
 

نشهد حالياً تشابكاً بني قضايا متنوعة ذات تأثري كبري يف الوضع اإلنساين، من جملتها الهجرة ومنو املدن وتوّسعها، إىل جانب الزيادة الرسيعة يف 
عدد الشباب يف البلدان النامية وشيخوخة السكان يف البلدان املتقدمة ومتوسطة الدخل، فضاًل عن التطور الرسيع يف إمكانيات االتصال االلكرتوين 
والتكنولوجيات الناشئة. وكلها قضايا تؤدي إىل التغري الرسيع يف نسيج املجتمعات، بطرق من بينها إنشاء جامعات افرتاضية واملساهمة يف تحولها 
الة يف معالجة التحديات املوجودة. وإننا نواجه بالفعل، كمنظامت إنسانية، قيوداً  بدرجة قد تجعل افرتاضاتنا التقليدية وطرق عملنا غري فعَّ

وعلينا أن نتكيف برسعة مع هذا املشهد اآلخذ يف التغرّي من أجل الحفاظ عىل جدوانا ورسعة استجابتنا.

وقد أصبحت النزاعات املسلحة عموماً أكرث تعقيداً وأطول من ذي قبل، ما يعضد الحاجة إىل تعزيز القانون الدويل اإلنساين واحرتامه، وإىل دعم 
املبادئ اإلنسانية األساسية التي عىل أساسها ُأنشئ هذا املؤمتر تحديداً. فالضبابية التي تلف الحدود الفاصلة بني املجالني املدين والعسكري، وبني 

 املؤمتر الدويل الثالث والثالثون
للصليب األحمر والهالل األحمر

فلنعمل اليوم لبناء الغد

جنيف، 9-12 ديسمرب 2019
ما هي الفر�ص ومواطن ال�ضعف التي يحملها امل�ضتقبل؟ كيف ميكن لنظام اإن�ضاين يعاين اأ�ضال من �ضغط هائل 
م�ضتقبل اأف�ضل؟ وكيف ميكننا اأن ن�ضاهم يف بناء م�ضتقبل اآمن ومزدهر؟ اأن يعمل مبزيد من الفعالية مع املجتمعات املحلية والدول وغريها من اجلهات الفاعلة الأخرى من اأجل بناء 

بينام تواجه الدول شواغل أمنية متزايدة عىل الصعيدين الوطني والعاملي، بات الناس بحاجة إىل استجابة مختلفة الحتياجاتهم، 
ويحاول النظام اإلنساين التكّيف مع التغيري. فالعامل آخذ يف التطور بوترية ودرجة من التعقيد ال ميكن التنبؤ بهام، ولكن ال تزال 
هناك فرص لتعزيز العمل اإلنساين يف القرن الحادي والعرشين. ولكن ما هو التغيري الالزم لتحقيق ذلك؟ وما هي االستثامرات 
الالزمة وطرق العمل املختلفة املطلوبة؟ وما هي الجهات الفاعلة الجديدة التي يجب إرشاكها، وكيف ميكن للحركة الدولية 

للصليب األحمر والهالل األحمر التكيف من أجل تلبية االحتياجات الحالية والناشئة للناس عىل نحو أفضل؟
سُيمثل املؤمتر الدويل الثالث والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر فرصة فريدة تجمع الدول والحركة الدولية للصليب 
الغد". ويسعى هذا املنرب التاريخي، الذي ُعقد ألول مرة  لبناء  اليوم  األحمر والهالل األحمر والرشكاء الرئيسيني من أجل "العمل 
يف عام 1867، إىل استكشاف التحديات الحالية واملقبلة التي تواجهها األوساط اإلنسانية، والدور الفريد للحركة، وللدول أيضا، 

يف التصدي لهذه التحديات.

قـوة اإلنسـانيـة
االجتامعات الدستورية والنظامية للصليب األحمر والهالل األحمر
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األعامل الحربية واألعامل اإلجرامية، وبني استخدام األسلحة التقليدية وغري التقليدية قد ولّدت احتياجات إنسانية هائلة، وفاقمت األوضاع الهشة 
يف مجتمعات عديدة، مؤدية إىل نزوح أعداد كبرية من السكان.

