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األصل :باإلنجليزية
قرار ُمعتمد

المؤتمر الدولي الثاني والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر
جنيف ،سويسرا،

 10-8كانون األول/ديسمبر 2015

(حفل االفتتاح مساء يوم  7كانون األول/ديسمبر)

جدول أعمال المؤتمر وبرنامجه
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المؤتمر الدولي الثاني والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر
 10-8كانون األول/ديسمبر 2015

(حفل االفتتاح مساء يوم  7كانون األول/ديسمبر)
في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات
جدول أعمال المؤتمر وبرنامجه
االثنين  7كانون األول/ديسمبر (مساء)
حفل االفتتاح

االحتفال بتسليم وسام هنري دونان

(ليست هذه الفعالية جزءا من جدول األعمال الرسمي للمؤتمر)
الثالثاء  8كانون األول/ديسمبر (صباحا)

أوال-

افتتاح المؤتمر
جلسة عامة

 -1كلمة افتتاحية يلقيها رئيس اللجنة الدائمة
 -2قراءة المبادئ األساسية

 -3الجائزة الخاصة للعمل اإلنساني للمتطوعين المشاركين في االستجابة إليبوال من جمعيات الصليب
األحمر في غينيا وليبيريا وسيي ار ليون

 -4كلمة ترحيب تلقيها السيدة رئيسة االتحاد الفيديرالي السويسري
 -5انتخاب منسقي المؤتمر وتشكيل الهيئات الفرعية للمؤتمر (اللجان ولجان الصياغة والحوار بشأن
العمل اإلنساني :فضاء بلورة الرؤى)

 -6تنظيم العمل

 االجتماعات العامة والنقاش العام ولجنة الصياغة واللجان والحوار بشأن العمل اإلنساني:
فضاء بلورة الرؤى

 اإلجراء المتبع النتخاب أعضاء اللجنة الدائمة
 -7الخطابات الرئيسية

 خطاب رئيس االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 خطاب رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر


 -8تقرير حول عمل مجلس المندوبين
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 -9تقرير حول نتائج المؤتمر الدولي الحادي والثالثين
ثانيا-

حلقة نقاش

حلقة نقاش رفيعة المستوى تتناول الموضوع الرئيسي للمؤتمر وهو "قوة اإلنسانية :مبادئنا أساس عملنا".
الثالثاء  8كانون األول /ديسمبر (بعد الظهر)

ثالثا -اللجان

ستُناَقش المواضيع التالية في الجلسات العامة للجان التي ستُعقد مرتين بمجموعات لغوية مختلفة إلفسا المجال

لمناقشات أكثر تفاعال في ظل مجموعات أصغر ومنح جميع البعثات أيضا فرصة المشاركة في المناقشات
الخاصة بكل موضوع (ترد االستثناءات أدناه).
 -10مبادئنا أساس عملنا (اللجنة ألف)

 -11التحديات المعاصرة للقانون الدولي اإلنساني (اللجنة باء)
 -12العمل المشترك على درء العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي (اللجنة جيم)
 -13الرعاية الصحية في خطر :مواصلة حماية تقديم الرعاية الصحية (اللجنة دال)

 -14تعزيز القدرة على الصمود من خالل التشجيع على العمل المحلي وتعزيز األطر القانونية (اللجنة
هاء)

 إطالق تحالف المليار من أجل القدرة على الصمود

 تعزيز األطر القانونية الخاصة بالكوارث وحاالت الطوارئ
وسيعالج الموضوعان الفرعيا ن في جلستين منفصلتين .وستوفر الترجمة الفورية بجميع اللغات
لكال الجلستين ما دامت الجلستان لن تتكررا.

رابعا -الحوار بشأن العمل اإلنساني  :فضاء بلورة الرؤى

الحوار بشأن العمل اإلنساني  :فضاء بلورة الرؤى سيتيح فرصة للمشاركين كي يتناقشوا حول التحديات الحالية
والمستقبلية ويجدوا حلوال مع بعض .وستستند جلسات المؤتمر إلى مساهمات من مبادرة "من األقوال إلى

األفعال" وستُيس ر من خالل حوار بين عدة جهات معنية من أجل تأثير يمكن قياسه على المستوى الميداني
وللتقدم في النقاش ما بعد الق اررات الرسمية ونحو المؤتمر الدولي المقبل الثالث والثالثين.

