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 ادلويل الثالث والثالثوناملؤمتر 

 للصليب الأمحر والهالل الأمحر
 

 2019ديسمرب  9-12

 مركز املؤمترات ادلويل يف جنيف
 

 جدول الأعامل املؤقت

 والربانمج
 

 ديسمرب 9الثنني 
 

 م( 5اجللسة الافتتاحية العامة للمؤمتر )

 مرامس الافتتاح

 لكامت الرتحيب -1

o رئيس اللجنة ادلامئة 

o  الاحتادي وزير اخلارجية السويرسيعضو اجمللس 
 

 قراءة املبادئ الأساس ية -2
 

 انتخاب موظفي املؤمتر وتأأسيس هيئاته الفرعية )اللجان وجلنة الصياغة( -3
 

 اللكامت الرئيس ية -4

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

 

 تنظمي العمل -5

o  الصياغة، اللجان، اجللسات العامة، التعهداتجلنة 

o جراءات انتخاب أأعضاء اللجنة ادلامئة  ا 
 

 نتاجئ جملس مندويب احلركة -6

تقرير عن املناقشات ذات الصةل والقرارات اليت اختذها جملس املندوبني حول قضااي مثل: بيان احلركة عن الزناهة، 

عادة الروابط وس ياسة احلركة بشأأن تلبية الاحتياجات يف جمال الص حة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي، واسرتاتيجية ا 

نسانيتنا املشرتكة، والالزتام بتعزيز الشفافية والتوازن بني اجلنسني والتناوب يف  العائلية، وبيان احلركة بشأأن املهاجرين وا 

 انتخاب أأعضاء اللجنة ادلامئة وتشكيلها.
 

 س تخلل مرامس الافتتاح عروض فنية
******* 

 حفل اس تقبال

 تس تضيفه السلطات السويرسية
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 ديسمرب 10الثالاثء 
 

 لنسج العالقات: التواصل حول هدف مشرتك لقاء صبايح
 

مفتوح أأمام  اللقاءهذا  ستتاح للمشاركني يف املؤمتر فرصة نسج العالقات والتواصل مع بعضهم البعض قبل بدء الأعامل الرمسية للمؤمتر.

 أأعضاء املؤمتر واملراقبني.
 

 جلسة عامة:
 

 فلنعمل اليوم لبناء الغد -7
 

ليه واختاذ  هذه اجللسة مقدمة للمؤمتر، ويه هتئي املشهد لس تقبال الأايم الثالثة التالية احلافةل ابس تكشاف العمل ال نساين والتعرف ا 
 قرارت بشأأنه يف ضوء التحدايت احلالية واملس تقبلية.

 

 

 القانون ادلويل ال نساين: حامية الناس يف الزناعات املسلحة اللجنة الأوىل:
 

، املُصّدق علهيا عاملًيا. واملؤمتر ادلويل الثالث والثالثون هيئي حلظة 1949اذلكرى الس بعني لعامتد اتفاقيات جنيف لعام  2019يوافق عام 

عادة تأأكيد  الزتاهمم ابلقانون ادلويل ال نساين والعمل عىل تطبيقه وتنفيذه بشلك اكمل، وخاصة عىل مواتية تتاح فهيا لأعضاء املؤتر فرصة ا 

ن  نساين، فا  الصعيد الوطين. وعىل الرمغ من أأن الس نوات الأخرية شهدت وقوع الكثري من الانهتأاكت املروعة والشنيعة للقانون ادلويل ال 

نساين حيمك العامل يشهد كذكل حالت نزاعات مسلحة خيوض فهيا العد يد من املتحاربني قتاهلم وفقًا للقواعد. ول يزال القانون ادلويل ال 

جيابية ومعلية  سلوكهم، وهو ما يكفل بنجاح حامية الضحااي وتقييد نطاق سري العمليات العدائية. توفر هذه اللجنة منصة ل جراء مناقشات ا 

ضاءة عىل موضوع" مواضيعية عىل النحو املبنّي  حول القانون ادلويل ال نساين عىل مدار يوم اكمل، وتتضمن أأنشطهتا مخس جلسات "ا 

جراء حوار مفيد يف جمالت أأساس ية تتصل  أأدانه. وس تتيح جلسات هذه اللجنة لأعضاء املؤمتر فرصة للتبادل والتعمل والاس تكشاف وا 