وتجدر اإلشارة إىل أننا نواجه أزمة بيئية عاملية ترجع أساساً إىل آثار تغري املناخ وتتجسد يف التدهور املتزايد لألمن الغذايئ املرتبط بشح املاء، ونزوح 
السكان، والتوسع الحرضي الرسيع. وباإلضافة إىل ذلك، فإن اآلثار السلبية للكوارث والنزاعات التي طال أمدها والتوسع الحرضي العشوايئ تزيد 
من انتشار األمراض وتفيش األوبئة. كام أن قلة البنى األساسية إلمدادات املاء والرصف الصحي أو ضعفها، باالقرتان مع نقص فرص الحصول عىل 
الرعاية الطبية، هي من األمور التي ُتعرِّض املاليني من الناس إىل مخاطر صحية كان ميكن الوقاية منها. ناهيك عن الكوارث والنزاعات التي تعرقل 
أيضاً فرص توفري التعليم بشكل آمن ومستقر، مام يقوض قدرة املجتمعات املحلية عىل الحفاظ عىل مصادر رزقها وتعزيز التنمية االقتصادية، 

ويف نهاية املطاف تحقيق السالم والتامسك االجتامعي.

ويف الوقت ذاته، وعىل الرغم من التقدم والتطور التكنولوجي والعلمي واالقتصادي، تفاقمت أزمة الثقة يف النظام اإلنساين بينام تراجعت الثقة 
يف الحكومات ووسائل اإلعالم والقطاع غري الحكومي. وفيام ُتطالَب املنظامت اإلنسانية، أكرث من أي وقت مىض، بأن تربهن عىل قيمتها املضافة 
وخالل فرتات قصرية للغاية ومبوارد محدودة، فإن نقص الثقة هذا ينطوي عىل آثار جسيمة عىل سالمة العاملني واملتطوعني يف مجال املساعدة 
اإلنسانية وأمنهم. ومع تعاظم دور القوات املسلحة وجهات فاعلة أخرى يف مجال العمليات اإلنسانية، ُيخىش تسييس استقالل أنشطة املساعدة 
وحيادها. ويف مثل هذا السياق تأيت أهمية التأكيد مجدداً عىل الدور الفريد املحايد للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر يف مجال 

العمل اإلنساين.

ومن املتوقع أن ترتفع تكاليف املساعدة اإلنسانية إىل 50 مليار دوالر سنوياً بحلول عام 2030 )الفريق الرفيع املستوي املعني بتمويل املساعدة 
اإلنسانية، يناير 2016(. ويف ضوء تزايد الفجوة بني االحتياجات اإلنسانية واإلمنائية من ناحية وبني التمويل املتاح من ناحية أخرى، ينبغي العمل 

عىل استكشاف رشاكات ومناذج جديدة لتأمني مصادر جديدة للتمويل والدعم.

وبينام ال ميكن التنبؤ بالعديد من هذه التغريات التي تطرح تحديات جديدة وتؤدي إىل تفاقم التحديات املوجودة، فإنها تجلب أيضاً فرصاً إلعادة 
النظر يف طريقة معالجتنا لها والتأكد من أننا نراعي يف استجابتنا السكان املترضرين واملعرضني للخطر. وهنا ميكن للحركة الدولية للصليب األحمر 
والهالل األحمر أن تضيف قيمة كبرية، حيث تعمل الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر إىل جانب السلطات العامة يف دورها 

ال يراعي املبادئ ويخضع للمساءلة.  الفريد كجهات مساعدة للتصدي لهذه التحديات بأسلوب فعَّ

حتديد مفهوم املوؤمتر الدويل الثالث والثالثني

منذ أوائل عام 2017، التقت الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر ملناقشة التوجهات الحالية والناشئة التي تؤثر يف عاملنا 
)مثل املنتدى اإلنساين للصليب األحمر والهالل األحمر، الذي عقد بني اجتامعي الجمعية العامة لالتحاد الدويل ومجلس املندوبني يف 
عام 2017( وسعى املشاركون فيه إىل فهم الدور الفريد للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر فهاًم أفضل يف التكيُّف مع هذه 
التوجهات والقضايا ذات األولوية التي يتعني معالجتها. ويف الوقت ذاته، أُجريت بحوث ومقابالت وتحليالت مع مجموعة من الجهات 

املعنية الخارجية والخرباء وقادة الرأي للوقوف عىل وجهات نظر مختلفة والعمل عىل صياغة مفهوم املؤمتر الدويل الثالث والثالثني. 