ويطر الحوار اإلنساني محورين موازيين :الحوارات المواضيعية وفضاء بلورة الرؤى.

وستقرر خمسة حوارات مواضيعية من الثالثاء بعد الظهر إلى األربعاء في المساء حول المواضيع التالية:
 الهجرة
 أنظمة صحية قادرة على الصمود وتركز على المجتمعات المحلية
 البيئات غير اآلمنة

 مخاطر الكوارث وتغير المناخ
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وسيعزز فضاء بلورة الرؤى المناقشات التي تدور ضمن الحوارات المواضيعية من خالل المسائل المتداخلة ،بما
فيها المبادئ األساسية ودور المساعد والشراكة والتطوع والنوع االجتماعي.
خامسا -نقاش عام

من المقرر إجراء نقاش عام إلى جانب النظر في بنود جدول أعمال المؤتمر األخرى .وسوف ُينشر محضر

موجز للنقاش العام على غرار محضر الجلسات العامة.
سادسا -بدء أعمال لجنة الصياغة

من المزمع أن تعمل لجنة الصياغة بالتوازي مع الهيئات الفرعية األخرى للمؤتمر ،اعتبا ار من عصر يوم

الثالثاء الموافق  8كانون األول/ديسمبرالمقبل.

الثالثاء  8كانون األول/ديسمبر (مساء)
حفل استقبال

تقيمه السلطات السويسرية
(ليست هذه الفعالية جزءا من جدول األعمال الرسمي للمؤتمر)
األربعاء  9كانون األول/ديسمبر (صباحا)

سابعا -التركيز على الهجرة
جلسة عامة

تسليط الضوء على شاغلنا اإلنساني المشترك المتعلق بوضع المهاجرين الضعفاء طوال طرق الهجرة في
أوطانهم األصلية وبلدان العبور والوجهة ،بغية تعزيز االستجابة اإلنسانية الحتياجات هؤالء المهاجرين من

حيث الحماية والمساعدة.
-15

تقرير مرحلي ( )2015-2011عن تنفيذ القرار " 3الهجرة :ضمان الوصول إلى المهاجرين،

والكرامة ،واحترام التنوع ،واإلدماج االجتماعي" الصادر عن المؤتمر الدولي الحادي والثالثين
وستحيط الجلسة العامة علما بالتقرير باعتباره متابعة للمؤتمر الدولي الحادي والثالثين.

ثالثا-

اللجان (تابع)

رابعا -الحوار بشأن العمل اإلنساني :فضاء بلورة الرؤى (تابع) – ُيعقد بشكل مستمر
خامسا -نقاش عام (تابع) – ُيعقد بشكل مستمر
سادسا-

لجنة الصياغة (تابع) – ُتعقد بشكل مستمر

األربعاء  9كانون األول/ديسمبر (صباحا)
ثالثا-

اللجان (تابع)

رابعا -الحوار بشأن العمل اإلنساني :فضاء بلورة الرؤى (تابع) – ُيعقد بشكل مستمر
خامسا -نقاش عام (تابع) – ُيعقد بشكل مستمر
سادسا -لجنة الصياغة (تابع) – ُتعقد بشكل مستمر
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األربعاء  9كانون األول/ديسمبر (بعد الظهر)
ثالثا-

اللجان (تابع)

رابعا -الحوار بشأن العمل اإلنساني :فضاء بلورة الرؤى (تابع) – ُيعقد بشكل مستمر
خامسا -نقاش عام (تابع) – ُيعقد بشكل مستمر
سادسا -لجنة الصياغة (تابع) – ُتعقد بشكل مستمر
األربعاء  9كانون األول/ديسمبر (مساء)

اجتماع مع المرشحين النتخابات اللجنة الدائمة للصليب األحمر والهالل األحمر
زيارة المتحف الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر
(ليس هذا جزءا من جدول األعمال الرسمي للمؤتمر)
الخميس  10كانون األول/ديسمبر (صباحا)

ثالثا-

اللجان (تابع)

رابعا -الحوار بشأن العمل اإلنساني :فضاء بلورة الرؤى (تابع) – ُيعقد بشكل مستمر
خامسا -نقاش عام (تابع) – ُيعقد بشكل مستمر
سادسا -لجنة الصياغة (تابع) – ُتعقد بشكل مستمر
الخميس  10كانون األول/ديسمبر (بعد الظهر)

