد من مخاطر الكوا -4

Roundtable مثاال على التغيير 

 الجهة المنظمة: الصليب األحمر األسترالي

 اللغة: اإلنجليزية

 7/8المكان: قاعة 

 13:45إلى  12:45من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  8الثالثاء الموعد: 

 المضمون:

 

 اإلنساني والتنمية في مجال العملالتمويل الدولي  سد ثغرات -5

 الجهة المنظمة: اللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

 اإلنجليزيةاللغة: 

 18قاعة المكان: 

 19:00إلى  18:00من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  9األربعاء الموعد: 

 المضمون:

دار مزيد من المناقشة حول ضرورة إصالح التمويل من أجل العمل اإلنساني وربطه بشكل أفضل مع تمويل 

التنمية. وسيتم خالل هذه الجلسة تبادل الدروس المستفادة من حركة الصليب األحمر والهالل األحمر وتجارب 

البلدان المستفيدة المتأثرة  نظر وجهةتبين اآلخرين في التمويل الذي يسد الثغرة بين العمل اإلنساني والتنمية. وس

بسبب عدم التنسيق بين ممولي المساعدات  والتنميةباألزمات والتي تتعرقل قدرتها على التغلب على األزمات 

 ووجهةوختاما، ستتبادل الجهات المانحة غير التقليدية في المجال اإلنساني واإلنمائي تجربتها  .اإلغاثة ومنظمات

لموضوع. وقد أظهرت تجربتنا بأنه ينبغي تلبية احتياجات التمويل في المجال اإلنساني على المدى ا في نظرها

ومرونة وأنه ينبغي للجهات المعنية بالتنمية وللتمويالت اإلنمائية أن تعنى أكثر  استشرافاالطويل وبصفة أكثر 



مجموعة متنوعة من دراسات الحالة ورؤى  باالستعداد لألزمات واالستجابة لها. وستقدم هذه الفعالية للمشاركين

 جديدة تعطيهم أفكارا تفيدهم عند تصور عملهم.   

 

 القرن الحادي والعشرينلمواكبة تحديث التعليقات على اتفاقيات جنيف وبرتوكوالتها  -6

 الجهة المنظمة: اللجنة الدولية للصليب األحمر

 اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والعربيةاللغة: 

 18قاعة المكان: 

 14:15 إلى 13:15 الساعة من 2015/ديسمبر األول كانون 10 الخميسالموعد: 

 المضمون:

ستقدم هذه الفعالية الجانبية مشروع اللجنة الدولية لتحديث التعليقات على اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية. 

اإلنترنت في المؤتمر الدولي: اتفاقية جنيف وستسلط الضوء السمات البارزة ألول تعليق محّدث سيوضع على 

تحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان. وسيشمل هذا التحديث ب الخاصة 1994األولى لعام 

 أيضا تعليقا جديدا على جميع المواد المشتركة. األول

 

 المترتب عن النزاعتسجيل الخسائر البشرية من أجل االعتراف بالضحايا وتحسين تقييم الضرر  -7
 

 Every Casualty Worldwideالجهة المنظمة: جمعية 
 اإلنجليزيةاللغة: 

 18قاعة المكان: 

 13:15إلى  12:15من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  9األربعاء الموعد: 

 المضمون:

واليمن وجمهورية  ةسوري ت الطويلة األمد كالنزاع فيالبشرية في النزاعا ليس هناك حاليا إحصاء موثوق للخسائر

مناطق أخرى عديدة. وهذا يجعل أطراف النزاع غير قادرة على أن تفهم بشكل صحيح أثر الكونغو الديمقراطية و 

أعمالها على المديين القصير والطويل ويحول دون االعتراف بضحايا النزاع. وقد انبثقت هذه الفعالية الجانبية عن 

لألمم المتحدة ومختلف وكاالتها  التأييد الممنوح بشكل متزايد من جهات رفيعة المستوى تشمل الدول واألمين العام



لدول بأن تعترف، بالشراكة مع جهات فاعلة أخرى، بكل خسارة بشرية تنجم عن لمدني المجتمع ال نداءمن أجل 

العنف المسلح عبر ضمان أن جميع الخسائر البشرية تسجل بسرعة ويتم التعرف على هوياتها بشكل صحيح 

 ويعترف بها علنا. 

تسجيل الخسائر البشرية باعتباره ممارسة عالمية أساسية  بشأنمناقشة اله الفعالية هو الهدف األساسي من هذ
ترمي إلى االعتراف بضحايا النزاع المسلح وبدوره هذا التسجيل في دعم االمتثال للقانون الدولي اإلنساني وكيف 

ضحايا  نظر وجهةمحددة من  يمكن إحراز مزيد من التقدم في هذا الصدد. وستقدم هذه الفعالية أمثلة ميدانية
تياجات الضحايا المباشرة حا تلبيةالنزاع والمجتمع المدني والحكومات عن كيف يساهم توثيق الخسائر البشرية في 

والبعيدة األجل ومساندة أطراف النزاع في الوفاء بالتزاماتها. وستبّين كيف يمكن لإللمام الواضح بالخسائر البشرية 
كون هذه ت. وسمن المنافع للجهات الفاعلة اإلنسانية ويشمل ذلك تقييم الضرر وٕاصالحهأن ينطوي على مجموعة 

الفعالية أيضا فرصة للدول والمنظمات والجهات المعنية األخرى لكي تتعهد بأن تلتزم بمبادئ وممارسات تسجيل 
 الخسائر البشرية وبأن تعزز وتروج مبادرات تسجيل الخسائر البشرية.

 
 مزيد من المعلومات عن تسجيل الخسائر البشرية (باإلنجليزية):لالطالع على 

Every Casualty call to action 
Every Casualty supporters 
Recording Casualties of War, British Medical Journal Editorial (2015) 

Stolen Futures: The hidden toll of child casualties in Syria (2013)  
Casualty Recording: Assessing State and United Nations Practices (2014) 
How the Counts Reduce the Casualties (2014) 
Policy Paper: Towards the Recording of Every Casualty: Policy Recommendations 
and Analysis From a Study of 40 Casualty Recorders (2012) 

 
 األطفال واالحتجاز في حاالت النزاع المسلح -8

المعني باألطفال والنزاع لألمم المتحدة الممثل الخاص لألمين العام الجهة المنظمة: سويسرا ولكسمبرغ ومكتب 

 المسلح

 اإلنجليزية والفرنسيةاللغة: 

 18قاعة المكان: 

 13:45إلى  12:45من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  8الثالثاء الموعد: 

 المضمون:

http://www.everycasualty.org/campaign
http://www.everycasualty.org/campaign/supporters
http://www.bmj.com/content/351/bmj.h5041
http://www.everycasualty.org/downloads/reports/Stolen-Futures.pdf
http://oxfordresearchgroup.org.uk/sites/default/files/u11/AOAV%252BORG%2520joint%2520summary%2520on%2520CR.pdf
http://aoav.org.uk/wp-content/uploads/2014/06/AOAV.How-the-Counts-reduce-the-Casualties1.pdf
http://www.everycasualty.org/downloads/ec/ecppp-towards-recording-every-casualty.pdf
http://www.everycasualty.org/downloads/ec/ecppp-towards-recording-every-casualty.pdf