وبذلك، ُوضع نهج مستقبيل ملعالجة عدد من الشواغل اإلنسانية الحالية والناشئة املتعلقة بالصحة، وآثار تغري املناخ، والتوسع الحرضي، 
والتكنولوجيات الجديدة، والثقة يف العمل اإلنساين. ويف الوقت ذاته، سيوفر املؤمتر الدويل أيضاً منرباً ملناقشة املواضيع األساسية يف عمل 

الحركة، مثل القانون الدويل اإلنساين. 

وميكن تلخيص هذه املجاالت عىل النحو التايل:
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الثورة التكنولوجية – الفرص والتهديدات

كيف ميكن للقطاع اإلنساين زيادة استفادته من التكنولوجيا الجديدة إىل أقىص حد من أجل تحسني تغطيته ألكرث الفئات السكانية ضعفاً 
وتقييم االحتياجات وتبادل املعلومات مع ضامن حامية رسية البيانات؟ كيف ميكننا التغلب عىل الفجوة الرقمية وضامن أال تؤدي أوجه 
التفاوت املوجودة إىل تفاقم حالة عدم املساواة التي يعاين منها أولئك الذين مل يتمكنوا من مواكبة التطور الرقمي؟ وكيف ميكننا استخدام 
االبتكارات املحلية عىل نحو أفضل وتوسيع نطاق استخدامها؟ فالتكنولوجيات الجديدة توفر أدوات أفضل لتوقع اتجاهات الضعف، 
ر  ُيقدَّ ال  أي وقت مىض، مورداً  أكرث من  اليوم،  الذين يشكلون  املتطوعني  وإلهام  املفقودين وأماكن وجودهم، وجذب  وتحديد مصري 
بثمن للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. بيد أنه كلام زادت البيانات التي نجمعها أو نولدها، زادت مسؤوليتنا عن ضامن 
خصوصيتها وحاميتها. وباإلضافة إىل ذلك، فمن الرضوري النظر يف التحديات التي تطرحها الوسائل واألمناط الجديدة لألعامل الحربية مثل 
الحرب اإللكرتونية والذكاء االصطناعي ونظم األسلحة ذاتية التوجيه عىل القانون الدويل اإلنساين، وذلك من أجل ضامن الحامية الكافية 

للمدنيني واألهداف املدنية، واستكشاف الحلول املمكنة. فقد حان الوقت ملناقشة كيفية تعزيز معالجة املجتمع الدويل لهذه القضايا.

االستجابة اإلنسانية يف املستقبل

ودوافع  مخاطر  نتاج  اليوم هي  أزمات  من  العديد  أن  فنجد  متاما.  ومحددة  املعامل  واضحة  اإلنسانية  األزمات  مصادر  تكون  ما  نادراً 
متداخلة، منها القديم ومنها الجديد، واليشء ذاته ينطبق عىل أزمات املستقبل. وبينام نعمل عىل تحسني جهودنا بصورة مستمرة من 
أجل تلبية احتياجات اليوم املعقدة، يجب علينا ضامن قدرتنا عىل توقع التطورات الجديدة والتعامل معها يف استجابتنا اإلنسانية يف 

املستقبل، مع مراعاة التشابكات بني عوامل التغيري، وذلك عىل النحو املبني أدناه: 

yy توحيد اجلهود لتح�ضني م�ضتوى الرعاية ال�ضحية على ال�ضعيد العاملي، والرتكيز عىل ضامن متكن جميع املجتمعات املحلية واألفراد من

الحصول عىل خدمات صحية جيدة ومعالجة االحتياجات النفسية واالجتامعية واالحتياجات املتعلقة بالصحة العقلية الناجمة عن 
النزاعات املسلحة والكوارث وحاالت الطوارئ األخرى؛ وتعزيز الوقاية من األوبئة والجوائح والتأهب لها والتصدي لها؛ فضاًل عن 
درء العنف ضد العاملني يف مجال الرعاية الصحية وضد املنشآت الصحية. وللحركة برامج مكملة لجهود الدول وغريها من الجهات 

