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الثالثاء 8 كانون األول/ ديسمبر
التسجيل

һ   7:30 من

الفعاليات الجانبية
һ   13:45-12:45

الفعاليات الجانبية
һ   19:00-18:00

 ю En=English, Fr=French, Es=Spanish, Ar=Arabic, Ru=Russian

االفتتاح
һ   11:00-9:00

الكلمة االفتتاحية والخطابات الرئيسية / المسائل اإلجرائية / الجائزة الخاصة 
ю   En,Fr,Es,Ar,Ru

حلقة  نقاش
һ   12:30-11:15

قوة اإلنسانية - مبادئنا أساس عملنا
ю   En,Fr,Es,Ar,Ru

حفل استقبال تقيمه الحكومة السويسرية 
һ   19:00 من

الحوار بشأن العمل 
اإلنساني

فضاء بلورة الرؤى
ӎ  22/21 :القاعة
һ   15:45-14:00

مخاطر الكوارث وتغير المناخ

ӎ  22/21 :القاعة
һ   18:00-16:15

المخاطر في المناطق الحضرية

اللجنة
الرعاية الصحية في خطر:

مواصلة حماية تقديم الرعاية 
الصحية معا

ӎ  1 القاعة
һ   17:00-15:00

ю   En,Fr,Ar

اللجنة
العمل المشترك على درء العنف 
الجنسي والعنف القائم على النوع 

االجتماعي
ӎ  2 القاعة
һ   17:00-15:00
ю   En,Es,Ru

نقاش عام
ӎ  6/5 القاعة
һ   19:00-14:00
ю   En,Fr,Es,Ar,Ruلجنة

الصياغة
ӎ  4/3 القاعة
һ   15:00 من
ю   En,Fr,Es,Ar,Ru

19:00-18:00
ӎ  1 القاعة

إشراك الشباب من أجل عالم أفضل
ю   En,Fr,Es,Ar,Ru

ӎ  3 القاعة
العواقب اإلنسانية لألسلحة النووية

ю   En

ӎ  8/7 القاعة
تعزيز االستعداد القانوني للكوارث 

والحد من مخاطره
ю   En ا

ӎ  15 القاعة
التحديات الجديدة أمام حماية الممتلكات 

الثقافية: من األضرار الناتجة عن 
الحوادث إلى التدمير المقصود

ю   En,Fr,Es   

ӎ  18 القاعة
الحركة والقطاع المؤسسي: 

إقامة الشراكات إلحداث التأثير
ю   En

13:45-12:45
ӎ  8/7 القاعة

ابتكارات نالت جوائز في الحد 
من مخاطر الكوارث – منظمة 

 Australian Business
Roundtable مثاال على التغيير

ю   En

ӎ  15 القاعة
العمل اإلنساني في السلم: 

»مشروع ريو« للجنة الدولية
ю   En, Portuguese

ӎ  18 القاعة
األطفال واالحتجاز في حاالت النزاع 

المسلح
ю   En,Fr

ӎ  6/5 القاعة
إعادة االتصال بين العائالت:
 األزمات والنزوح والصمود

ю   En,Fr,Es,Ar

الفعاليات الجانبية



 ю En=English, Fr=French, Es=Spanish, Ar=Arabic, Ru=Russian
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األربعاء 9 كانون األول/ ديسمبر

