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 حملة

ن الغرض الأسايس للمؤمتر ادلويل الثالث والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر هو حتسني حياة  الأشخاص املترضرين من الزناعات ا 

ىل التأأثري يف جدول الأعامل اال نساين العاملي  حاالت املسلحة والكوارث وغريها من التحدايت الراهنة  ودراسةالطوارئ. ويريم املؤمتر ا 

ؤمتر ادلويل منربا أأساس يا جيمع عىل أأرض الواقع. وميثل امل ومواطن الضعف اليت يعانون مهناواملقبةل اليت تؤثر يف الناس واجملمتعات احمللية 

اليت  –لصليب الأمحر والهالل الأمحر )امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية للصليب الأمحر والاحتاد ادلويل دلولية ل ركة ااحللك مكوانت 

نسانية ملناقشة قضااي حساسة "احلركة"( مع الأطراف السامية املتعاقدة يف اتفاقيات جنيف والرشاكء الرئيس يني من املنظامت اال   أأيضا تُدعى

 لساكن املترضرين. صاحل اوقطع تعهدات مشرتكة تنطوي عىل نتاجئ ملموسة ل

يف مذكرة املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني،  رتاحهقاجرى ، وفقا ملا اً يتناول حتدايت املس تقبل ومواطن الضعفمس تقبلي امهنج وس يعمتد املؤمتر

غفال  ن املواضيع املقرتحة يف ما ييل يه مواضيع جامعة تتعلق مبوضوع واحد أأو أأكرث من ولكن دون ا  نسانية القامئة. ا  الاحتياجات اال 

 املواضيع اليت س بق اقرتاهحا للمؤمتر كام ورد ذكره يف املذكرة.

ىلنقدمه يف هذه الوثيقة عن املواضيع املقرتحة  اذلي هذا العرض املوجزستند ي و  يف  اس تقيناها من املشاورات اليت دارتاملعلومات اليت  ا 

ش بكية ال جامتعات الاهذه املعلومات عرب  مجعنا. وقد حول مذكرة املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني 2018وديسمرب ما بني سبمترب  الفرتة

والسفراء، والاجامتعات أأثناء اجامتعات امجلعيات الوطنية، واملناقشات مع البعثات ادلامئة يف جنيف  الغرضصصت لهذا اجللسات اليت خُ و 

 الثنائية مع منظمي املؤمتر والاقرتاحات اليت قُدمت كتابًة.

بتسليط الضوء عىل ن واملؤمتر ادلويل الثالث والثالث أأن يقوموركزت أأمه الرسائل اليت مت اس تخالصها من هذه املعلومات عىل رضورة 

ىلابلعمل اال نساين ومناقش هتا، للتحدايت الراهنة ا التحدايت اجلديدة؛ ورضورة ختصيص ماكنة أأكرب يف الربانمج للقانون ادلويل  ال ضافة ا 

يالء أأمهية أأكرب ملعاجلة مواضيع اكلهجرةاال نساين اذلي يُ  ؛ كام ينبغي تعزيز قدرة احلركة عىل عد أأساس يا للمؤمتر ادلويل ولأعضائه؛ ورضورة ا 

اجملمتعات احمللية وتقليل أأثر الصدمات واخملاطر املناخية والنامجة عن ظواهر الطقس. حتسني القدرة عىل الصمود عن طريق الهنوض بصحة 

املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني أأن يسعى، خالل لك املناقشات ويف التعهدات  ه يُنتظر منأأن بوضوح تكل املعلومات والآراء بيّنتكام 

ىل  تتناولها مسائلعند مناقشة ابلأخص فضال عن هنج معلها اذلي يركز عىل الناس، و فةادلور الفريد للحركة وقميهتا املضا بيان املقرتحة، ا 

 . أأخرى اجامتعات دولية متخصصة

ىل رضورة اليت تلقيناها أأيضا  أأشارت التعليقاتوقد  تقليل عدد املواضيع املقرتحة جلدول الأعامل وتفادي تنظمي عدد مفرط من اجللسات ا 

طار الربانمج، فقد طرح ذكل صعوابت للوفود الصغرية يف املايض. غري أأن عددا من أأعضاء املؤمتر اقرتح، يف الوقت نفسه،  اجلانبية يف ا 