نساين وتنفيذه.  بتعزيز القانون ادلويل ال 
 

ض جلسة عامة  اءة عىل موضوع" امخلس الالحقة.س متهّد الطريق جللسات "ا 
 

س تكون منصة لنقاشات أأصغر وذات طابع تفاعيل يف شلك مجموعات، حول جمالت مواضيعية أأساس ية  "ا ضاءة عىل موضوع"جلسات 

نساين، تُس متد العديد مهنا من النتاجئ الواردة يف التقرير اذلي تعده اللجنة ادلولية مرة لك أأربع  س نوات بشأأن تتصل ابلقانون ادلويل ال 

نساين وحتدايت الزناعات املسلحة املعارصة.  القانون ادلويل ال 
 

 ستس تكشف فعاليات الفرتة الصباحية بتعّمق ثالثة مواضيع يف جلسات تُعقد ابلتوازي، ويه:

 التأأثري عىل السلوك من أأجل تعزيز احرتام القانون ادلويل ال نساين •

 املدن ومواهجهتاالوقاية من التداعيات املرتتبة عىل حروب  •

نساين: فئات خمتلفة من الأشخاص، أ اثر متباينة. •  القانون ادلويل ال 
 

 يف حني ستس تكشف فعاليات فرتة بعد الظهر موضوعني يف جلس تني تُعقدان ابلتوازي، وهام:

نساين والتكنولوجيات اجلديدة •  القانون ادلويل ال 

 تقدمي التقارير الطوعية وتبادل املامرسات اجليدة. •
 

ضاءة عىل موضوع"، واس تعراض اليوم التايل. جلسة عامةيعاود املشاركون الاجامتع يف س    لربط النقاشات اليت دارت يف أأثناء جلسات "ا 
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 نسج العالقات والقرية ال نسانية وفعاليات جانبية
 

ثناء وقت الغداء ويف  1جانبيةستتاح للمشاركني فرصة التواصل مع بعضهم البعض، وزايرة القرية ال نسانية، وحضور فعاليات  س تعقد يف أأ

 املساء، وذكل خارج جدول الأعامل الرمسي.
 

 

 أأصداء من املؤمتر: تُدرج يف حمرض املؤمتر
 

مت عضاء واملراقبني اذلين يسجلون ُمس بًقا نرش بياانت رمسية حول مواضيع املؤمتر تُدرج يف احملرض الرمسي للمؤمتر. ستس  ماكن الأ ر س يكون اب 
خرى، وتبدأأ من بعد ظهر يوم هذه   ديسمرب. 12ديسمرب وتنهتيي صباح يوم  10الفعالية طيةل فرتة املؤمتر ابلتوازي مع اجللسات الأ

 

 

 جلنة الصياغة
 

خرى للمؤمتر، بدءًا من بعد ظهر يوم   ديسمرب. 12ديسمرب وحىت وقت الغداء يوم  10س تعمل جلنة الصياغة ابلتوازي مع اجللسات الأ
 

******* 
 

 اجامتع مع املرحشني لنتخاب أأعضاء اللجنة ادلامئة
 )ل يندرج يف جدول الأعامل الرمسي للمؤمتر(

 

 

 

 ديسمرب 11الأربعاء 
 

 مواطن الضعف املتغرية اللجنة الثانية:
 

يتغرّي، وسيس متر يف التغرّي برسعة ، اذلي نعرتف فيه بأأن العامل «فلنعمل اليوم لبناء الغد»يتوافق موضوع اليوم متاًما مع الشعار العام للمؤمتر 

ىل تغري يف مواطن الضعف، وترضر أأمناط خمتلفة من الساكن، وتأأثر مناطق جغرافية  عىل مدى العقد القادم. وغالًبا ما تؤدي هذه التغريات ا 

لقاء الضوء عىل الارتباط بني م ىل ا  ىل السطح. هتدف هذه اللجنة ا  واطن الضعف املتغرية خمتلفة، وطفّو مواطن ضعف اكنت مس ترتة ا 

هذه وطبيعهتا املتعددة اجلوانب، واس تكشاف كيف ميكن لأعضاء املؤمتر تكثيف هجودمه مًعا من أأجل الوقاية والتأأهب لحتياجات الناس 

 الأشد ضعًفا وتلبيهتا.
 