 مّدة. وألقصريتخذ في المقام األخير وفقا التفاقية حقوق الطفل، يجب أن يكون حرمان األطفال من الحرية إجراء 

 لدىاألطفال  يحتجزعندما  وال سيما، األساسية الضمانات القانونية تنعدم غالبا ما، حاالت النزاع المسلح فيو 

إضافة  .تأهيلهمإعادة  أو لحمايتهم يحتجزون عندما أو بجماعات مسلحة الرتباطهم األمنية أو السلطات العسكرية

حقوقهم  ون مناالنتهاكات وغالبا ما يحرمو  لالعتداءعرضة  أيضا حريتهم ن منالمحرومو األطفال ، يكون إلى ذلك

 .التعليم والرعاية الصحية األساسية في

 المتحدة للممثل مع مكتب األمم، بالتعاون ولكسمبرغ سويسرا التي تنظمها كل من ستكون هذه الفعالية الجانبية

 القواعد والمبادئ بشأن لرفع مستوى الوعي فرصة المسلحة، والنزاعاتمين العام المعني باألطفال الخاص لأل

حاالت  في األطفال من الحرية حرمان التي تنطبق على القانونيةواألطر  التوجيهية الخطوط، وكذلك األساسية

 وضع بخصوص والتحدياتمناقشة الممارسات الفضلى تعزيز و  إلى أيضا هذه الفعالية وستهدف المسلح. النزاع

: المتحدث المكلفطفل. المصالح العليا لل تراعيالتي  اإلصالحيةللعدالة  فعالة ومسارات لمساءلةلبديلة  آليات

 .المسلحةمين العام المعني باألطفال في النزاعات الخاص لأل لممثلا

 

الحد من مخاطر الكوارث القائم على المجتمعات المحلية في ظل إطار عمل سينداي للحد من  -9

مخاطر الكوارث وٕاطار عمل االتحاد الدولي المتعلق بقدرة المجتمعات على الصمود: حالة الصليب 

 األحمر النيبالي 

 قائم على المجتمعات في نيبالالمختصر: الحد من مخاطر الكوارث: من إطار عمل سينداي إلى النهج ال العنوان

الجهة المنظمة: الصليب األحمر السويسري وجمعية الصليب األحمر النيبالي واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب 

 األحمر والهالل األحمر وسويسرا

 اإلنجليزية والفرنسيةاللغة: 

 15قاعة المكان: 

 13:00إلى  12:00من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  10الخميس الموعد: 

 المضمون:

نيبال في نفس السنة زلزاالن مدمران.  وضرب سينداي للحد من مخاطر الكوارثإطار عمل  اعتمد، 2015 عام

مع  النيبالي األحمر الصليب جمعية تعمل وكيف لنيبال؟ المحددة هومبادئُ فماذا يعنيه إطار سينداي وأهدافه 

 مخاطر من بالحد الخاصة أنشطتها الجمعية هذه تربط كيفو  ؟الكوارثالمجتمعات المحلية للحد من مخاطر 

 ؟2015 عام حدثا الذين الزلزالين من المستفادة الدروس ومامع الحكومات المحلية؟  الكوارث



 وسيقدم. األحمر والهالل األحمر الصليب لحركة المذكور سينداي إطار يعنيه ما ستبّين الجانبية الفعالية هذه

 الخاصة للحركة التوجيهية والخطوط سينداي بإطار الخاصة الرئيسية والمبادئ لألهداف استعراض للمشاركين

 أعقاب في سيما وال نيبال، في المجتمعات على القائمة الكوارث مخاطر من الحد أشطة على حيّ  ومثال بالصمود

 .المدمرين الزلزالين

 عبر الصمود، على القدرة وتعزيز الكوارث مخاطر من الحد وهو أال للمؤتمر، الثالث بالهدف الفعالية وترتبط

 .الثالث للهدف الرئيسي الموضوع أيضا تحته يندرج الذي المخاطر إلدارة عملي بمثال االستشهاد

 

 تدابير محاربة اإلرهاب والعمل اإلنساني -10

 المسلحةالجهة المنظمة: سويسرا وبرنامج كلية الحقوق هارفارد الخاص بالقانون الدولي والنزاعات 

 اإلنجليزية والفرنسية والعربيةاللغة: 

 1قاعة المكان: 

 13:15إلى  12:15من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  9األربعاء الموعد: 

 المضمون:

واألطر الخاصة  حول كيف أن العمل اإلنساني القائم على المبادئ موّجهة مناقشة هذه الفعالية الجانبية تتيح

للجهات  مهمةحماية  على أشكال اإلنساني الدولي قانونال ينطويو  داخل على نحو متزايد.تت اإلرهاب محاربةب

 قوانين تعيدوقد . ةالمسلح اتأطراف النزاع الخدمات لجميع بما في ذلك تقديم، على المبادئالقائمة  اإلنسانية

 جماعاتللأو  لإلرهاب القانونيغير الدعم كنوع من اإلنسانية  هذه األنشطةترتيب اإلرهاب  محاربةسياسات و 

ويمكن لهذا أن يطرح معضالت أمام العمل اإلنساني القائم على المبادئ، وخاصة إذا سيطرت  .المعينة رهابيةاإل

ويمكن أن يتعارض مع  ،هذه الجماعات على األرض وعلى الوصول إلى السكان المدنيين ألغراض إنسانية

تأثر أيضا أمن الطواقم اإلنسانية وتتأثر قدرتها يانون الدولي اإلنساني. ويمكن أن االلتزامات الموجودة بموجب الق

على العمل. وقد جرت في السنوات الماضية عدة مبادرات للبحوث حول هذه المسائل، لكن يتعين إجراء مزيد من 

الحياد وعدم التحيز  اإلرهاب أن تؤثر في المبادئ اإلنسانية، وخاصة محاربةالمناقشة حول كيف يمكن لتدابير 

 محاربةترمي هذه الفعالية الجانبية أيضا إلى تسليط الضوء على اآلثار الفورية والملموسة لتدابير  واالستقالل.

اإلرهاب على العمل اإلنساني القائم على المبادئ وٕالى مناقشة سبل تجنب العواقب غير المقصودة لقوانين 

 اإلرهاب.   محاربةوسيارات 



الفعالية على البحث المستفيض في القوانين والسياسات الذي أجري في إطار مشروع كلية الحقوق وتقوم هذه 

  ويمكن االطالع على هذه اإلصدارات باللغة اإلنجليزية عبر: اإلرهاب وااللتزام اإلنساني. محاربةهارفارد حول 

HLS PILAC CHE 

 يضم فريق النقاش:

• Naz K. Modirzadeh مدير برنامج كلية الحقوق هارفارد الخاص بالقانون الدولي والنزاعات المسلحة ،

 )ميّسر(

• Stephan Husy اإلرهاب، سويسرا محاربةلدى المعهد الدولي ل، السفير المكلف بمهمة 

 ، اللجنة الدوليةالقانونية الشعبةـ المستشار القانوني، Tristan Ferraroالدكتور  •

 (يؤكد الحقا) ممثل جمعية وطنية للصليب األحمر/الهالل األحمر •

 

 تقديم مساعدة إنسانية تحفظ الكرامة -11

 الجهة المنظمة: الهالل األحمر التركي

 اإلنجليزية والفرنسية والعربية والتركيةاللغة: 

 5/6قاعة المكان: 

 9:00إلى  8:00من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  10الخميس الموعد: 

 المضمون:

، هرب ماليين السوريين من بلدهم بسبب نشوب النزاع في درعا مع اندالع الثورة 2011آذار/مارس  15في 

وبدأ إلنسانية في األزمة السورية وأدى النزاع إلى شروع الهالل األحمر التركي عملية اإلغاثة اواالحتجاجات. 