الساعية إىل تحقيق الرعاية الصحية للجميع، ال سيام ما يركز من هذه الربامج عىل أشد الفئات ضعفاً.

yy ،احلد من مواطن ال�ضعف ومعاجلة تبعات تغريرّ املناخ على امل�ضتوى الإن�ضاين، ويشمل ذلك الكيفية التي ميكن بها لقطاع املساعدة اإلنسانية

وللحركة بوجه خاص، امليض قدماً بشأن معالجة القضايا املتصلة بتغري املناخ. ويشمل ذلك دعم قدرة املجتمعات املحلية عىل الصمود 
والتكيُّف، وضامن وصول متويل املرشوعات املتعلقة بتغري املناخ إىل أشد الفئات ضعفاً، ووضع قوانني وسياسات شاملة تخص إدارة 
مخاطر الكوارث تقدم حلوالً تراعي القضايا املتعلقة بتغري املناخ، وحامية البيئة أثناء النزاعات املسلحة. ومع التسليم بأهمية فعالية 
التأهب واملواجهة، إال أن ذلك غري كاٍف ملواكبة املخاطر املتزايدة، إذ إنه من املهم النظر يف الكيفية التي ميكن بها للمجتمع الدويل 

مواكبة االحتياجات اإلنسانية املتزايدة نظراً ألن تغري املناخ يسبب الكوارث ويزيد من مواطن الضعف، ال سيام يف حاالت النزاع.

yy معاجلة مواطن ال�ضعف يف املناطق احل�ضرية وتعزيز قدرة ال�ضكان والأنظمة على ال�ضمود، ال سيام من أجل قاطني األحياء الفقرية واملستقرات

العشوائية. وسرتُاعى رضورة تعزيز القدرة الفردية والجامعية عىل تلبية االحتياجات اإلنسانية املتزايدة يف املناطق الحرضية، وكيفية 
البنية األساسية  التي تسببها األعامل الحربية يف املناطق الحرضية، مثل تدمري  التحديات اإلنسانية والتشغيلية والقانونية  معالجة 

املدنية وترشيد السكان داخل املدن.

كام سيوضح املؤمتر الدويل الثالث والثالثون الكيفية التي تساهم بها الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر يف إبراز االتفاقات 
الرئيسية واألطر العاملية املتصلة مبستقبل العمل اإلنساين واإلمنايئ.

الثقة يف العمل اإلنساين

تلك قضية تثري شواغل متزايدة، ويلزم بذل جهود من أجل التصدي للتحديات التشغيلية وحامية العمل اإلنساين القائم عىل املبادئ الذي 
يضمن أعىل املعايري األخالقية لسلوك األفراد ويعزز الرشاكات النشطة القامئة عىل تشاطر املخاطر بشكل منصف. وتجدر اإلشارة إىل أن 
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منع استغالل املعونة ألغراض خاصة يشكل عنرصا أساسياً يف محافظة الجهات الفاعلة اإلنسانية املحايدة واملستقلة وغري املتحيزة عىل 
الثقة التي تحتاجها بالفعل ليك تستطيع الوصول إىل أشد الفئات ضعفاً. فتنامي االتجاه نحو استغالل املنظامت اإلنسانية لتعزيز أهداف 
سياسية وأمنية يسهم إىل حد كبري يف تراجع الثقة يف العمل اإلنساين. وهذا االتجاه املثري للقلق ُيهدد املساعدات اإلنسانية الرضورية 
والعمل القائم عىل املبادئ. ويف الوقت ذاته، يجب عىل الجهات اإلنسانية أن تعمل عىل أال يشوب عملها شائبة من خالل تصديها الرسيع 
لقضايا اإلخالل بالنزاهة وزيادة االستثامر يف سلوكها الداخيل. فتعزيز قدرة الجهات الفاعلة املحلية عىل الحفاظ عىل نزاهتها وخضوعها 
للمساءلة وضامن تكاملها مع الشبكات اإلنسانية الدولية أمٌر له أهميته. ويف هذا السياق، سوف ينظر املؤمتر يف تطور دور الجمعيات 
الوطنية كجهات مساعدة يف القرن الحادي والعرشين، ويف الكيفية التي ميكن بها تعزيز أطرها القانونية والنظامية والسياسية وضامن 

مراعاة املبادئ يف متويل العمل اإلنساين. كام سينظر يف دور الدول يف معالجة هذه الشواغل.