بذاته. ويود منظمو املؤمتر الرتكزي عىل أأن اعتبارات النوع الاجامتعي وامحلاية مكوضوع قامئ النوع الاجامتعي وامحلاية الرتكزي بشلك خاص عىل 

تُعاجل يف لك مناقشات املؤمتر عوضا عن مناقش هتا مكوضوع حبد  وسوفتشلك جزءا ال يتجزأأ وحموراي من العديد من املواضيع املقرتحة 

ىل ذكل، يظل الزتام احلركة مببادئ احلياد وعدم التحزي والاس تقالل عند تقدمي امحلاية واملساعدة لأشد الفئات ضعفا،  ذاته. وابال ضافة ا 

 املبادئ اليت تسرتشد هبا احلركة يف معلها، ومن مث املبادئ اليت جيب أأن يسرتشد هبا هذا املؤمتر.يه 

ىلي ، و ختاذ قرار يف املؤمتر ادلويل الثالث والثالثنيالمواضيع للنقاش و ذا العرض املوجزقرتح هيو  الأجزاء الرمسية من جدول الأعامل  شري ا 

ىل ذكل.عن تضمن تفاصيل ي فقط، وال   املواضيع اليت ستُناقش يف املناس بات اجلانبية واملعارض، وما ا 
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 احرتام القانون ادلويل اال نساين وتطبيقه

نساين، ويه أأحد العنارص الأساس ية حامية  متثل نقاذ من أأجل لعمل احلركة واحلامسة الناس يف الزناعات املسلحة مصمي القانون ادلويل اال  ا 

ن  ساين، فس ُيدعى الأرواح. وملا اكن املؤمتر ادلويل الثالث والثالثون احملفل ادلويل العاملي الرئييس ملناقشة املسائل املتعلقة ابلقانون ادلويل اال 

ىل ناقش هذه اخلطة ويقرتح اعامتدها يف قرار. وقد  دراسة خطة معل مدهتا أأربع س نوات بشأأن تنفيذ امجلعيات الوطنية لهذا القانون. وستُ ا 

حتسني حامية حضااي الزناعات  من أأجل، 1949ابذلكرى الس بعني العامتد اتفاقيات جنيف لس نة  مبناس بة الاحتفالضعت هذه اخلطة وُ 

س ُتذكر خطة العمل املقرتحة ابملبادئ لوفاء ابلزتامات القانون ادلويل اال نساين بشلك أأفضل. ويف هذا الصدد، املسلحة عن طريق ا

تدابري فعلية ومعلية لتحسني تطبيق  ذالأساس ية الرئيس ية للقانون ادلويل اال نساين وقواعده وتقرتح عىل ادلول وامجلعيات الوطنية اختا

وتعزيز معل اللجان الوطنية  ،نطاق التصديق عىل املعاهدات وتطبيقها ونرشها بشلك نش يط، والتدريب القانون ادلويل اال نساين )كتوس يع

 ابلقانون ادلويل اال نساين(. لكفةامل

م تقرير وقائعي، بشلك منفصل عن خطة العمل، عن العمل املنجز خالل النقاش احلكويم ادلويل اذلي دار حول تعزيز احرتام يقد  وس  

. ومن املقرتح أأن يؤخذ التقرير 2015اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل الثاين والثالثون يف س نة  2اال نساين، متابعة للقرار رمق  القانون ادلويل

 يعمتده املؤمتر. )"قرار شامل"( الوقائعي يف الاعتبار يف قرار عام 

ىل مناقشة كيفية انطب ىل ذكل، س ُيدعى أأعضاء املؤمتر واملشاركون فيه ا  اق القانون ادلويل اال نساين عىل املواضيع الراهنة والعرصية وابال ضافة ا 

ن  ساين واجلديدة اليت متزي الزناعات املسلحة احلالية. وسريتكز هذا النقاش عىل التقرير الفصيل للجنة ادلولية بعنوان " القانون ادلويل اال 

لنقاش كيفية معاجلة القانون ادلويل اال نساين للتحدايت اليت وحتدايت الزناعات املسلحة املعارصة". وميكن أأن تتضمن املسائل املعروضة ل 

 والأهجزة الآلية اذلكيةاملسلحة  بال طيارواملركبات الطيارة  تطرهحا الوسائل التكنولوجية والأسلحة اجلديدة، مثل الهجامت الالكرتونية

