
درب اإلنسانية، جوالت برفقة مرشدين
)عند التسجيل( 

 برنامج المؤتمر الدولي الثالث والثالثين
للصليب األحمر والهالل األحمر

االثنين 9 ديسمبر 2019

 مراسم افتتاح المؤتمر الدولي الثالث والثالثين
 ألعمال الرسمية وعرض فني

]القاعات  1+2+3+4[

الفعاليات الجانية
]vevey & espace rivera قاعة[   )E( توفير الحماية مًعا: نهج شامل للحركة  

]nyon القاعة[   )E( حوادث اإلصابات الجماعية: قدرة المجتمعات المحلية القاعة  
)E( العالقات المدنية العسكرية بين الجمعيات الوطنية والهيئات العسكرية  	

 ]lausanne القاعة[  
التشجيع على وضع تشريع وطني للشارة وحمايتها القاعة )A ،E(   ]القاعة 15[  

  )A ،E(  زيادة القدرة على الصمود أمام التلوث باألسلحة عن طريق تغيير السلوك  
]القاعتان 5 و 6[  

   القانون الدولي اإلنساني       مواطن الضعف المتغيرة        الثقة

15:00 – 16:00

17:00 – 19:00

17.00 – 19.00

 .)S( واإلسبانية )R( والروسية )F( والفرنسية )E( واإلنجليزية )A( ستتوّفر الترجمة الفوريّة في جميع الجلسات الرسمية باللغات العربية
.)C( بالصينية )إضافة إلى ذلك، ستتوّفر الترجمة الفورية في الجلسات العامة )المعقودة في القاعتين 1 + 2

9:00 – 15:00 

 حفل استقبال
)تستضيفه الحكومة السويسرية(

اعتباًرا من 19:00

https://www.eventbrite.com/e/the-humanitarian-trail-in-geneva-tickets-75604171111


لجنة الصياغة   ]غرفة 3+4[ 

أصداء من المؤتمر: تُدرج في محضر المؤتمر   ]غرفة 5+6[

لقاء صباحي لنسج العالقات

االلتقاء بالمرشحين لعضوية اللجنة الدائمة   ]القاعتان 1+2[ 

اللجنة األولى 
القانون الدولي اإلنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة

االجتماع مرة أخرى حول موضوع القانون الدولي اإلنساني, جلسة عامة   ]القاعتان 1+2[

 القانون الدولي اإلنساني: حماية الناس في النزاعات المسلحة, جلسة عامة
]القاعتان 1+2[

14:30 – 16:00

16:30 – 17:30

11:30 – 13:00

الفعاليات الجانية
استخدام التكنولوجيات الجديدة للحيلولة دون فقد األشخاص والبحث عن المفقودين -      

 ]vevey & espace rivera قاعة[   )E( تطوير الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين  
   )E( كتيبات الدليل العسكري للقانون الدولي اإلنساني في القرن الحادي والعشرين  	

 ]montreux القاعة[  
]nyon القاعة[   )E( حماية خدمات الرعاية الصحية: ترجمة األطر المعيارية إلى حلول عملية  

]lausanne القاعة[   )E( العواقب اإلنسانية لألسلحة النووية 	
تنفيذ خطة التوطين )S ،E(   ]القاعة 15[   

حوار رفيع المستوى بين ممثلي علوم المناخ وقطاع العمل )E(   ]القاعتان 5 و 6[  	

الفعاليات الجانية
حماية البنى التحتية للماء في النزاعات المسلحة )F ،E(  ]القاعة 1[   

]geneva القاعة[   )S ,F ,E ,A( أفراد العائالت يتوقون للعيش مًعا  
]lausanne القاعة[   )E( دور اآلليات اإلقليمية في القانون الدولي اإلنساني  

  ]montreux القاعة[ )E( ما هي الجهود المطلوبة ألخذ ظاهرة تغير المناخ في االعتبار؟  
بذل المساعي الحميدة واحترام القانون الدولي اإلنساني )S ,F ,E ,A(   ]القاعتان 5 و 6[  

 ]nyon القاعة[   )E( نهج الحركة إزاء التعليم  

استراحة قهوة
11:00 – 11:30 / 16:00 – 16:30

جلسات »إضاءة على موضوع«

“فلنعمل اليوم لبناء الغد”, جلسة عامة   ]القاعتان 1+2[

13:30 – 14:30

08:00 – 09:00

08:00 – 09:00

10:00 - 11:00

18:30 – 19:30

18:30 – 19:30

الغذاء
13:00 – 14:30

التأثير على السلوك من أجل 
تعزيز احترام القانون الدولي 

اإلنساني 
]القاعة 2 تسع 500 شخص[

القانون الدولي اإلنساني 
والتكنولوجيات الجديدة

]القاعة 2 تسع 500 شخص[

 القانون الدولي اإلنساني:
فئات مختلفة من األشخاص، 

آثار متباينة
]القاعة geneva تسع 80 شخصًا[

تقديم التقارير الطوعية 
وتبادل الممارسات الجيدة
]القاعة 18 تسع 80 شخصًا[

حروب المدن
]القاعة 18 تسع 80 شخصًا[

من 14:30

 برنامج المؤتمر الدولي الثالث والثالثين
للصليب األحمر والهالل األحمر

الثالثاء 10 ديسمبر 2019



الفعاليات الجانية
]montreux القاعة[   )E( المساعدات النقدية اإلنسانية: صون كرامة األشخاص المنكوبين  

