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 ابلإجنلزيية الأصل:

 

 

 

 

 املؤمتر ادلويل الثالث والثالثون
 للصليب الأمحر والهالل الأمحر

 

 

 جنيف، سويرسا

2019ديسمرب  9-12  

 

 

 

ربانمج الو ؤقت املعامل الأ جدول  مرشوع  
 

 

 

 ة للصليب الأمحر والهالل الأمحراللجنة ادلامئوثيقة أأعدهتا 

 جملس مندويب احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر هادعمتي ل 
 

 

2019جنيف، يونيو   



 
CD/19/DRxx 

33IC/19/xx 

 

 

 

 

 املؤمتر ادلويل الثالث والثالثون

 للصليب الأمحر والهالل الأمحر
 

 

2019ديسمرب  9-12  

 مركز املؤمترات ادلويل جبنيف

 

 

ربانمج الو ؤقت املعامل الأ جدول  مرشوع  
 

  

ديسمرب 9الإثنني   
 

 مساء( 5اجللسة الافتتاحية للمؤمتر )

 

 

 احلفل الافتتايح

 
 لكامت الرتحيب .1

o رئيس اللجنة ادلامئة 

o  السويرسيووزير اخلارجية املستشار الاحتادي 
 

 قراءة املبادئ الأساس ية .2

 

 لجان وجلنة الصياغة(ال) الفرعيةانتخاب موظفي املؤمتر وتأأسيس هيئات املؤمتر  .3

 

 اللكامت الافتتاحية الرئيس ية .4

o رئيس اللجنة ادلولية للصليب الأمحر 
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o والهالل الأمحر رئيس الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر 

 

 تنظمي العمل .5

o  ،التعهداتجلنة الصياغة، اللجان، اجللسات العامة 

o جراءا    انتخاب أأعضاء اللجنة ادلامئة تاإ

 

 نتاجئ جملس مندويب احلركة ادلولية  .6

o  بيان  :ذات الصةل والقرارات اليت اختذها جملس املندوبني حول قضااي مثلتقرير عن النقاشات

واحتياجات ادلمع  النفس يةالس ياسات بشأأن التعامل مع الصحة و احلركة ادلولية بشأأن الزناهة، 

عادة الروابط العائلية وبيان بشأأن الزنوح، والالزتام  النفيس الاجامتعي، والاسرتاتيجية اخلاصة ابإ

  والشفافية يف انتخاابت اللجنة ادلامئة. اجلنيسبتحسني التوازن والتنوع 

 حفل كوكتيل

 اس تضافة السلطات السويرسية

 

ديسمرب 10الثالاثء   

 

فطار  : التواصل من أأجل هدف مشرتكهبدف نسج العالقات اإ

 
 جلسة عامة:

 
 فلنعمل اليوم لبناء الغد .7

املشهد لس تقبال الأايم الثالثة التالية اليت تتضمن اس تكشاف العمل الإنساين  د  ع  ت  يه و ،لمؤمترل مقدمة  هذه اجللسة  

 ومعرفته يف ضوء التحدايت احلالية واملس تقبلية. 

 

 .تعزيز القانون ادلويل الإنساين واحرتامهاللجنة الأوىل: 

 

د  املشهد للجلسات  عامة:جلسة  التالية اليت تلقي الضوء عىل تعزيز التنفيذ الوطين للقانون ادلويل الإنساين والتعامل مع ت ع 

 واحلرب داخل املدن.  نوع الاجامتعيمبا يف ذكل التقنيات احلديثة وال  ،التحدايت اخلاصة ابلزناعات املسلحة املعارصة

 

لقاء الضوء عىل قضااي  تفاعلية عىل نطاق أأصغر بشأأن موضوعات بعيهنا  جامعية س تكون منصة لنقاشات معينة:جلسات اإ

 متعلقة بتعزيز القانون ادلويل الإنساين واحرتامه. 
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ونظرة عامة  ،لقاء الضوء عىل قضااي معينةابإ  اخلاصة لساتاجل ربط النقاشات اليت جرت يف أأثناء ستس تمكل  جلسة عامة:

 عىل اليوم التايل. 

 

 وعروض ومناس بات عىل هامش املؤمتر العالقاتنسج 

للمشاركني يتواصلون فهيا بعضهم مع بعض ويشاركون يف  تتاح هذه الاسرتاحة س تكون واحدة من مضن فرص عديدة

 رض يف املؤمتر. اعممناس بات عىل هامش املؤمتر ويزورون 

 للتارخي: أأصوات من املؤمتر

 ا. ا. أأما الصيغة اليت س يجري هبا ذكل فس يلعن عهنا لحق  ن رمسي  دو  بترصحياهتم اليت س ت  سيتاح للمشاركني واملتابعني الإدلء 

 جلنة الصياغة

ديسمرب حىت وقت الغداء يوم  10من ظهرية يوم الثالاثء بدء  س تعمل جلنة الصياغة ابلتوازي مع اجللسات الأخرى للمؤمتر 