احرتام القانون الدويل اإلنساين وتنفيذه

الصليب األحمر والهالل  الدولية  اتفاقيات جنيف والحركة  الدول األطراف يف  التي تجمع  الرئيسية  املناسبة  الدويل هو  ملا كان املؤمتر 
القانون  الهام بشأن تعزيز احرتام  بالقانون الدويل اإلنساين والبت فيها، فسوف يواصل املؤمتر عمله  األحمر ملناقشة املسائل املتعلقة 
الدويل اإلنساين. واستناداً إىل الزخم املستمد من ذكرى مرور سبعني عاماً عىل اتفاقيات جنيف، فإن املؤمتر مدعٌو إىل النظر يف خطة عمل 
من أربع سنوات بشأن تنفيذ االلتزامات الحالية املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الوطني. ومن املرجح أن يتناول املؤمتر، يف 
تقريره عن التحديات املعارصة للقانون الدويل اإلنساين، مسائل أخرى ذات أهمية يف الوقت الراهن، مثل تطبيق القانون الدويل اإلنساين 
التي تطرحها  التحديات  األجانب وأرسهم(، فضاًل عن  باملقاتلني  يتعلق  فيام  املثال،  اإلرهاب )عىل سبيل  اإلرهاب ومكافحة  يف مجال 
األعامل الحربية بوسائلها وأساليبها الخاصة عىل حامية املدنيني واألهداف املدنية )عىل سبيل املثال، استخدام املتفجرات يف املناطق 

املأهولة بالسكان والحرب اإللكرتونية ومنظومات األسلحة ذاتية التوجيه(.

متابعة قرارات املؤمتر الدويل الثاين والثالثني

‘سالمة  الخامس  القرار  بشأن  التقرير  يف  املؤمتر  وسينظر  السابق.  الدويل  املؤمتر  بقرارات  مرتبطة  مواضيع  عدة  أيضاً  املؤمتر  سيتناول 
متطوعي العمل اإلنساين وأمنهم’، والتقرير بشأن القرار الثالث ‘العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي: العمل املشرتك ملنع 
حدوثه ومواجهته’، والتقرير بشأن القرار الثامن ‘تنفيذ مذكرة التفاهم واالتفاق بشأن الرتتيبات التشغيلية املوقعني يف 28 نوفمرب عام 

2005 بني جمعية الهالل األحمر الفلسطيني وجمعية ماجن دافيد أدوم اإلرسائيلية’، ضمن أمور أخرى.

املؤ�ر الدويل الثالث والثالثون
فلنعمل اليوم لبناء الغد

متابعة تنفيذ قرارات
املؤ�ر الدويل الثا� والثالث

احرتام القانون الدويل اإلنسا�
وتنفيذه

الثقة يف
العمل اإلنسا�

مستقبل
االستجابة اإلنسانية

الثورة التكنولوجية:
الفرص والتهديدات

وباإلضافة إىل املواضيع الرئيسية الثالثة للمؤمتر الدويل الثالث والثالثني الوارد ذكرها أعاله، فإن هذه املناسبة ستكون أيضاً مبثابة منرب ملوا�صلة 

املناق�صات ب�صاأن احرتام القانون الدويل الإن�صاين وتنفيذه، ومتابعة التعهدات ال�صابقة التي ُقطعت خالل املؤمتر الدويل الثاين والثالثني الذي ُعقد 

يف عام 2015.
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ما هي النتائج املتوقعة للموؤمتر الدويل الثالث والثالثني؟

بحيث  والثالثني  الثالث  الدويل  املؤمتر  أعامل  جدول  وضع  سيجري 
وتعزز  بالدينامية  تتسم  جذابة  بطرق  أعاله  املبينة  املجاالت  يغطي 
انخراط املشاركني بأقىص قدر ممكن من خالل تبسيط هيكل جدول 
تحقيق  يعزز  بشكل  وتصميمه  بنوده،  بني  التنقل  وسهولة  األعامل 
نتائج ملموسة قابلة للقياس فضاًل عن إلهام املحادثات بشأن الشواغل 

اإلنسانية الحالية والجديدة.