   ]nyon القاعة[   )E( إعادة تصور التطوع  
]lausanne القاعة[   )E( التمويل الذي يمكن االعتماد عليه في ظل ظروف متغيرة  

االستفادة من مساهمات الجمعيات الوطنية في فرص وتحديات التنمية المستدامة أكبر    
استفادة ممكنة )F ،E(   ]القاعة 15[  

الفعاليات الجانية
مساعدة مقدمي المساعدة )F ،E(  ]القاعة 18[  

القانون الدولي اإلنساني - “محادثات ُمطّولة” )F ،E(   ]القاعة 15[  
مضاعفة جهودنا المشتركة لوضع حد للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي  

)S ،F ،E(   ]القاعتان 5 و 6[  
 ]lausanne القاعة[   )E( حماية المدنيين في الحروب التي تدور رحاها في المدن  

 ]nyon القاعة[   )E( ا - نهج بلدان المحيط الهادئ إدارة الكوارث محليًّ  

07:30 – 08:30

13:00 – 14:00

19:30 – 20:30

14:30 – 16:30

17:00 – 18:00

10:30 – 12:30

 العمل اإلنساني في
العصر الرقمي

]القاعة 2 تسع 500 شخص[

انتخابات اللجنة الدائمة   ]القاعتان 1+2[

الفعاليات الجانية
لجنة القانون الدولي اإلنساني: قصة نجاح )S ،F ،E(   ]القاعتان 5 و 6[     

)E( األشخاص ذوو اإلعاقة في العمل اإلنساني: فوائد الشراكات المحلية  	
   ]nyon القاعة[  

]montreux القاعة[   )E( مكافحة االتجار باألشخاص في سياق النزاعات المسلحة  

دور المتطوعين في دعم صحة 
المجتمعات المحلية

]القاعة 2 تسع 500 شخص[

مجتمعات محلية حضرية آمنة 
وشاملة للجميع

]القاعة 18 تسع 60 شخصًا[

اآلثار اإلنسانية ألزمة المناخ
]القاعة geneva تسع 80 شخصا[

الهجرة والنزوح الداخلي
]القاعة geneva تسع 80 شخصا[

الصحة النفسية والدعم 
النفسي واالجتماعي

]القاعة 18 تسع 90 شخصًا[

 برنامج المؤتمر الدولي الثالث والثالثين
للصليب األحمر والهالل األحمر

األربعاء 11 ديسمبر 2019

استراحة قهوة
10:00 – 10:30 / 16:30 – 17:00

الغذاء
12:30 – 14:30

لجنة الصياغة   ]غرفة 3+4[

أصداء من المؤتمر: تُدرج في محضر المؤتمر   ]غرفة 5+6[   
في التقدم

18:00 – 19:00

اللجنة الثانية 
مواطن الضعف المتغيرة 

مواطن الضعف المتغيرة, جلسة عامة ]القاعتان 1+2[10:00 - 09:00

جلسات »إضاءة على موضوع«

االجتماع مرة أخرى حول موضوع مواطن الضعف المتغيرة ]القاعتان 1+2[



الفعاليات الجانية
تشجيع الهجرة اآلمنة والنظامية )F ,E ,A(   ]القاعة 18[   

   ]geneva القاعة[   )S ،F ،E( إطالق أول تحالف بحثي للصليب األحمر والهالل  
]nyon القاعة[   )E( االستثمار في تنمية الجمعيات الوطنية  

الجماعات المسلحة غير التابعة للدول والقانون الدولي اإلنساني: تأمالت في ممارساتها    
]lausanne القاعة[   )E( وتفسيراتها ألحكامه  

قواعد وأخالقيات الشراكات في مجال البيانات الخاصة بالمعونة اإلنسانية ومساءلتها  
)F ,E(   ]القاعة 1[  

)S ,R ,F ,E ,A( القيادة النسائية في الحركة: جعل القيادة النسائية حقيقة  	
]القاعتان 5 و 6[  

07:30 – 08:30

13:00 – 14:00

الثقة في العمل اإلنساني, جلسة عامة   ]القاعتان 2+1[

10:30 – 12:30

14:30 – 15:30

09:00 – 10:00

ختام المؤتمر واعتماد القرارات, جلسة عامة   ]القاعتان 1+2[

مراسم الختام, جلسة عامة   ]القاعتان 1+2[

الفعاليات الجانية
اإلعالم والنزاع المسلح )S ,F ,E ,A(   ]القاعتان 5 و 6[       

التفاعل مع المجتمعات 
المحلية والمساءلة

]القاعة 18 تسع 60 شخصا[

 النزاهة وتقاسم المخاطر
]القاعة geneva تسع 100 شخصا[

تهيئة بيئة مواتية للعمل 
اإلنساني الفعال

]القاعة 2 تسع 500 شخص[

 برنامج المؤتمر الدولي الثالث والثالثين
للصليب األحمر والهالل األحمر

الخميس 12 ديسمبر 2019

15:30 – 16:30

16:30 – 17:00

استراحة قهوة
10:00 – 10:30

الغذاء
12:30 – 14:30

اللجنة الثالثة
الثقة في العمل اإلنساني 

جلسات »إضاءة على موضوع«

الثقةفي العمل اإلنساني, جلسة عامة   ]القاعتان 1+2[

لجنة الصياغة   ]غرفة 3+4[

أصداء من المؤتمر: تُدرج في محضر المؤتمر   ]غرفة 5+6[

حتى 12:30

حتى 10:00