مخيمات الحماية المؤقتة وعدا وبعد إقامة  .2011الهالل األحمر تقديم المساعدة لضحايا النزاع المسلح منذ عام 

عقب االجتماعات التقنية مع برنامج األغذية  ،الوجبات الغذائية الثابتة، أعدت تقديم الهالل األحمر خدمة

عالوة على ذلك، فإن عدد السوريين الذين هم  لدعم السوريين داخل المخيمات.قسائم إلكترونية غذائية  ،العالمي

تحت الحماية المؤقتة داخل المخيمات أقل بكثير من أولئك الموجودين خارج المخيمات. لذلك بدأ الهالل األحمر 

كز ااإلغاثة اإلنسانية مثل مشروع مر في التركيز أكثر على السوريين خارج المخيمات في برامجه الخاصة ب

 المجتمعات. 

وسيبّين الهالل األحمر التركي من خالل عرضه أساليب تقديم المساعدات اإلنسانية بطريقة تحفظ الكرامة من 

وستعرض  .ومشروع مراكز المجتمعات اإللكترونية قدية/برنامج القسائمنمكين المستفيدين من المساعدات الأجل ت

http://pilac.law.harvard.edu/counterterrorism-and-humanitarian-engagement-project
http://pilac.law.harvard.edu/counterterrorism-and-humanitarian-engagement-project


أيضا أشرطة فيديو تضم مقابالت مع المستفيدين والشركاء في البرامج. وستقدم وثائق ومواد لالستشهاد مثل 

  .ترويجيةاستعالمية ومواد المطويات التعريفية بالبرامج التي أعدت باإلنجليزية والعربية والفرنسية وملفات 
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الدروس المستفادة من مشروع اللجنة العمل اإلنساني في حاالت أخرى غير النزاعات المسلحة:  -13

 الدولية النموذجي في ريو دي جانيرو

 العنوان المختصر: العمل اإلنساني في السلم: "المشروع النموذجي" للجنة الدولية

 الجهة المنظمة: البرازيل واللجنة الدولية للصليب األحمر

 اإلنجليزية والبرتغاليةاللغة: 

 15قاعة المكان: 

 13:45إلى  12:45من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  8الثالثاء الموعد: 

 المضمون:

ترمي هذه الفعالية إلى استعرض المشروع النموذجي الذي أعدته اللجنة الدولية في سبع أحياء عشوائية (فافيالس) 

 وترمي أيضا إلى تقييم نتائجه. 2013إلى  2009في ريو دي جانيرو من 

العمل اإلنساني في األوضاع التي ليست نزاعات مسلحة والتي تكون فيها أجهزة  ستتناول العروض خصائص

وفي هذه الظروف، تعمل اللجنة الدولية بدعم من السلطات المحلية بدل محاولة أخذ حكومية عاملة بشكل كامل. 

 مكانها في تقديم الخدمات األساسية.

 الصحية والمساعدة العام األمن أمام المدن في فالظرو  تطرحها التي التحديات بشأن التباحث أيضا وسيجري

"مشروع إطار في التحديات هذه معالجة إلى الرامية المتخذة التدابير ودراسة التعليمية الخدمات على والحصول

 أجل من الدروس وستستخلص المشروع نتائج تقييم الدولية واللجنة البرازيلية الحكومة من كل وستتولى". ريو

 .لمعالجتها المشروع أدوات مجموعة باستخدام وتهتم مشابهة تحديات تواجه التي األخرى البلدان

 المتحدثون:

• Paulo Roberto Maldos األمين الوطني المعني بدعم حقوق اإلنسان والدفاع عنها بالبرازيل (يؤكد ،

 الحقا)

• Stephan Sakalian(يؤكد الحقا) ، الرئيس السابق لمشروع ريو 
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 (يؤكد الحقا) مشروع ريو"ـ "المحلية المعنية مباشرة بالسلطات  •

 

تحسين المالحقة القضائية على الصعيد المحلي لجرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية  -14

 وجرائم الحرب من خالل التعاون بين الدول

 النظام جديد للمساعدة القانونية المتبادلة ومعاهدة تسليم المجرمين بشأن الجرائم الفظيعة  العنوان المختصر: نحو

 الجهة المنظمة: األرجنتين وبلجيكا وهولندا وسلوفينيا   

 اإلنجليزية والفرنسيةاللغة: 

 1قاعة المكان: 

 9:00إلى  8:00من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  10الخميس الموعد: 

 ن:المضمو 

على جميع الدول من أجل الحد من ظاهرة اإلفالت من العقاب  رسميامسئولية االمتثال لاللتزامات الدولية  تقع

وتشمل هذه المسئولية تحديدا التحقيق الشامل  جرائم اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية. على

وغالبا ال يوجد  والمالحقة على الصعيد الوطني فيما يخص األشخاص المسئولين عن مثل هذه الجرائم الفظيعة.

وهذا يعني أنه  كل من المشتبه بهم أو الشهود و األدلة أو األعيان المتعلقة بتلك الجرائم على أراضي دولة واحدة.

الدول أن تتعاون بشكل عملي وسديد مع بعضها كي تكون فعالة حقا في محاربة اإلفالت من العقاب  يتعين على

على الجرائم الفظيعة، من باب االمتثال التام اللتزاماتها الدولية. ويظل التعاون الفعال بين الدول الوسيلة الوحيدة 

ص اليوم هو اإلطار القانون الدولي المالئم لتجنب إتاحة فرص سانحة لمرتكبي الفظاعات الهائلة. لكن ما ينق

 للمساعدة القانونية المتبادلةوتسليم المجرمين في حاالت الجرائم الفظيعة.

هذه الفعالية الجانبية إلى توفير المعلومات عن آخر التطورات فيما يتعلق بمبادرة من أجل معاهدة متعددة  وترمي

يم المجرمين في إطار مالحقة الجرائم الفظيعة على الصعيد الوطني، األطراف للمساعدة القانونية المتبادلة وتسل

 .المبادرةوتسعى إلى مزيد من التأييد لهذه 
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 إعداد التقارير الطوعية عن االمتثال للقانون الدولي اإلنساني على الصعيد الوطني -16
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 الجهة المنظمة: بولندا ورومانيا

 اإلنجليزيةاللغة: 

 15قاعة المكان: 

 9:00إلى  8:00من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  9األربعاء الموعد: 

 المضمون:

هو منها  الهدف الرئيسيو  مع اللجنة الدولية. بالتعاونرومانيا و  بولندا هذه الفعالية الجانبية في تنظيمتشارك 

تنفيذ القانون الدولي  تتناول التقارير الوطنية التيأمثلة عن الممارسات الفضلى و و  القيمة المضافةمناقشة عرض و 

 وستكون هذه الفعالية الجانبية وهناك غيرهم على استعداد للبدء. هذه التقارير طوعا البلدان بعضعد ت. و اإلنساني