ضاءة عىل موضوع" الست الالحقة. جلسة عامة  س متهّد الطريق جللسات "ا 
 

 س تكون منصة لنقاشات أأصغر وذات طابع تفاعيل يف شلك مجموعات. "ا ضاءة عىل موضوع"جلسات 
 

 ستس تكشف فعاليات الفرتة الصباحية بتعّمق ثالثة مواضيع يف جلسات تُعقد ابلتوازي، ويه:

 دور املتطوعني يف دمع حصة اجملمتعات احمللية •

                                                
عامل الرمسي للمؤمتر. وسوف يُعمم برانمج ا 1 م الفعاليات اجلانبية مببادرة من املشاركني يف املؤمتر، ول تشلك جزءًا من جدول الأ رسال الواثئق الرمسية للمؤمتر تنظَّ لفعاليات اجلانبية وقت ا 

 ابلربيد.
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 ال اثر ال نسانية لأزمة املناخ •

 للجميع.بناء جممتعات حملية حرضية أ منة وشامةل  •
 

 يف جلسات تُعقد ابلتوازي، ويه: يف حني ستس تكشف فعاليات فرتة بعد الظهر ثالثة مواضيع

 الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي •

 الهجرة والزنوح ادلاخيل •

 التحول الرمقي. •
 

ضاءة عىل موضوع"، واس تعراض اليوم التايل. جلسة عامةس يعاود املشاركون الاجامتع يف   لربط النقاشات اليت دارت يف أأثناء جلسات "ا 
 

 

 نسج العالقات والقرية ال نسانية وفعاليات جانبية
 

ثناء وقت  ستتاح للمشاركني فرصة التواصل مع بعضهم البعض، وزايرة القرية ال نسانية، وحضور فعاليات جانبية س تعقد يف الصباح ويف أأ

 الغداء ويف املساء، وذكل خارج جدول الأعامل الرمسي.
 

 

 أأصداء من املؤمتر: تُدرج يف حمرض املؤمتر

متر عىل مدار اليوم.  تس 
 

 

 جلنة الصياغة

متر عىل مدار اليوم.  تس 
 

 

 جلسة عامة:
 

 انتخاب أأعضاء اللجنة ادلامئة -8

o جراءات الانتخاب  رشح ا 

o نداء الأسامء والتصويت ال لكرتوين 

o  عالن  النتاجئ أأو مواصةل الانتخابا 

 
 

 

 ديسمرب 12امخليس 
 

 الثقة يف العمل ال نساين اللجنة الثالثة:
 

نساين، ويه العنرص املمكّن للعمل مًعا من أأجل هدف مشرتك. ويعمتد معل احلركة عىل ثقة الناس واجملمتعات  الثقة يه أأساس العمل ال 

واحمليل، والرشاكء الرئيس يني والأطراف املعنية، ومعوم الناس بشلك عام. ويرتبط تعزيز قبول احمللية، والسلطات عىل املس تويني الوطين 

ىل احلركة ارتباًطا وثيًقا ببناء ثقة هؤلء مجيًعا فهيا واحلفاظ علهيا. وهذا القبول حيسن الأمن بدوره، وهو ما يعين زايدة فرص الوصول  ا 

ىل الناس احملتاجني بصورة غري متحزية. ول غىن املترضرين من الزناعات والكوارث، وزايدة فر  ص الوصول متكّن احلركة من مد يد العون ا 
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ىل توقع  منا يتجاوز ذكل ا  عن الثقة كذكل من أأجل بناء قدرة اجملمتعات احمللية عىل الصمود، ول يقترص هذا عىل الاس تجابة للأزمات، وا 

ىل اس تكشاف كيف ميكن اخملاطر واحليوةل دون حتققها. ومتثل الثقة واسطة ال عقد اليت تنتظم حولها جلسات املؤمتر. وهتدف هذه اللجنة ا 

بادئ ملكوانت احلركة وادلول والرشاكء ال خرين التعاون يف ما بيهنم عىل النحو الأمثل للمحافظة عىل الثقة يف العمل ال نساين القامئ عل امل 

 وتعزيزها.
 