لنقاشات نظر يف عالقة هذا املوضوع اباب. وميكن للمؤمتر أأيضا أأن ي القانونية املتعلقة ابلقانون ادلويل اال نساين واال ره والأس ئةل، املسلحة

 للتغيريات الرمقية. التعرض للرضر يف املناطق احلرضية ونتيجةً املقرتحة حول 

  أأمناط التعرض للرضرتغرّي 

 احلصول عىل اخلدمات الأساس ية

لصليب الأمحر والهالل الأمحر دورا أأساس يا يف ضامن حصول امجليع عىل اخلدمات الأساس ية يف لك ماكن. ومن ل  احلركة ادلولية لعبت

ماكنيات العاملني واملتطوعني الصحيني يف اجملمتعات احمللية، مثال، أأن يسامه ابلتحديد يف حتسني الصحة  عىل شأأن الاس تفادة من لك ا 

تنظمي نقاش  وميكنخدمات الصحة الأساس ية الأخرى. جواحئ وماكحفهتا، وتسهيل الاس تفادة من ية للالعامل راقبة امل، وتعزيز الصعيد العاملي

طرق دمع وتشجيع دورمه وضامن اجلودة واملساءةل املناس بتني يف الوقت ذاته، مبا يف ذكل عرب  حوليف املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني 

جمال الصحة العامة عىل الصعيد الوطين. كام ينبغي مناقشة سالمة العاملني يف جمال توضيح دور امجلعيات الوطنية كجهات مساعدة يف 

 الشواغل الرئيس ية للحركة.  منهذا املوضوع  ظلالرعاية الصحية ومرافقها وأأمهنم، حيث ي

س ىل تلبية الاحتياجات يف جمال ددة احمل لاللزتاماتقرار  وس ُيكر  النامجة عن الزناعات  النفيس والاجامتعي دلمعالصحة العقلية وااليت تريم ا 

الالزتامات املقرتحة ابلأمهية الأساس ية للصحة العقلية وادلمع  وينتظر أأن تعرتفاملسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ. 

العاجةل الوطنية  الاس تجابة نظموضامن مشلهم ب اال نسانية الاشخاص يف الأزمات نقاذ الأرواح وصون كرامة ا  النفيس والاجامتعي يف 

عىل املس توى مراقبة اجلواحئ العاملية ونظم ماكحفهتا، . وميكن أأيضا اقرتاح قطع تعهدات منفصةل يف ما يتعلق بدور مكوانت احلركة يف وادلولية

 من قبيل اللواحئ الصحية ادلولية. وعىل املس توى الوطين أأيضا بشلك يامتىش مع الأطر العاملية العاملي
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ن  ىلاليت تفتقر وابلأخص املناطق احلرضية  املناطق احلرضية،ا  الآاثر الضارة للكوارث وتغري املناخ التخطيط، تعاين بشلك خاص من  ا 

 والزناعات املطّوةل واجلواحئ. ويقرتح تنظمي نقاش حول التدابري الفعلية اليت من شأأهنا أأن تقلل من درجة تعرض فقراء املدن للرضر، وعىل

جرين والنازحني، وكذكل الأفراد اذلين يعانون من الزناعات والعنف يف املدن وأأولئك اذلين يعيشون يف الأحياء الفقرية والأحياء الأخص املها

طار هذا املوضوع، ميكن التفكري يف طريقة حتسني ضوء التعهدات اليت وردت يف اخلطة احلرضية اجلديدة، وال س امي يف العشوائية . ويف ا 

نسانية يف املناطق احلرضية، وطريقة املشاركة معا يف التخطيط احلرضي  القدرات الفردية وامجلاعية عىل الاس تجابة برسعة للتحدايت اال 

 والاستامثرات اليت تسامه يف تقليل اخملاطر يف املس تقبل وتسلط الضوء عىل القمية املضافة ملكوانت احلركة متش يا مع همام لك مهنا. 

ىل ف هجودها تقوم مكوانت احلركة بتكثيو  ىل امحلاية واملساعدةتلبية الرامية ا  برصف النظر عن وضعهم  احتياجات املهاجرين والنازحني ا 

 تلبية احتياجات املهاجرين والنازحني، ميكن أأن يدرسطرقا خمتلفة ل حلركة انهتاج الأطر القانونية وا عدد منوجود مع الاعرتاف بو  القانوين.