التقارير وتحديات  وفوائد أهداف: مسائلال هذه ستتناول المناقشة. و هذا المجال في لتبادل الخبرات منبر بمثابة

الوطنية  الجمعيات بما في ذلك دور، الجهات المعنية الوطنيةالتنسيق بين التقارير و ونطاق  المعلوماتوجمع 

أمريكا الالتينية  ومنطقةآسيا وأفريقيا و  أوروبا ممثلووسيعرض  الصياغة. فياألحمر  والهالل للصليب األحمر

 المناقشات حول االقتراحات في إلى حد كبير فيكونوا بذلك قد ساهموا وجهات نظر مختلفة المستفادة من الدروس

 .للقانون الدولي اإلنسانيتعزيز االمتثال الرامية إلى 

 

 التطويع المحلي للعمل اإلنساني -17

 الجهة المنظمة: االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

 والروسيةاإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية اللغة: 

 2قاعة المكان: 

 9:00إلى  8:00من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  10الخميس الموعد: 

 المضمون:

 

 الهجرة: حالة طوارئ أم ظاهرة عادية؟ -18

 الجهة المنظمة: الصليب األحمر اإليطالي

 اللغة: 



 2قاعة المكان: 

 13:15إلى  12:15من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  9األربعاء الموعد: 

 المضمون:

الفعالية الجانبية "ميكتا" (مجموعة دول المكسيك وٕاندونيسيا وكوريا وتركيا وأستراليا) حول  -19

 القوانين المطبقة في االستجابة الدولية للكوارث

األحمر اإلندونيسي وجمهورية الجهة المنظمة: المكسيك والصليب األحمر المكسيكي وٕاندونيسيا وجمعية الصليب 

ني لجمهورية كوريا وتركيا وجمعية الهالل األحمر التركي وأستراليا والصليب االحمر والصليب األحمر الوط ياكور 

 األسترالي

 اإلنجليزيةاللغة: 

 7/8قاعة المكان: 

 9:00إلى  8:00من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  9األربعاء الموعد: 

  المضمون:

 

 بناء الثقة الرصد وٕاعداد التقارير وتقصي الحقائق: المنهجية وٕامكانيات -20

الدولية الجهة المنظمة: سويسرا، وبرنامج جامعة هارفارد بشأن بحوث السياسات اإلنسانية والنزاعات، واللجنة 

 لتقصي الحقائق في المسائل اإلنسانية

 اإلنجليزيةاللغة: 

 7/8قاعة المكان: 

 14:15إلى  13:15من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  10الخميس الموعد: 

 ون:المضم

بوصفها آلية تعاونية لبناء ) www.ihffc.orgلتقصي الحقائق في المسائل اإلنسانية نفسها (ستقدم اللجنة الدولية 

الثقة بين األطراف في نزاع مسلح ما دوليا كان أم غير دولي يرمي إلى تعزيز االمتثال للقانون الدولي اإلنساني. 

وستسلط هذه الفعالية الضوء على كون اللجنة المذكورة تعمل بطريقة مختلفة عن آليات المساءلة وتقوم على 

قدرة اللجنة على بناء الثقة كمساهمة في تعزيز  مدىسيسلط المتناقشون الضوء على الحياد واالستقالل والسرية. و 



(عضو باللجنة المذكورة وباحث في مركز حقوق  غاراوي تشارلزالقانون الدولي اإلنساني. المساهمون: العقيد 

ومستشار قانوني سابق في  (أستاذ فخري في القانون الدولي برينغ أوف والبروفيسوراإلنسان، جامعة إيسيكس) 

  وزارة الخارجية السويدية وعضو في المحكمة الدائمة للتحكيم).

وسيركز فريق النقاش على المعضالت المنهجية التي يواجهها أهل الممارسة القائمين على الرصد وٕاعداد التقارير 

كون مهمات الرصد وٕاعداد التقارير وتقصي الحقائق بشأن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان. وٕان 

لم الدروس من الممارسات الماضية، فقد عاقت عملية تعحسب السياق ذات طبيعة مخصصة وتقصي الحقائق 

وسيدرس فريق النقاش هذا المسائل الرئيسية  .كل مرة" في "يعيدون الكّرة بأنهم يشعرون الممارسينمما جعل 

لمنهجية الرصد وٕاعداد التقارير وتقصي الحقائق مع التركيز خصوصا على نتائج مشروع البحث المتعدد السنوات 

هارفارد بشأن بحوث السياسات اإلنسانية والنزاعات بدعم من حكومة سويسرا. حول الموضوع الذي تناوله برنامج 

 )لجنة التحقيق الدولية المعنية بليبيا التابعة لألمم المتحدةفيليب كيرش (رئيس سابق ل المساهمون: القاضي

 (كبير الباحثين، جامعة هارفارد بشأن بحوث السياسات اإلنسانية والنزاعات) والسيدة برودرلين كلود بروفيسوروال

اإلنسان  قفي حقو (مستشار مستقل ثييو بوتروش  ) والدكتورBeyond peace أسست من هي( سينثيا بيتريغ

 الدولية والقانون الدولي).

 

التحديات الجديدة أمام حماية الممتلكات الثقافية: من األضرار الناتجة عن الحوادث إلى التدمير  -21

 المقصود

 الجهة المنظمة: اللجنة الدولية للدرع األزرق واللجنة الدولية للصليب األحمر

 واإلسبانيةاإلنجليزية والفرنسية اللغة: 

 15قاعة المكان: 

 19:00إلى  18:00من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  8الثالثاء الموعد: 

 المضمون:

بد في حال تدميرها. وتساهم حمايتها في احترام كرامة لهوية أي شعب. وغالبا تُفقد لأل الممتلكات الثقافية هي تجلٍّ 

 وتعزيز آليات الصمود والمصالحة بين المتحاربين السابقين.ضحايا النزاعات المسلحة على المدى الطويل 

وفي زمن الحرب، تكون الممتلكات الثقافية محمية بموجب األحكام العامة للقانون الدولي اإلنساني الذي يحمي 

تمدت المتعلقة بحماية الملكية الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح التي اعاألعيان المدنية وبأحكام اتفاقية الهاي 



 مكّمال 1999وتنص على حماية خاصة للتراث الثقافي للشعوب. وقد جاء البروتوكول المعتمد عام  1954عام 

 .لها

ورغم وجود معايير مفصلة للقانون الدولي تتعلق بحماية الممتلكات الثقافية، ما زالت تتعرض للتدميير والنهب. 

جه خاص يتميز بالتدمير المقصود الذي تفقد معه إلى حتى أن بعض النزاعات الراهنة عرفت تغيرا مستعصيا بو 

 األبد هذه الممتلكات الثقافية ذات القيمة العالية جدا للبشرية.

دوار كل أوستتيح هذه الفعالية استعراض أنظمة حماية الممتلكات الثقافية وأوجه االنسجام بين مختلف االتفاقيات و 

بمجموعة التدابير الوقائية والردعية واإلصالحية التي ينبغي أن جهة من الجهات المعنية وستتيح أيضا التذكير 

 تتخذها الدول.

 وترمي الفعالية أيضا إلى الوقوف على الممارسات واألعمال التي من شأنها أن تحسن حماية الممتلكات الثقافية.