ثامنا -انتخابات اللجنة الدائمة
جلسة عامة
-16

انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة

 نداء الحضور
 بدء التصويت االلكتروني

 إعالن النتائج أو مواصلة االنتخابات
تاسعا -التقارير واعتماد الق اررات
جلسة عامة
 -17بنود المتابعة

 -1عرض التقرير الخاص بتنفيذ خطة العمل الممتدة ألربع سنوات من أجل تنفيذ القانون الدولي
اإلنساني

 -2عرض تقرير عن تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في  28تشرين الثاني /نوفمبر  2005بين جمعية
-18

الهالل األحمر الفلسطيني وجمعية ماجن دافيد أدوم في إسرائيل

عرض تقرير عن أعمال المؤتمر الدولي الثاني والثالثين يتضمن ما يلي:
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 تقارير بشأن كل لجنة من اللجان الخمس المعنية بمواضيع محددة
 تقرير عن الحوار بشأن العمل اإلنساني :فضاء بلورة الرؤى

 لمحة عن التعهدات المقدمة للمؤتمر الدولي الثاني والثالثين
 تقرير لجنة الصياغة
 -19اعتماد الق اررات:

-1

تعزيز القانون الدولي اإلنساني الذي يحمي األشخاص المحرومين من حريتهم

متابعة تنفيذ القرار رقم  1الذي اعتمده المؤتمر الدولي الحادي والثالثون

 -2تعزيز االمتثال للقانون الدولي اإلنساني (االمتثال)

متابعة تنفيذ القرار رقم  1الذي اعتمده المؤتمر الدولي الحادي والثالثون

 -3العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي :العمل المشترك على منعه ومواجهته
متابعة تنفيذ توصيات حلقة العمل رقم  9لمجلس المندوبين لسنة 2013

 -4الرعاية الصحية في خطر :احترام الرعاية الصحية وحمايتها

متابعة تنفيذ القرار رقم  5الذي اعتمده المؤتمر الدولي الحادي والثالثون

 -5سالمة المتطوعين والموظفين اإلنسانيين وأمنهم

متابعة تنفيذ القرار رقم  4الذي اعتمده المؤتمر الدولي الحادي والثالثون

 -6تعزيز األطر القانونية لمواجهة للكوارث والحد من المخاطر واإلسعافات األولية
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متابعة تنفيذ القرار رقم  7الذي اعتمده المؤتمر الدولي الحادي والثالثون

تعزيز استجابة الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر لالحتياجات اإلنسانية

المتزايدة

متابعة مواضيع عديدة يتناولها مجلس المندوبين سنة  2015وتناولتها اجتماعات سابقة
للمجلس ونوقشت في إطار الدورة التاسعة عشرة للهيئة العامة لالتحاد الدولي ،وتتضمن

"تعزيز التنسيق والتعاون في الحركة" و"مبادئ وقواعد الصليب األحمر والهالل األحمر

للمساعدة اإلنسانية".

 -8تنفيذ مذكرة التفاهم بين جمعية الهالل األحمر الفلسطيني وجمعية ماجن دافيد أدوم
اإلسرائيلية

متابعة تنفيذ القرار رقم  8الذي اعتمده المؤتمر الدولي الحادي والثالثون استنادا إلى التقرير

-9

الخاص بالتقدم المحرز في تنفيذ القرار

حل صندوق "أوغوستا" وضم رأس ماله إلى صندوق وسام "فلورانس نايتنغيل" :استعراض
نظام منح وسام "فلورانس نايتنغيل

عاش ار -حلقة نقاش
جلسة عامة
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حلقة نقاش رفيعة المستوى حول نتائج المؤتمر – تحويل النتائج إلى آثار
حادي عشر-

اختتام المؤتمر

جلسة عامة
مراسم االختتام
****************

من المقرر تنظيم عدد من الفعاليات الجانبية بناء على مبادرات المشاركين في المؤتمر .وسوف ُيعمم برنامج
الفعاليات الجانبية وقت إرسال الوثائق الرسمية للمؤتمر بالبريد .وتجدر اإلشارة إلى أن الفعاليات الجانبية ال تندرج
ضمن جدول األعمال الرسمي للمؤتمر.