نشاء مع احلكومات الطريقة اليت ميكن هبا للحركة أأن تعمل  املؤمتر عىل تلبية هذه الاحتياجات مبزيد من الفعالية، مبا يف ذكل عن طريق ا 

نسانية عىل سبيل املثال. وميكن  طار هذا املوضوع، أأن للمؤمترمراكز لتقدمي اخلدمات اال  ىل صون وحامية احلزي  ناقشت ، يف ا  مسأأةل احلاجة ا 

ماكنيات دراسة ركز عىليوميكن هل أأيضا أأن الساكن.  هذه الفئة منلالزم ملساعدة اال نساين ا تعاون احلركة مع ادلول للوفاء ابلتعهدات  ا 

اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل احلادي والثالثون، واالتفاق العاملي من أأجل الهجرة الآمنة واملنظمة والنظامية  3اليت قطعت يف القرار رمق 

عن املبادئ التوجهيية املتعلقة ابلترشد ادلاخيل.  2018، فضال عن خطة معل س نة ملي بشأأن تقامس املسؤولية عن الالجئنيواالتفاق العا

 حتفل هذه الس نة مبرور عرش س نوات عىل اعامتدها.بشأأن الزنوح ادلاخيل اليت س يُ  2009وس ياسة احلركة لس نة 

 الآاثر اال نسانية لتغري املناخ

املناخية احلادة املسجةل يف الس بعينات.  الظواهرلك س نة، أأي أأربع مرات أأكرث من  ةحاد ةمناخي ظاهرة 400زهاء  يُسجل العامل اليوم

ن أأشد الناس تعرضا للخطر وترضرا مه أأفقرمه آاثر تغري املناخومن ميكل أأقل املوارد ملقاومة  وأأكرثمه عرضة لهذه الظواهر وا  ، مبن فهيم أ

طار مناقشة حول هذا املوضوع، دراسة أأفضل طريقة ميكن أأولئك اذلين يعيشون يف ظل ال زناعات والعنف وانعدام الأمن. وميكن، يف ا 

هبا خملتلف مكوانت احلركة أأن تعمل معا وفقا لتفويض وقدرات لك مهنا من أأجل الساكن املعرضني للخطر واملترضرين، ومع السلطات 

احمللية. وميكن أأن تتضمن تكل الأعامل مراعاة الاعتبارات املناخية يف حتليالهتا والرشاكء الآخرين من أأجل تلبية احتياجات اجملمتعات 

، وتعزيز القوانني والس ياسات املناس بة وذكل متاش يا مع تعهدات مؤمتر ادلول الأطراف وبراجمها، وضامن المتويل الالزم للتكيف مع تغري املناخ

طار مؤمتر مقة الأمم املتحدة املعين بتغري املناخ.يف اتفاقية الأمم املتحدة اال طارية بشأأن تغري املنا  خ واحلوارات املنظمة يف ا 

دارة الكوارث  س ُتقطعاليت  وينتظر أأن تستند التعهدات ىل حبوث مقارنة ومشاورات عاملية مس تفيضة مع املسؤولني عن ا  يف قرار مقرتح ا 

نسانية بشأأن كيفية  قلميية وامجلعيات الوطنية وغريها من املنظامت اال  يف تعزيز التأأهب  مسامهة قوانني الكوارث وس ياساهتاواملنظامت اال 

يف شلك دراسة وقامئة جرد جديدة بشأأن التأأهب للكوارث والاس تجابة  البحوثه اس تنتاجات هذ عرضوالاس تجابة الفعليني. وسوف ت

 .والقوانني املتعلقة هبا لها

دارة حاالت القرار املقرتح ابخلطوات اليت ميكن أأن تتخذها ادلول لضامن أأكرب فعالية ممكنة لقوانيهنا املتعلقة مرشوع وينتظر أأن يويص  اب 

غفال الأشخاص املعرضني للرضر. والرتكزي مواهجة الآ  وأأن تساعدها عىلالكوارث  اثر اال نسانية لتغري املناخ، وتصمميها بشلك يضمن عدم ا 

ادلمع اخملصص تقدمي املساواة بني اجلنسني، و تشجيع العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي، و ماكحفة كذكل عىل حامية الأطفال، و 

يالء الاهامتم  غفالها، كام بينه "التقرير عن الكوارث يف العامل لس نة م ب الالز للمعوقني وكبار السن، وا  فئات الساكن الأخرى اليت يغلب ا 

2018." 