 

 منع حدوث العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي في الكوارث ومواجهته -22

 نظمة: أستراليا واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمرالجهة الم

 اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والعربيةاللغة: 

 2قاعة المكان: 

 19:00إلى  18:00من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  9األربعاء الموعد: 

 المضمون:

 

وحديثي الوالدة واألطفال في السياقات الوصول إلى من يتعذر الوصول إليهم: صحة األمهات  -23

 اإلنسانية العصيبة

 الجهة المنظمة: جمعية الصليب األحمر الكندي وكندا

 اإلنجليزية والفرنسيةاللغة: 

 18قاعة المكان: 

 9:00إلى  8:00من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  9األربعاء الموعد: 

 المضمون:



من  أكثر. و في الغالب يمكن الوقاية منها يموتون كل عام ألسباب أمّ  287000و طفل أكثر من ستة ماليين

 حركة األخرى. وتملك األزمات أو النزاعات أو من الكوارث البلدان المتضررة تحدث في هذه الوفيات نصف

من  3 الهدف تحقيق فيوالمساهمة  العالمية هذه المأساة لمواجهة إمكانيات هائلة األحمر والهالل األحمرالصليب 

 من وانطالقا .ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار"": المستدامةأهداف التنمية 

 تتميز برامج وضع هو التحدي هذا إلى نضيف فنحن، األزمات اإلنسانية المتضررة من الدول واسعة فيال تناخبر 

 االبتكارات تبنيقدرة على مو  للمساعدة يحتاجونمن  إلى فريدة بطريقة والوصولتقديم الخدمات،  في باإلنصاف

 .األزمةعلى نطاق  وتطبيقها

تقديم خدمات اإلغاثة المنقذة لحياة األمهات في  الخبراتمالي وهايتي و  باكستان منالجمعيات الوطنية تتبادل سو 

حركة كيف يمكن لل حول واألفكار وجهات النظر أيضاأفراد الجمهور وسيتبادل  الصعبة. الظروف فياألطفال و 

 العصيبة. األوضاع اإلنسانيةاألطفال في خضم و  األمهات نجاة تسهم فيأن  والجهات الفاعلة األخرىوالحكومات 

إذا ما  الوصول إليهم أيضا. ويجب األكثر عرضة للخطر هي الطوارئ في حاالت واألطفال حياة األمهاتوتظل 

 األعمار.في جميع  للجميع والرفاه توفير الصحة أردنا

، وهي خبيرة في صحة األم والوليد والطفل وسفيرة كندا روزميري ماك كارني وستشرف على تيسير الجلسة السفيرة

 لدى األمم المتحدة في جنيف.

 

إعادة االتصال بين العائالت: بناء قدرة المجتمعات على الصمود من خالل إعادة االتصال بين  -24

 أو الكوارث أو الهجرة ودعمهاالعائالت التي تفرقت إثر النزاعات 

الجهة المنظمة: أفراد فريق تنفيذ االستراتيجيات الخاصة بإعادة الروابط العائلية من الصليب األحمر األمريكي، 

والصليب األحمر األسترالي، والصليب األحمر البريطاني، والصليب األحمر الهندوراسي، والصليب األحمر 

 ندي، وجمعية الصليب األحمر السنغالي، واللجنة الدولية للصليب األحمرالمكسيكي، والصليب األحمر الهول

 العنوان المختصر: إعادة االتصال بين العائالت: األزمات والنزوح والصمود

 اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والعربيةاللغة: 

 5/6 قاعةالمكان: 

 13:45إلى  12:45من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  8الثالثاء الموعد: 

 المضمون:



 مؤثرة شهادات االستماع إلى". األحمرلصليب اعائلتي بفضل والدي و  تم لّم شمل، ثالثة أشهر بعدبطريقة ما و "

إعادة الروابط  ومن أحد عاملي بينهم وبين عائالتهم االتصال الذين أعيد إعادة الروابط العائليةالمستفيدين من  من

إعادة األحمر في مجال  الصليب األحمر والهالل عمل حركة ونحن نناقش ألزماتاالستجابة خالل افي  العائلية

 .الروابط العائلية

مصير  ألنها تجهل األلم مع تعيش أن الهجرة أو النزاعات أو الكوارث العائالت التي فرقتها تضطر ،وعموما

عادة الروابط إل الخدمات الفعالة من خالل األحمرالهالل األحمر و  الحركة الدولية للصليب وتسعى. ذويها ومكان

 .الصمودالمجتمعات على  قدرة تعزيز، ومن ثم هذا الغموض أثر منالعائالت المشتتة  عنإلى التخفيف  العائلية

 تداخل العائال االتصال والحفاظ علىٕاعادة االتصال و  العائالت المشتتة دعمالرامية إلى  إن جهود الحركة

وهذا . إلعادة الروابط العائلية العالميةشبكة كفاءة أداء ال وتتوقف على المجتمعات المحليةنتعاش ال ضرورية

استخداما مبتكرا و  األخرىالجهات المعنية السلطات الحكومية و  وثيقا معوتعاونا  داخل الحركة تنسيقا قويا يتطلب

 .األساسيةبالمبادئ  والتقيد حرصب المستفيد بياناتتكنولوجيا وحماية لل

 هذه الخدمة من خالل الصمود في دعمالتحديات التي تواجهها الفرص و  وانظر إلى عالميا لحركةا أثر شاهد

 .familylinks.icrc.org يرجى زيارةمزيد من المعلومات لو . اإلنسانية

 

 إعادة اإلدماج من أجل بناء السالم والمصالحة -25

 الجهة المنظمة: كولومبيا

 اإلنجليزيةاللغة: 

 15قاعة المكان: 

 9:00إلى  8:00من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  9األربعاء الموعد: 

 المضمون:

 عادة اإلدماج.إل الكولومبية العام للوكالة المدير، ميتروتيالمتحدث: جوشوا 

 :التاليةالنقاط إلى  والمصالحة السالم لبناء باعتبارها عنصرا أساسيا عمليات إعادة اإلدماج  تحليل استند

حاالت  لتغلب علىا من عادة اإلدماجإل الخاضعين المواطنين لتمكين دماجاإلإعادة  على التركيز •

 .بشكل مستقل حياتهم كمواطنينممارسة االستضعاف ول



هناك التزام من يجب أن يكون فحسب، بل  الدولة ليس على السالم بناء المشتركة: مبدأ المسؤولية •

 .ككل المجتمع

من أجل إعادة إدماج ناجحة: على المستوى الشخصي والعائلي وعلى مستوى الرئيسية  ألبعادا بين الدمج •

 السكن.على  القدرةو  يةالتعليم والمواطنة واألمن واإلنتاج

  .والمجتمعية ةالعائلي اتالسياق يراعي أنالفرد ولكن ينبغي  يشمل امسار إعادة اإلدماج باعتبارها  •

الذين يعيشون ويتقاسمون األماكن  أعيد إدماجهم والضحايا والفقراء)جميع األشخاص المستضعفين (من  •

 بالتنسيق بين المؤسسات والسياسات العامة السارية. تقضي خدمةوينبغي أن تقدم إليهم الدولة 