وسيتداول أعضاء املؤمتر يف عدد من القرارات يف لجنة الصياغة التي 
محدودة  القرارات  وستكون  للمؤمتر.  أخرى  عنارص  مبوازاة  ستعمل 
العدد، وينبغي أن تكون صياغتها مركزة وموجزة ليكون تأثريها مجدياً 

وقاباًل للقياس.

وسُيشَجع أعضاء املؤمتر ومراقبوه عىل املشاركة يف لجان املؤمتر التي 
ستدور داخلها مناقشات جادة ومفعمة بالحيوية بشأن االحتياجات 
العمل  هو  اللجان  هذه  من  والغرض  املمكنة.  واالستجابات  الناشئة 
فعلية  أنشطة  إىل  ومواضيعه  املؤمتر  وأفكار  اقرتاحات  تحويل  عىل 

وتأثري عىل أرض الواقع بواسطة املشاركني فيه.

واملشاركون يف املؤمتر مدعوون إىل تقديم التزامات طوعية، ما ُيعرف 
يضطلعون  للقياس  قابلة  محددة  أعامالً  تغطي  ‘التعهدات’،  باسم 
أو  الوطنية  سياقاتهم  يف  اإلنسانية  االحتياجات  تلبية  أجل  من  بها 
أو  املؤمتر  لتنفيذ قرارات  أن يشمل ذلك إجراءات  اإلقليمية. ويجوز 
أي من األولويات األخرى التي مل ُتعالج بالرضورة يف القرارات. وُتشَجع 

الدول والجمعيات الوطنية بقوة عىل تقديم تعهدات مشرتكة.

بشأن  التجارب  وتبادل  ملناقشة  منرباً  املؤمتر  منظمو  يوفر  وسوف 
عىل  تنظيمها  يجري  فعاليات  عرب  اإلنسانية  القضايا  من  مجموعة 

هامش جدول األعامل الرسمي للمؤمتر.

باإلضافة  الدامئة،  اللجنة  يف  أعضاء  خمسة  املؤمتر  ينتخب  وسوف 
الدويل  ولالتحاد  األحمر  للصليب  الدولية  للجنة  األربعة  املمثلني  إىل 
)اثنان من كل منظمة(. ومن أجل تعزيز شمولية العملية االنتخابية 
لتقديم  الوطنية  الجمعيات  إىل  دعوة  سُتوَجه  ونزاهتها،  وتنوعها 
ترشيحات عند إرسال الدعوة لحضور املؤمتر الدويل، وذلك قبل موعد 
انعقاده بستة أشهر. وبوسعكم االطالع عىل مزيد من املعلومات عرب 
https://standcom.ch/election-of-standing- :الرابط التايل

.commission-members/

كيف ميكننا اإجناح املوؤمتر؟

Óyباملشاركة يف مناقشات متعمقة وحيوية حول القضايا الرئيسية التي تثري شواغل إنسانية؛

Óy واملتطوعني اإلنسانية  املساعدة  كمامريس  مختلفة،  فاعلة  جهات  مع  للعمل  فرصة  بتوفري 

لتبادل  أيضاً  الفرصة  إتاحة  مع  اإلنسانية،  األنشطة  ُهم يف طليعة  وَمن  املتخصصني  والخرباء 

التجارب فيام بينهم؛

Óy ،بضامن أن يشعر كل مشارك بأنه جزء من شبكة من جهات فاعلة إنسانية ملتزمة ومتفانية

وبأن مساهمته تنعكس يف نتائج املؤمتر ويف االسرتاتيجيات والسياسات الطويلة األجل؛

Óy.بالتشديد عىل أهمية تحويل نتائج املؤمتر والتزاماته إىل أفعال وتأثري عىل أرض الواقع
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اجلدول الزمني لالأعمال التح�ضريية

املؤمتر  أعامل  جدول  إعداد  سيجري 
تفاعلية  عملية  طريق  عن  وبرنامجه 
املشاورات  سُتجرى  كام  والتشاور.  للصياغة 
مع الجمعيات الوطنية من خالل املؤمترات 
عىل  والقانونية  السياسية  واللقاءات 
جلسات  جانب  إىل  اإلقليمية  املستويات 

مخصصة.