ىل بعضها أأعاله، الغرض مهنا ، الكربىالأطر العاملية اعمتدت ادلول يف الس نوات الأخرية عددا من  حتديد أأسلوب الاضطالع اليت أأشري ا 

)وأأهدافها للتمنية املس تدامة(،  2030ايئ املهمة. وتضم هذه الأطر خطة التمنية املس تدامة لعام يف جماالت العمل اال نساين واال من جامعي بعمل

طار س نداي للحد من خماطر الكوارث، واتفاق ابريس بشأأن تغري املناخ ، والالحئة الصحية ادلولية، واالتفاق واخلطة احلرضية اجلديدة، وا 
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ىل النظر يف امية، واالتفاق العاملي بشأأن تقامس املسؤولية عن الالجئنيمن أأجل الهجرة الآمنة واملنظمة والنظالعاملي  . ودون السعي ا 

يف  املضمون اجلوهري لهذه الأطر، ميكن للقرار احملمتل أأن يقرتح حتديد املساهامت اخلاصة ملكوانت احلركة، املامتش ية مع هماهما وقدراهتا،

آخرين من أأجل بلوغ تنفيذ هذه الأطر وتشجيع التعاون بني احلركة وادل  شرتكة.امل هداف الأ ول ورشاكء أ

ىل العالا  الرمقي رصنتقال ا 

خذ ابلتكنولوجيا الرمقية يف الس نوات الأخرية يف حتويل جوانب عديدة من لقد سامه التطور الرسيع للتكنولوجيا واس تخدام البياانت والأ 

تنظمي نقاش يف املؤمتر ادلويل يدرس  وميكناجملمتع، واكن هل وقع كبري عىل طريقة دمع الصليب الأمحر والهالل الأمحر لأشد الناس ضعفا. 

آاثر للتحوالت الرمقية ويف جمال البياانت اال جيابية  الطريقة اليت ميكن هبا للحركة أأن تعمل مع ادلول عىل تعزيز الآاثر السلبية  هاوالتقليل من أ

غفاهلم. وميكن أأن يشمل هذا النقاش فرص تروجي  تفامقعىل اجملمتع، والرتكزي بشلك خاص عىل ضامن عدم  هتميش الأشخاص الضعفاء أأو ا 

ىل العرصروح الرايدة اجملمتعية والبحث والابتاكر يف س ياق  ماكنيات اس ت الانتقال ا  غالل الفرص اجلديدة عىل الرمقي. كام ميكن أأن يتناول ا 

البىن التحتية الرمقية توفري أأفضل وجه، مبا يف ذكل عن طريق بذل هجود لردم الفجوة الرمقية عن طريق تعزيز القدرات والتعلمي الرمقي و 

العمل اال نساين، مثال يف ما يتعلق  قطاعرمقية والافرتاضية يف أأن ينظر يف خصائص اخملاطر ال للمؤمتروغريها من املوارد. وأأخريا، ميكن 

 ساس ية.احل  شديدةاملعلومات يف ظروف  بتبادل

طار قرار مقرتح عن قطع تعهدات فعلية وس تُ  عادة الروابط العائلية. يف ا  ىل تعزيز عالقة الثقة والتعاون بني ادلول ا  وهيدف هذا القرار ا 

عادة الروا بط العائلية واجلوانب املتعلقة حبامية البياانت، والرتكزي بشلك خاص عىل التدابري الفعلية ملنع انفصال أأعضاء واحلركة يف جمال ا 

. وينتظر أأن يطلب القرار املقرتح من ادلول الاعرتاف م، والكشف الرسيع عن مصري الأشخاص اخملتفني وماكن وجودمههئالأرسة واختفا

عادة الروابط  اأأساس يأأمرا عترب ي يف ذكل تبادلها بني مكوانت احلركة دون عائق، بأأن معاجلة البياانت الشخصية، مبا  لتوفري خدمات ا 