 دور التعاون الدولي في عمليات إعادة اإلدماج.  •

شخص في طور إعادة  48358ناك سنة من التنفيذ، ه 12كولومبيا: منذ لالدروس المستفادة والتحديات  •

 شخص تمت عملية إعادة إدماجهم. 9252اإلدماج و

 الدروس المستفادة والتحديات بالعمليات األخرى. •

 

مواجهة التحديات المتعلقة بالحماية في المناطق الحضرية: الدروس المستفادة من النزاع والنزوح  -26

 في البلدات والمدن

 األمريكية والمملكة المتحدةالجهة المنظمة: الواليات المتحدة 

 اإلنجليزيةاللغة: 

 7/8قاعة المكان: 

 19:00إلى  18:00من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  9األربعاء الموعد: 

 المضمون:

في ظل تمّدن سكان العالم أكثر من قبل، سيضطر العاملون اإلنسانيون أكثر فأكثر لالستجابة لألزمات في 

بّين من التركيز على المخاطر الحضرية في المؤتمر األمر معروفا شيئا فشيئا كما يت ات هذاالبلدات والمدن. وقد ب

أن يزيد من ضعف فئات معينة، وال سيما  يهاأو إلالدولي الثاني والثالثين. ويمكن للنزوح داخل المناطق الحضرية 

ليات القتالية في النزاعات على في المناطق الحضرية مع ارتفاع مستويات العنف الموجود أصال. وتتركز العم

الفارون من النزاع االستقرار فيها، ولكنها أماكن تجعل الجهات  األشخاصوهي أماكن يختار  المدن غالبا أيضا.

الجلسة نهجا تمهيديا واسع النطاق. وستغطي ستتبع هذه و  ضعفهم.ي ماو  يحتاجونه مااإلنسانية تعاني لفهم 

من مختلف سياقات األزمات الحضرية وستدرس التحديات والفرص التي يطرحها السياق من أجل  كبيرةمجموعة 

ق المنظور الحضري في يحماية ودعم فئات السكان الضعيفة. وترمي الجلسة إلى تشجيع المشاركين على تطب



في الخطوات التي بنغي اتخاذها لكي تكون مؤسستهم مستعدة لالستجابة لنشوب أزمات محققة في  والتفكير معمله

 المدن.

  

 تعزيز االستعداد القانوني للكوارث والحد من مخاطرها -27

فيجي وجمعية الصليب األحمر الفانواتي وجمعية الصليب األحمر الالجهة المنظمة: جمعية الصليب األحمر 

 الساموي

 نجليزيةاإلاللغة: 

 7/8قاعة المكان: 

 19:00إلى  18:00من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  8الثالثاء الموعد: 

 المضمون:

 

االنتقال بالمبادئ األساسية والقيم اإلنسانية إلى العمل: تعزيز وتوحيد النظرة إلى المبادئ عن  -28

 طريق التثقيف في المجال اإلنساني

األحمر النمساوي وجمعية الصليب األحمر اإلندونيسي والصليب األحمر الجهة المنظمة: سويسرا والصليب 

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر المكسيكي والصليب األحمر الصربي والصليب األحمر السويسري و 

 والهالل األحمر

 اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والعربيةاللغة: 

 2قاعة المكان: 

 9:00إلى  8:00من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  9األربعاء الموعد: 

 المضمون:

 ترمي الفعالية الجانبية إلى:

تقديم وتبادل الرؤية المتعلقة بالتثقيف في المجال اإلنساني (مشروع) وكيفية انطباق المبادئ األساسية  •

 للصليب األحمر والهالل األحمر من خالل مبادرات التثقيف في المجال اإلنساني.



هنة ما للتثقيف في المجال اإلنساني من فعالية ووجاهة لحركة الصليب األحمر والهالل األحمر وللدول بر  •

 التثقيف.ب المعنيينوللشركاء الخارجيين 

تقديم وتبادل ومناقشة مبادرات جديدة مبتكرة في التثقيف في المجال اإلنساني مع التركيز على السبل  •

األساسية والقيم اإلنسانية إلى األفعال من خالل التثقيف والشروع في المبتكرة بشأن االنتقال بالمبادئ 

  أساس نظير لنظيرمزيد من التعاون على 

تثقيف في المجال تشجيع الجمعيات الوطنية والدول (الحكومات) على توقيع التعهد المشترك المفتوح لل •

 الذي" للحكومة السويسرية الخاص بالمبادئ اإلنسانية العهدمشروع اإلنساني وكذلك "المبادرة المتعلقة ب

 إلى المؤتمر الدولي الثاني والثالثين. سيقدم

الصليب األحمر والهالل األحمر (يؤكد الحقا) ومن الدول  من حركة الرفيعالمستوى  ذووسيتبادل المتحدثون 

حول أهمية التثقيف اإلنساني حاليا (يؤكد الحقا) ومن المنتدى العالمي للتعليم (يؤكد الحقا) وجهات نظرهم 

 التثقيفومدى قدرته على تعزيز وتوحيد النظرة إلى المبادئ األساسية بواسطة  ومستقبال داخل وخارج الحركة

    .اإلنساني

وسيقوم الخبراء في الموضوع بتسليط الضوء على طرق مبتكرة لكيفية االنتقال بالمبادئ األساسية والقيم اإلنسانية 

 .اإلنساني التثقيفب ها الخاصةمبادراتلكل مبادرة من لتصبح أعماال من خالل  األحمر والهالل األحمرللصليب 

نشر وأفسح المجال للمداخالت. وست. بالتثقيف اإلنساني هم الخاصةراتودعي جميع المشاركين لكي يتبادلوا مباد

  على مجموعةو   Flipفي صيغة رسوم بيانية في شكل ةالجانبي الفعاليةاألساسية خالل والنتائج جميع الرسائل 

 .تويتر وفيسبوكوعبر "الطوارئ الصحية ضمن األعداد السكانية الكبيرة" 

 

): كيف تؤثر التكنولوجيا في صمود ≠Tech4Resilienceالتكنولوجيا من أجل الصمود ( -29

 المجتمعات المحلية؟

للتأهب للكوارث واللجنة الدولية للصليب األحمر الجهة المنظمة: الصليب األحمر األمريكي والمركز العالمي 

واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وجمعية الصليب األحمر الكيني والصليب األحمر 

 الوطني لجمهورية كوريا والصليب األحمر الهولندي

 اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والعربيةاللغة: 

 5/6قاعة المكان: 

 13:15إلى  12:15من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  9األربعاء الموعد: 

 المضمون:



تماشيا مع هدف المؤتمر الرامي إلى الحد من مخاطر الكوارث واالرتقاء بقدرة المجتمعات المحلية على االستعداد 

ة الجانبية دور التكنولوجيا في واالنتعاش منها، ستبحث الفعالي ومواجهتهالكوارث وحاالت الطوارئ المعقدة لأفضل 

 بالصمود. واألعمال المتعلقة خصائصالتعزيز 

لم يعد ينظر للتكنولوجيا على أنها نوع من الرفاهية، بل أداة أساسية للعديد من األفراد والمجتمعات المحلية في 

تعزيز الصمود بدءا من  أدوات التجارب بشأن تبادلب وسيقوم فريق خبراء من مختلف القطاعاتأوضاع األزمات. 