ضاءة عىل جلسة عامة   موضوع" الثالث الالحقة.س متهّد الطريق جللسات "ا 
 

 س تكون منصة لنقاشات أأصغر وذات طابع تفاعيل يف شلك مجموعات. جلسات "ا ضاءة عىل موضوع"
 

 ستس تكشف فعاليات الفرتة الصباحية بتعّمق ثالثة مواضيع يف جلسات تُعقد ابلتوازي، ويه:

 التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل •

دارة  •  واخملاطرالزناهة والامتثال وا 

 هتيئة بيئة مواتية للعمل ال نساين الفعال •
 

لربط النقاشات اليت دارت حول الثقة يف اجللسة الافتتاحية بتكل اليت جرت يف جلسات  جلسة عامةس يعاود املشاركون الاجامتع يف 

ضاءة عىل موضوع"، وكذكل ابملداولت واملواضيع اليت جرى تناولها يف اللجنتني السابقتني للمؤ   متر."ا 
 

 

 نسج العالقات والقرية ال نسانية وفعاليات جانبية
 

ثناء وقت  ستتاح للمشاركني فرصة التواصل مع بعضهم البعض، وزايرة القرية ال نسانية، وحضور فعاليات جانبية س تعقد يف الصباح ويف أأ

 الغداء، وذكل خارج جدول الأعامل الرمسي.
 

 

 أأصداء من املؤمتر: تُدرج يف حمرض املؤمتر

متر حىت   ص. 10تس 
 

 جلنة الصياغة

متر حىت وقت الغداء.  تس 
 

 

 جلسة عامة: التقارير واعامتد القرارات
 

 التقارير -9
 

، "تعزيز القانون ادلويل ال نساين اذلي حيمي الأشخاص احملرومني من حريهتم" 1تقرير بشأأن القرار رمق  •

(32IC/15/R1) 
 

 (32IC/15/R1للقانون ادلويل ال نساين" )، "تعزيز الامتثال 2تقرير بشأأن القرار رمق  •
 

، "العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعي: العمل املشرتك ملنع حدوثه ومواهجته" 3تقرير بشأأن القرار رمق  •

(32IC/15/R3) 
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نساين وأأمهنم" )5تقرير بشأأن القرار رمق  •  (32IC/15/R5، "سالمة متطوعي العمل ال 
 

بني مجعية الهالل  2005ترشين الثاين/نومفرب  28تفاق بشأأن التدابري التشغيلية املوقعني يف تنفيذ مذكرة التفامه وال •

 (32IC/15/R8الأمحر الفلسطيين ومجعية ماجن دافيد أأدوم ال رسائيلية )
 

 تقرير عن نتاجئ املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر •
 

جتديد الالزتام بتوفري امحلاية يف الزناعات املسلحة  -وحتدايت الزناعات املسلحة املعارصة "القانون ادلويل ال نساين  •

 مبناس بة اذلكرى الس بعني لعامتد اتفاقيات جنيف"
 

تقرير عن معل املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني يف اللجان وجلسات "ا ضاءة عىل موضوع" )ورقة رئيس املؤمتر(، ونظرة  -10

 تعامة عىل التعهدا
 

 تقرير جلنة الصياغة -11
 

 اعامتد قرارات املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني -12
 

دماج القانون ادلويل ال نساين يف القوانني الوطنية: خريطة طريق لتحسني تنفيذ القانون ادلويل ال نساين عىل  • ا 

 الصعيد الوطين

ة وغريها من حالت الطوارئ يف تلبية احتياجات الأشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعي •

 جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي

 حان الوقت للعمل مًعا من أأجل الوقاية من الأوبئة واجلواحئ ومواهجهتا •

عادة الروابط العائلية مع احرتام احلق يف اخلصوصية، مبا يف ذكل ما يتعلق حبامية البياانت الشخصية •  ا 

دارة ا • غفال أأحدقوانني وس ياسات ا   لكوارث اليت تراعي اخملاطر املناخية وتكفل عدم ا 

 املرأأة والقيادة يف العمل ال نساين للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر •
 

قرار بنتاجئ جلان املؤمتر، والنتاجئ ذات الصةل جمللس مندويب ىل املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني لال  ضايف جامع ا  م قرار ا   قد يقدَّ

 احلركة، والتقارير الأخرى.
 

 ختام املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني -13