 ديسمرب.  12امخليس 

اللجنة ادلامئةتعرف اإىل املرحشني لنتخاابت   

 من جدول الأعامل الرمسي للمؤمتر( )ليس هذا جزء  

ديسمرب 11الأربعاء   

 

 املتغرية مواطن الضعفاللجنة الثانية: 

الصحة و املتغرية املتعلقة ابلهجرة والزنوح  مواطن الضعفللجلسات التالية اليت تلقي الضوء عىل املشهد  د  ع  ت   جلسة عامة:

 نسانية للتغري املنايخ والتحول احلرضي والتحول الرمقي، ابلإضافة اإىل موضوعات أأخرى.  لإ والتبعات ا

 

لقاء الضوء عىل قضااي معينة: س تكون منصة لنقاشات جامعية تفاعلية عىل نطاق أأصغر بشأأن موضوعات بعيهنا  جلسات اإ

 املتغرية.  واطن الضعفمب متعلقة

 

لقاء الضوء عىل قضااي معينةستس تمكل ربط النقاشات اليت جلسة عامة:  ونظرة عامة  ،جرت يف أأثناء اجللسات اخلاصة ابإ

 عىل اليوم التايل. 

 

 رض ومناس بات عىل هامش املؤمتراعمو  نسج العالقات

للمشاركني يتواصلون فهيا بعضهم مع بعض ويشاركون يف تتاح هذه الاسرتاحة س تكون واحدة من مضن فرص عديدة 

 يف املؤمتر.  معارضويزورون  مناس بات عىل هامش املؤمتر

 

 للتارخي: أأصوات من املؤمتر

 اليوم. عىل مدار س مترت 

 
 جلنة الصياغة:

 اليوم. عىل مدار س مترت 
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 جلسة عامة: 

 انتخاب أأعضاء اللجنة ادلامئة .8

o رشح لإجراءات الانتخاب 

o طرح الأسامء والتصويت الإلكرتوين 

o عالن النتاجئ أأو اس مترار الانتخاب  اإ
 

 
 امخليس 12 ديسمرب

 اللجنة الثالثة: الثقة يف العمل الإنساين

 

للجلسات التالية اليت تلقي الضوء عىل دور احلركة ادلولية وادلول يف تعزيز الثقة يف العمل الإنساين املشهد  د  ع  ت   جلسة عامة:

 ةل واملساحة الإنسانية. ءواحلفاظ علهيا، مع تركزي خاص عىل قضااي متعلقة ابملسا

 

لقاء س تكون منصة لنقاشات جامعية تفاعلية عىل نطاق أأصغر بشأأن موضوعات خمتارة  الضوء عىل قضااي معينة: جلسات اإ

 تقع يف قلب مسأأةل تعزيز الثقة يف العمل الإنساين واحلفاظ علهيا. 

 

لقاء الضوء عىل قضااي معينة، وربطه جلسة عامة: ا مع ستس تمكل ربط النقاشات اليت جرت يف أأثناء اجللسات اخلاصة ابإ

 النقاشات اليت جرت يف اليومني السابقني. 

 

 رض ومناس بات عىل هامش املؤمتراعمو  نسج عالقات

للمشاركني يتواصلون فهيا بعضهم مع بعض ويشاركون يف تتاح هذه الاسرتاحة س تكون واحدة من مضن فرص عديدة 

 يف املؤمتر.  معارضمناس بات عىل هامش املؤمتر ويزورون 

 

 من املؤمترللتارخي: أأصوات 

 تس متر عىل مدار اليوم.

 
 جلنة الصياغة:

 اليوم. عىل مدار س مترت 

 

 التقارير واعامتد القراراتجلسة عامة: 

 

 مرحلية تقارير .9
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شخاص احملرومني من حريهتم" ، "تعزيز القانون ادلويل الإنساين اذلي حيمي الأ 1تقرير بشأأن القرار  •

(32IC/15/R1) 

  (32IC/15/R2)، "تعزيز الامتثال للقانون ادلويل الإنساين" 2تقرير بشأأن القرار  •

 "ومواهجتهحدوثه ملنع شرتك امل  العمل: الاجامتعي النوعمئ عىل ا، "العنف اجلنيس والق3تقرير بشأأن القرار  •

(32IC/15/R3) 

 (32IC/15/R5)العمل الإنساين وأأمهنم"  متطوعيسالمة ، "5تقرير بشأأن القرار  •

ترشين  28 وقعني يفامل التدابري التشغيليةتنفيذ مذكرة التفامه والتفاقية بشأأن ، "8تقرير بشأأن القرار  •

" الإرسائيليةبني مجعية الهالل الأمحر الفلسطيين ومجعية ماجن ديفيد أأدوم  2005نومفرب الثاين/

(32IC/15/R8) 

لقاء الضوء عىل قضااي معينة و يف اللجان  33تقرير بشأأن معل املؤمتر ادلويل  .10 ونظرة عامة عىل جلسات اإ

 التعهدات.

 تقرير جلنة الصياغة.  .11

 )العناوين املضبوطة يمت تأأكيدها لحقا( 33اعامتد قرارات املؤمتر ادلويل  .12

 . 33ختام املؤمتر ادلويل   .13

 