)، والمعلومات واالتصال وغيرها من التكنولوجيات التي أثبتت جدواها والتواصلالوصول  (مثال: البنية التحتية

الثالثية والطابعات  طائرات بدون طيارال (مثال: الناشئة والحلول) اإللكتروني..إلخ: الهواتف المحمولة والدفع (مثال

الضعيفة  المجتمعات استخداممجال  في النزعات الضوء علىمتحدثون في حلقة النقاش الوسيسلط ). إلخ..األبعاد

 الجارية. أزمة الالجئين استخدمت أثناء التي األدوات التركيز بوجه خاص على مع ،للتكنولوجيات

مبتكرة من الشراكة أنماط  والدعوة التكنولوجيااستخدام  عند نهج قائم على المبادئ على اتباع وستشجع هذه الفعالية

وبفضل االرتقاء بمستوى فهم األدوات . وامتالكها االتكنولوجيوٕادارة  على مستوى المجتمعات المحليةالوصول  لدعم

 وللشركاءوللحكومات  األحمرالهالل األحمر و سيتسنى للصليب  ساليب والشبكات الجديدة، وكذلك األالموجودة

احتياجاتهم  تلبيةمساعدة األفراد على و  التي يقودها المجتمع المحلي المبادرات الجهود الرامية إلى دعم تعزيز

 .وتطلعاتهم

 معاهدة تجارة األسلحة: تنفيذها واالنضمام العالمي إليها -30

 الجهة المنظمة: أستراليا ونيوزيلندا

 اإلنجليزيةاللغة: 

  18قاعة المكان: 

 9:00إلى  8:00الساعة من  2015كانون األول/ديسمبر  10الخميس الموعد: 

 المضمون:

تجارة األسلحة  إلى التشجيع على االنضمام العالمي إلى معاهدة تهدف حلقة نقاش هذه الفعالية الجانبية ستكون

أغسطس آب/ 27-24( األطراف األول للدولالمؤتمر  الزخم وعلى ما خلص إليه للبناء على، تنفيذها وتعزيز

 ).المكسيك ،2015

على  البشر لمعاناةذات قيمة  استجابة األسلحة التقليدية وهي في للتجارة الدولية معايير عالمية المعاهدةتضع هذه 

ويعد تنفيذ الدول األطراف لهذه المعاهدة على  األسلحة التي ال تحكمها قواعد كافية. بسبب تجارة نطاق واسع

 تطبيقي، أمرا أساسيا لتحقيق أهدافها. المستوى الوطني بشكل فعال، بما في ذلك التصديق على أي قانون



وسيتناقش المشاركون حول أهداف معاهدة تجارة األسلحة والتقدم نحو االنضمام العالمي إليها وآليات دعم التنفيذ 

 ومواجهة التحديات الماثلة أمامه، مثل نموذج القانون التطبيقي الذي وضعته نيوزيلندا.

قاية من العنف ومواجهته" وتركيزه على تعزيز األطر القانونية الدولي "الو  وع المؤتمرضوستساند هذه الفعالية مو 

 والمعيارية.

 

العواقب اإلنسانية الناجمة عن األسلحة النووية: االستنتاجات الرئيسية بشأن عواقب انفجار  -31

 األسلحة النووية ومخاطرها والقدرة على التدخل 

رسي الرسولي وٕاندونيسيا وأيرلندا وليختنشتاين وماليزيا ومالطة الجهة المنظمة: النمسا وشيلي وكوستاريكا والك

والمكسيك ونيوزيلندا والنرويج والفلبين وجنوب أفريقيا والسويد وتايلند والصليب األحمر األسترالي والصليب األحمر 

رية إيران النمساوي والصليب األحمر الشيلي وجمعية الصليب األحمر الكولومبي وجمعية الهالل األحمر لجمهو 

اإلسالمية وجمعية الصليب األحمر الياباني والصليب األحمر الهولندي والصليب األحمر النيوزيلندي والصليب 

واللجنة الدولية للصليب  األحمر الصربي والصليب األحمر السورينامي وجمعية الصليب األحمر لترينيداد وتوباغو

 األحمر

 سلحة النوويةلألالعنوان المختصر: العواقب اإلنسانية 

 اإلنجليزيةاللغة: 

 2قاعة المكان: 

 19:00إلى  18:00من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  8الثالثاء الموعد: 

 المضمون:

 ذكركما ، غير مقبولة النووية لألسلحة اإلنسانية العواقب إلى أن 1945سبتمبر أيلول/في  اللجنة الدولية خلصت

حجم المعاناة ٕالى و  المدمرة الفريدة قوتها مشيرا إلى من هذا العام، شباط/فبراير 18 خطابه في في ماورير الرئيس

منذ و  .بالخطأقصدا أو  هااستخدام مخاطرٕالى و عابرة للحدود العواقب ستكون  وٕالى أن هذه اإلنسانية التي تسببها

. النووية المرتبطة باألسلحة والمخاطر عواقب اإلنسانيةال على اهتمامه ليركزالدولي  المجتمع عاد ،2010عام 

معاهدة  إطار وفي محافل األمم المتحدة في اإلقليمية عبر اإلنسانية بياناتالمن خالل  هذا التطور وقد انعكس

األحمر الهالل األحمر و حركة الدولية للصليب ال مجلس مندوبي من قرارولقد أخذ  انتشار األسلحة النووية. عدم

. النووية لألسلحة استخدام الكارثية ألي اإلنسانية العواقبإزاء  البالغ في اعتباره القلق 2011 عامالصادر 



)، 2013مارس آذار/( أوسلو النووية في األسلحة الناجمة عن ةاإلنساني العواقب حول مؤتمرات ثالثة نظمتو 

  .)2014 ديسمبركانون األول/(فيينا في )، و 2014فبراير شباط/( ناياريتوفي 

 لألسلحة البعد اإلنساني التركيز على عن التي انبثقت الرئيسية واألدلة الخالصات إلى نقل وتسعى هذه الفعالية

الهالل األحمر و  للصليب الثاني والثالثين المؤتمر الدولي المشاركين في إلى السنوات األخيرة النووية خالل

 .األحمر

 

 إلحداث التأثيرالحركة والقطاع المؤسسي: إقامة الشراكات  -32

 الجهة المنظمة: اللجنة الدولية للصليب األحمر وجمعية الصليب األحمر الكيني

 اإلنجليزيةاللغة: 

 18قاعة المكان: 

 19:00إلى  18:00من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  8الثالثاء الموعد: 

 المضمون:

وستجمع ممثلين من المؤسسات . المؤسساتترمي هذه الفعالية الجانبية إلى دعم تفكير الحركة في مسألة إشراك 

 المسائل الرئيسية التالية: للنظر فيوالجمعيات الوطنية 

االستجابة األوسع المؤسسات في جهود  قطاعفي إدراج فعالية  أكثرف يمكن للحركة أن تؤدي دورا كي •

 نطاقا؟

 الشراكة التي يمكن إقامتها مع الشركات لتعزيز األثر اإلنساني للحركة؟ ما أنواع •

أي دعم تحتاجه الجمعيات الوطنية لكي تبنى أسلوبا أوسع نطاقا وأكثر استدامة مع الجهات الفاعلة من  •

 المؤسسات في بلدانها؟

مع الحركة من منظور قطاع المؤسسات، ما الفرص والتحديات الموجودة عند النظر في الشراكات  •

 ومكوناتها المختلفة؟

في بداية المناقشة، ستتبادل مؤسسة فيليبس وجمعية الصليب األحمر الكيني واللجنة الدولية تجاربها ورؤاها حول 
 الشراكات بين الجهات الفاعلة من المؤسسات والجهات اإلنسانية.