نساين حبت العائلية  املعنيني. للأشخاصحيوية أأمهية  ويكتيس، بدافع ا 

 الثقة يف العمل اال نساين 

ن ثقة الناس واجملمتعات  ىل املس تفيدين احلركة متثل أأكرب مزية لعمل حركة الصليب الأمحر يف ا  ماكنية وصول احلركة ا  والهالل الأمحر. فتعمتد ا 

نساين لمن خدماهتا وحصولها عىل ادلمع والاحرتام، عىل هذه الثقة. و  بذل هجود من قبل ال بد من لمحافظة عىل هذه الثقة يف العمل اال 

نسانية وادلول نفسها اليت اعرتفت منذ وقت بعيد بأأمهية العمل اال نسا  . ين احملايد واملس تقبل وغري املتحزياملنظامت اال 

آخرين مع بعضهم للمحافظة عىل النقاش حول هذا املوضوع  تنظميوميكن  س تكشاف أأفضل طرق تعاون مكوانت احلركة وادلول ورشاكء أ

نساين امللزتم ابملبادئ، والرتكزي بصفة خاصة عىل املساءةل وصون حزي العمل اال نساين والروابط   .اجملاالتبني هذه الثقة يف العمل اال 

رشاكهم ابلاكمل يف اختاذ قراراتنا، وجيب أأن يكونوا  وجيب، يف املقام الأول أأمام الناس اذلين تساعدمهللمساءةل احلركة  ختضعوجيب أأن  ا 

ركة واثقني من وجود الضامانت الاكفية يف احلركة لكفاةل أأعىل معايري الزناهة واجلودة. وميكن أأن تشمل املناقشات اخلطوات اليت اختذهتا احل

نساين مؤخرا، وأأفضل طريقة ملشاطرة ومعاجلة اخمل  اطر اليت يتعرض لها العمل اال نساين.ومنظامت أأخرى يف قطاع العمل اال 

نسانية يك تعمل بطريقة تلزتم ضامن احلزي الالزم للحركة والعنرص الأسايس الآخر الالزم لالحتفاظ ابلثقة هو  وغريها من املنظامت اال 

قع س ياساهتا عىل العمل تطبق احلركة املبادئ الأساس ية بطريقة اثبتة وصارمة، وأأن تدرس ادلول و  ولتحقيق ذكل، ينبغي أأنابملبادئ. 

اال نساين. كام يتطلب استامثرا مشرتاك يف ضامن قدرة مكوانت احلركة عىل احملافظة عىل الثقة وترس يخها من أأجل الاضطالع مبهمهتا، 

 س امي عىل املس توى احمليل. وال
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 التقارير املرحلية

طار متابعة املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني املنعقد يف تقدم القامئة التالية حملة عن املواضيع اخملتارة اليت تتطلب رفع  لزامية يف ا  تقارير مرحلية ا 

 . وجيب تقدمي هذه التقارير كتابًة وس تؤخذ يف الاعتبار خالل اجللسة العامة للمؤمتر ادلويل الثالث والثالثني.2015س نة 

نساين اذلي " 1تقرير مرحيل عن القرار رمق  •  (32IC/15/R1" )حيمي الأشخاص احملرومني من حريهتمتعزيز القانون ادلويل اال 

 (32IC/15/R2" )تعزيز الامتثال للقانون ادلويل اال نساين" 2عن القرار رمق تقرير مرحيل )اختياري(  •

" العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي: العمل املشرتك عىل منعه ومواهجته" 3تقرير مرحيل عن القرار رمق  •

(32IC/15/R3) 

 (32IC/15/R5" )سالمة املتطوعني واملوظفني اال نسانيني وأأمهنم" 5تقرير مرحيل عن القرار رمق  •

" مجعية الهالل الأمحر الفلسطيين ومجعية ماجن دافيد أأدوم اال رسائيلية تنفيذ مذكرة التفامه بني" 8تقرير مرحيل عن القرار رمق  •

(32IC/15/R8) 

 وتعهدات املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني.تقرير اس تعرايض عن تنفيذ قرارات  •