وسوف ُيكشف عن املشاركات واملشاورات 
مع الدول من خالل تنظيم جلسات إعالمية 
جنيف  يف  الدامئة  البعثات  مع  وتحضريية 
العضوية  املفتوحة  السفراء  ومجموعة 
عقد  تسبق  التي  الفرتة  خالل  والشاملة 
نطاق  توسيع  سيجري  كام  الدويل.  املؤمتر 
يشمل  أن  لضامن  املراقبني  مع  املشاركة 
والناشئة  الجديدة  الفاعلة  الجهات  املؤمتر 
ذات التأثري يف العمل اإلنساين، باإلضافة إىل 

الرشكاء التقليديني.

بني  فيام  مشرتكة  مشاورات  ُتعقد  وسوف 
الجمعيات الوطنية والدول واالتحاد الدويل 
أجل  من  األحمر  للصليب  الدولية  واللجنة 
بشأن  اآلراء  توافق  إىل  التوصل  تسهيل 

القرارات املقرتحة.

لالت�ضال بنا

لية  أوَّ ملحة  هذه  املفاهيم  مذكرة  تقدم 
والثالثني  الثالث  الدويل  املؤمتر  محتوى  عن 
وعن  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب 
قرار  التخاذ  أو  للنقاش  املطروحة  املواضيع 
بشأنها. وندعوكم إىل تقديم تعليقاتكم وإىل 

النظر يف املسائل التالية:

gg للمؤمتر الحايل  اإلطار  يعكس  هل 
الهامة  القضايا  والثالثني  الثالث  الدويل 

واملحادثات التي يجب إجراؤها؟

gg هل تعكس املواضيع املقرتحة الشواغل
اإلنسانية األكرث إلحاحاً حالياً ومستقباًل؟

gg املحددة والجوانب  املناقشات  هي  ما 
فيام  املؤمتر  يتناولها  أن  ينبغي  التي 

يتعلق بهذه املواضيع؟ 

املشاركني  جميع  مشاركة  عىل  نعوِّل  ونحن 
بنشاط لضامن اسرتشاد جدول أعامل املؤمتر 
فمن  الواقع.  أرض  عىل  اإلنسانية  بالحقائق 
إىل  املؤمتر  نتائج  يتيح تحويل  أن  شأن ذلك 

الة. إجراءات فعَّ

بشأن  الواردة  التعليقات  ُتراعى  وسوف 
الثالث  الدويل  للمؤمتر  املقرتح  املفهوم 
لية  والثالثني عند صياغة الخطوط العامة األوَّ
سرُتسل  التي  الدويل  املؤمتر  أعامل  لجدول 

إليكم يف أواخر عام 2018.

conferences@rcrcconference.orgيوم 12 أكتوبر 2018 إىل عنوان الربيد اإللكرتوين التايل: ويرجى إرسال تعليقاتكم يف هذا الصدد قبل حلول 
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ملحة عن املؤمتر الدويل للصليب األحمر والهالل األحمر

األحمر  الصليب  الدويل  املؤمتر  يجتمع 
وهو  سنوات.  أربع  كل  األحمر  والهالل 
منتدى رائد يف مجال وضع أطر وسياسات 
قانونية ترمي إىل تحسني حياة املترضرين 
من النزاعات املسلحة والكوارث وغري ذلك 
من حاالت الطوارئ، فضاًل عن تعزيز قدرة 
أشد الفئات ضعفاً عىل الصمود. ويهدف 
املؤمتر إىل صياغة جدول األعامل اإلنساين 
والتحالفات  العالقات  وتعزيز  العاملي 
والرشكاء  والدول  الوطنية  الجمعيات  بني 

اإلنسانيني اآلخرين.

وباعتبار املؤمتر الدويل أعىل جهاز للتشاور 
يف الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل 
تلتقي  التي  املناسبة  يشكل  فإنه  األحمر، 
فيها الدول وجميع مكونات الحركة للنظر 

املشرتك  االهتامم  املسائل ذات  والبت يف 
الصلة.  ذات  األخرى  القضايا  جميع  ويف 
ويف  الحركة  وحدة  يف  املؤمتر  يسهم  كام 
احرتام  تعزيز  يف  املتمثلة  رسالتها  تحقيق 
القانونية  واألطر  اإلنساين  الدويل  القانون 

الدولية ذات الصلة ومواصلة تطويرها .