لمزيد من المعلومات األساسية وآخر األفكار حول الشراكات مع المؤسسات واالبتكار، يرجى زيارة: 
http://blogs.icrc.org/gphi2/ 

http://blogs.icrc.org/gphi2/
http://blogs.icrc.org/gphi2/


 بالسكان وضرورة تحسين حماية المدنيين المأهولةاستخدام األسلحة المتفجرة في المناطق  -33

ة: النمسا وكوستاريكا وأيرلندا والمكسيك والنرويج والصليب األحمر النمساوي والصليب األحمر الجهة المنظم

 النرويجي

 المأهولة المناطق في المتفجرة األسلحة بسبب المدنيين تذرر: المختصر العنوان

 اإلنجليزيةاللغة: 

 1قاعة المكان: 

 19:00إلى  18:00من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  9األربعاء الموعد: 

 المضمون:

 وٕاصابة قتل تتسبب في إنسانية خطيرة يطرح مشكلة في المناطق المأهولة بالسكان األسلحة المتفجرة إن استخدام

 ولقد ناشد. للنزوح الدافع الرئيسي هو الحيوية والبنية التحتية المساكن تدميرويعد  من المدنيين. اآلالف عشرات

 على آثارالتي لها  األسلحة المتفجرة تجنب استخدامبأن ت جميع أطراف النزاعات المتحدةالعام لألمم  األمين

 .لمعالجة هذه المسألة الجهود الدولية وهناك تزياد في كمّ . في المناطق المأهولة بالسكان مساحات واسعة

 المتفجرة األسلحة استخدام"تجنب  بـ الدول األحمر والهالل االحمر، ناشدت الحركة الدولية للصليب 2013 وعام

 الدعوة نفس وجاءت). المندوبين لمجلس 7" (القرار بالسكان المكتظة المناطق في النطاق واسعة آثاراً  تخّلف التي

 اإلنساني الدولي(القانون  والثالثين الحادي الدولي المؤتمر إلى 2011 لعام تقريرها في الدولية اللجنة من

 .العنوان نفس يحمل الذي 2015 لعام تقريرها في وجددتها)، معاصرةال المسلحة النزاعات وتحديات

التي  والطويلة األمدفورية ال آلثاربا من أجل رفع مستوى الوعي هذا الزخم لبناء علىإلى ا الفعالية الجانبية وتسعى

 بينحول هذا الموضوع الحوار تعزيز ٕالى و  في المناطق المأهولة بالسكان األسلحة المتفجرة استخداميسببها 

 . الموضوع بهذا عتمعةالمغيرها من الجهات الفاعلة والدول و  اإلنسانية الجهات الفاعلة

المناطق المأهولة  في األسلحة المتفجرة استخدام الناجمة عن وخيمةالعواقب ال وتحلل وستوضح هذه الفعالية

الحتواء  السبل الممكنة استكشاف وتهدف إلى هاستخدامالجوانب القانونية ال ستعالج، وباإلضافة إلى ذلك. بالسكان

 في اآلراء واألفكار تبادلإلى دعوة المشاركين و منه  والحد تلك األسلحةبسبب  الالحق بالمدنيينالمدّمر الضرر 

 .هذا الصدد

 نحو الصمود في المجال الغذائي -34

 الصليب األحمر والهالل األحمرالجهة المنظمة: الصليب األحمر الكيني واالتحاد الدولي لجمعيات 



 اإلنجليزية والفرنسيةاللغة: 

 15قاعة المكان: 

 14:15إلى  13:15من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  10الخميس الموعد: 

 المضمون:

االتحاد الدولي) ( األحمر األحمر والصليب للهاللاالتحاد الدولي األحمر الكيني و  الصليب فعالية خالل تقدم

 سبلتحديد تعزيز التعاون و  إلى"، وهي دعوة الصمود في المجال الغذائي بعنوان "نحوحلقة نقاش و  عروضا

 المعنية الدولية الحكومية الهيئةهذه الفعالية  ديرتوس. الصمود في المجال الغذائي تحقيق تضافر الجهود من أجل

 وشركةاألحمر الهولندي  والصليب الصليب األحمر الكيني ممثلين عنمن  حلقة النقاشستتكون و ، بالتنمية

 .نيستله

 القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع والجمعيات الوطنية والتنمية أوساط السلك الدبلوماسيهذه الفعالية  ستجمع

الصمود في المجال  تحقيقأجل  من التجاربوتبادل  المدني للمناقشة والمجتمع والبحثية واألوساط األكاديمية

 في الصمود في المجال الغذائي دورا رئيسياالتغذية والزراعة المستدامة و  كل من األمن الغذائي ويؤدي. الغذائي

 الصمود في المجال الغذائيتعزيز األساسية الالزمة ل ومن بين العناصر .إنتاج مستدام بناء من جزءا ذلك بوصف

 والتغذية الزراعةو  األمن الغذائيبرامج  فيدارة اإل إلدراجالجهات المعنية المتعدد و  القطاعات متعددال نهجال هناك

 بشأن فعالة لإلنذار المبكر المخاطر ونظمدارة إلآليات التي تعمل بواسطة المؤسسات الحكومية  بالعمل مع

تم  وقد .القطاع الخاص و وتتعاون مع الشركاء في مجال البحوث  البالغة الشدةالطقس/الظواهر المناخية 

القائمة  اإلجراءات مجموعة من وٕانما عن طريق قائمة بذاتها كمشكلة سوء التغذية تحل مشكلةاالعتراف بأنه لن 

وٕان . وسبل المعيشة المستدامة في مواجهة المناخالذكية  الزراعة بما في ذلك تحسين، والمراعية لها التغذيةعلى 

 الحد من على التركيز زيادة إلى الدوليالمجتمع  يدفعموارد لا علىالتنافس  وكذلك الغذائية األزمات حدوث تكرار

 .على الصمود في المجال الغذائي قدرة المجتمعات المحلية وزيادة المخاطر

 إشراك الشباب من أجل عالم أفضل -35

 الجهة المنظمة: االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

 والروسيةاإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية اللغة: 

 1قاعة المكان: 

 19:00إلى  18:00من الساعة  2015كانون األول/ديسمبر  8الثالثاء الموعد: 

 المضمون:



قدرة أساسيا لتعزيز و  باعتبار ذلك أمرا استراتيجيا إشراك الشباب أهميةب االرتقاء ية إلىهذه الفعالية الجانبترمي 

تحقيق  في المشترك العالمي للطموح األساس سنضع الفعاليةهذه  وخالل. المحلية على الصمود المجتمعات

دور ب ءلالحتفا المؤتمر مندوبي، ستتاح الفرصة لوباإلضافة إلى ذلك. الحركة من منظور المستدامة التنميةأهداف 

 من رؤية مشتركة نحو بالعملشركاؤها و  لكي يلتزم كل من الحركة الزخماغتنام و  خلق عالم أفضل في الشباب

 .المجتمعات صمود تعزيز أجل

 

 