 املسائل اال جرائية

نشاء الهيئات الفرعية )اللجان، جلنة الصياغة( •  انتخاب أأعضاء مكتب املؤمتر وا 

 ادلامئة ةانتخاب أأعضاء اللجن •

 كيف ميكنمك املسامهة يف حتديد جدول أأعامل املؤمتر ادلويل ومضمونه 

يف توضيح املواضيع اليت س بق ذكرها ومضمون القرارات واملناقشات  2019ستسامه املناقشات مع أأعضاء املؤمتر واملراقبني خالل س نة 

ىل حلولها مهاملقرتحة ليك تعكس أأ  حلاحا ابال ضافة ا  نسانية وأأشدها ا   املمكنة. الشواغل اال 

وتشكيل مضمون القرارات واملناقشات املقرتحة للمؤمتر ادلويل الثالث والثالثني. ويعول  اً يرىج اعتبار هذه الوثيقة مبثابة دعوة للمشاركة مع

نساين يف املي للأعضاءمنظمو املؤمتر عىل املشاركة الفعاةل  دان، وليك تساعد مجيعا، مبن فهيم املراقبون، ليك يعكس جدول الأعامل الواقع اال 

 نتاجئه عىل الاضطالع بعمل فعيل.

ومبوجب النظام ادلاخيل للمؤمتر ادلويل، الوارد يف النظام الأسايس للحركة، س تجري صياغة جدول الأعامل املؤقت اذلي يتنظر تعمميه يف 

 يف ضوء التعليقات اليت نس تلمها عىل هذه الوثيقة. 2019شهر يونيو 

طار 2019وس ُيصاغ مضمون القرارات اليت ينتظر أأن يعمتدها املؤمتر ادلويل لس نة  عدة جوالت من املشاورات، مبا يف ذكل يف  يف ا 

طار اجامتع حتضريي يعقد يف  ىل أأن هذا يف جنيف ويكون مفتوحا  2019يونيو  28و 27ا  لأعضاء املؤمتر ادلويل اكفة. وجتدر اال شارة ا 

ىل الاجامتع س ييل اجامتع  املستشارين القانونيني الس نوي للجمعيات الوطنية. وس تدعى لك امجلعيات الوطنية والبعثات ادلامئة يف جنيف ا 

يف الاجامتع التحضريي. وسوف بدورمه وميكن، وفقا لتقدير قادة امجلعيات الوطنية، أأن يشارك املستشارون القانونيون حضور الاجامتع. 

 يل حول الاجامتع التحضريي.نوافيمك عن قريب مبزيد من التفاص 

 ويشجع منظمو املؤمتر الأعضاء اكفة عىل التعبري عن اهامتهمم ابلعمل معا لتشكيل مضمون املناقشات املقرتحة، مبا يف ذكل مضن أأفرقة معل

ىل جانب   أأعضاء املؤمتر.مكرسة ملواضيع حمددة. وس تدعى املنظامت الرشيكة بصفة مراقبني للمشاركة يف تشكيل هذه املناقشات ا 
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طار جدول الأعامل غري الرمسي للمؤمتر ميكن فهيا مناقشة مواضيع هتم أأعضاء املؤمتر )معال  وس يجري تنظمي عدد من املناس بات اجلانبية يف ا 

يف وقات، ال يدخل أأي متحدث، يف أأي وقت من الأ بأأ "ابلنظام الأسايس للحركة والنظام ادلاخيل للمؤمتر، مبا يف ذكل القاعدة اليت تقيض 

يديولويج جمادالت املناس بات اجلانبية ذات عالقة ابملواضيع العامة للمؤمتر . وينبغي أأن تكون "ذات طابع س يايس أأو عريق أأو ديين أأو ا 

 ادلويل الثالث والثالثني املعروضة أأعاله.  وسوف نوافيمك مبزيد من املعلومات عن املناس بات اجلانبية يف حينه.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

يك لالجامتعات ادلس تورية املصدر املركزي مجليع املعلومات املتعلقة ابملؤمتر ادلويل. ذلا، يرىج الاطالع يظل املوقع الش ب

آخر الواثئق واملشاركة يف حتضري الاجامتع.  عليه ابنتظام للحصول عىل املزيد من املعلومات وأ

http://rcrcconference.org/ 

ىل العنوان التايل:ي رسال مساهامتمك ومدخالتمك بشأأن املواضيع املقرتحة جلدول الأعامل ا   رىج ا 

.conferences@rcrcconference.org 
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