للصليب  األساسية  املبادئ  ترشد  وسوف 
وُتلهم  مناراً  األحمر  والهالل  األحمر 
الدويل  املؤمتر  يف  ستدور  التي  املناقشات 
سُتهيئ  كام  قرارات،  من  عنه  يصدر  وما 

ظروفاً آمنة وخالَّقة ُتسّهل الحوار.

تاريخه،  مدى  عىل  الدويل،  للمؤمتر  وكان 
فخالل  اإلنساين.  املجال  يف  واضح  تأثري 
دورته التي ُعقدت يف ستوكهومل عام 1948 
باستفاضة  جنيف  اتفاقيات  نوقشت 

التايل  العام  يف  اعتامدها  قبل  شديدة 
للحركة،  األساسية  املبادئ  أما   ،)1949(
األنشطة  من  هائلة  توجه مجموعه  التي 
فقد  العامل،  أنحاء  جميع  يف  اإلنسانية 
اعُتمدت يف املؤمتر الدويل لعام 1965. كام 
روج املؤمتر، يف السنوات الالحقة، لحملة 
 ،)1995( األرضية  األلغام  لحظر  دولية 
واعتمد باإلجامع ‘إرشادات بشأن تسهيل 
يف  لإلغاثة  الدولية  املساعدات  وتنظيم 
عىل  األويل  واالنتعاش  الكوارث  حاالت 
الخاصة  )اإلرشادات  املحيل’  الصعيد 
باالستجابة  الخاص  الدويل  بالقانون 
لدور  تعريفاً  م  وقدَّ  ،)2007 للكوارث، 
مساعدة  كجهات  الوطنية  الجمعيات 

لسلطاتها العامة )2007(.
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الإطار الزمني املقرتح

املعامل الرئي�ضية
املوعد النهايئ لتلقي اآلراء والتعليقات بشأن مذكرة املفاهيمالتواريخ لية لجدول أعامل املؤمتر الدويل الثالث والثالثني إىل 12 أكتوبر 2018 إرسال الخطوط العريضة األوَّ

األعضاء
نوفمرب / ديسمرب 2018

املقدمة  النموذجية  التعهدات  عليها،  واالتفاق  مناقشتها  يتعني  التي  التعهدات 
بشأن مواضيع محددة

يناير 2019 - ديسمرب 2019

عرض عنارص القرارات للنقاش
املوعد النهايئ لتلقي التعليقات عىل عنارص القراراتمارس 2019 إرسال كتاب الدعوة وجدول األعامل املؤقت والربنامجمنتصف مايو 2019 عرض مشاريع القرارات التمهيدية للنقاشمستهل يونيو 2019
م يونيو 2019 امُلقدَّ النهايئ  التقرير  إدراجها ضمن  يتعني  التي  التقارير  لتقديم  النهايئ  الدويلاملوعد  املؤمتر  نتائج  تنفيذ  متابعة  بشأن  والثالثني  الثالث  الدويل  املؤمتر   إىل 

الثاين والثالثني

أواخر يونيو 2019

اللجنة التحضريية لصياغة مشاريع القرارات )يجري تأكيدها واالنتهاء منها الحقاً( املؤقت والربنامج ومشاريع يونيو / يوليو 2019 التعليقات عىل جدول األعامل  لتلقي  النهايئ  املوعد 
القرارات التمهيدية

سبتمرب 2019
القرارات إرسال الوثائق الرسمية )مبا فيها تقارير املتابعة والتقارير املرحلية بشأن القرارات  مشاريع  بشأن  الرئيسية  والوثائق  السابق  الدويل  املؤمتر  يف  املعتمدة 

ومشاريع القرارات الرسمية ...الخ(

أكتوبر 2019

املؤمتر الدويل الثالث والثالثون )مراسم حفل االفتتاح واملسائل اإلجرائية بعد ظهر 
يوم 9 ديسمرب(

9–12 ديسمرب 2019
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