9:00-8:00

ӎ  2 القاعة
االنتقال بالمبادئ 

األساسية والقيم اإلنسانية 
إلى العمل: تعزيز وتوحيد 

النظرة إلى المبادئ عن 
طريق التثقيف في  المجال 

اإلنساني
ю   En,Fr,Es,Ar

ӎ  6/5 القاعة
كيف يمكن لمنظمة 
التعاون اإلسالمي 

أن تستفيد من خبرة 
المناطق األخرى في 

تعزيز التعاون؟
ю   En,Fr,Ar

ӎ  8/7 القاعة
الفعالية الجانبية 

»ميكتا« حول القوانين 
المطبقة في االستجابة 

الدولية للكوارث
ю   En

ӎ  15 القاعة
إعادة  اإلدماج من أجل 
بناء السالم والمصالحة

ю   En

ӎ  18 القاعة
الوصول إلى من يتعذر 
الوصول إليهم: صحة 

األمهات وحديثي 
الوالدة واألطفال في 
السياقات اإلنسانية 

العصيبة
ю   En,Fr

13:15-12:15

ӎ  1 القاعة
تدابير محاربة اإلرهاب 

والعمل اإلنساني
ю   En,Fr,Ar

ӎ  2 القاعة
الهجرة: حالة طوارئ أم 

ظاهرة عادية؟
ю   En

ӎ  6/5 القاعة
التكنولوجيا من أجل 
الصمود: كيف تؤثر 

التكنولوجيا في صمود 
المجتمعات المحلية؟

ю   En,Fr,Es,Ar

ӎ  15 القاعة
خدمات اإلسعاف 

والرعاية قبل الوصول 
إلى المستشفى العاملة 

في حاالت الخطر
ю   En,Es,Ar

ӎ  18 القاعة
تسجيل الخسائر البشرية  

من أجل االعتراف 
بالضحايا   وتحسين تقييم 

الضرر المترتب عن النزاع
ю   En

19:00-18:00

ӎ  1 القاعة
ضرر األسلحة المتفجرة 

على المدنيين في المناطق 
اآلهلة بالسكان

ю   En

ӎ  2 القاعة
منع حدوث العنف 

الجنسي والقائم على 
النوع االجتماعي في 

الكوارث ومواجهته
ю   En,Fr,Es,Ar

ӎ  8/7 القاعة
مواجهة التحديات 

المتعلقة بالحماية في 
المناطق الحضرية: 

الدروس المستفادة من 
النزاع والنزوح في 

البلدات والمدن
ю   En

ӎ  15 القاعة
إعداد التقارير الطوعية 

عن االمتثال للقانون 
الدولي اإلنساني على 

الصعيد الوطني
ю   En

ӎ  18 القاعة
سد ثغرات   التمويل 

الدولي في مجال العمل 
اإلنساني والتنمية

ю   En

الفعاليات الجانبية
һ   13:15-12:15

الفعاليات الجانبية
һ   19:00-18:00

الفعاليات الجانبية
һ   9:00-8:00

نظرة على الهجرة
һ   9:45-9:00

ю   En,Fr,Es,Ar,Ru

الحوار بشأن العمل 
اإلنساني

فضاء بلورة الرؤى
ӎ  22/21 :القاعة
һ   12:15-10:00

صمود األنظمة الصحية القائمة 
على المجتمعات

ӎ  22/21 :القاعة
һ   15:00-13:00

السياقات غير اآلمنة

ӎ  22/21 :القاعة
һ   18:00-15:30

الهجرة

اللجنة
العمل المشترك على درء العنف الجنسي 

والعنف القائم على النوع االجتماعي
ӎ  1 القاعة
һ   12:00-10:00

ю   En,Fr,Ar

اللجنة
بناء الصمود: تعزيز األطر القانونية من 

أجل الكوارث والطوارئ
ӎ  1 القاعة
һ   15:30-13:30
ю   En,Fr,Es,Ar,Ru

اللجنة
التحديات المعاصرة للقانون الدولي 

اإلنساني
ӎ  1 القاعة
һ   17:45-15:45

ю   En,Fr,Ar

اللجنة
بناء الصمود: إطالق تحالف المليار 

من أجل القدرة على الصمود
ӎ  2 القاعة
һ   12:00-10:00
ю   En,Fr,Es,Ar,Ru

اللجنة
الرعاية الصحية في خطر: مواصلة 

حماية تقديم الرعاية الصحية معا
ӎ  2 القاعة
һ   15:30-13:30
ю   En,Es,Ru

اللجنة
مبادُئنا أساس عملنا

ӎ  2 القاعة
һ   17:45-15:45
ю   En,Es,Ru

نقاش عام
ӎ  6/5 القاعة
һ   12:00-10:00
ю   En,Fr,Es,Ar,Ru

نقاش عام
ӎ  6/5 القاعة
һ   18:00-13:30
ю   En,Fr,Es,Ar,Ru

تدشين متحف 
الصليب األحمر 
والهالل األحمر

һ   18:00 من

اجتماع مع المرشحين
ӎ  2 القاعة
һ   20:10-19:10
ю   En,Fr,Es,Ar,Ru

لجنة
الصياغة

ӎ  4/3 القاعة
һ   9:00 من
ю   En,Fr,Es,Ar,Ru

ӎ   - 1 القاعة

الفعاليات الجانبية
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17:00

 ю En=English, Fr=French, Es=Spanish, Ar=Arabic, Ru=Russian

الخميس 10 كانون األول/ ديسمبر

9:00-8:00

ӎ  1 القاعة
نحو إعداد معاهدة جديدة 
لتبادل المساعدة القانونية 
والتسليم في مجال الجرائم 

الوحشية
ю   En,Fr

ӎ  2 القاعة
التطويع المحلي للعمل 

اإلنساني 
ю   En,Fr,Es,Ar,Ru

ӎ  6/5 القاعة
تقديم مساعدة إنسانية 

تحفظ الكرامة
ю   En,Fr,Ar, Turkish

ӎ  15 القاعة
القانون الدولي اإلنساني 

واإلسالم 
ю   En,Fr,Ar

ӎ  18 القاعة
معاهدة تجارة األسلحة: 

تنفيذها وترويجها في 
العالم
ю   En

13:00-12:00

ӎ  8/7 القاعة
معالجة اآلثار النفسية

المترتبة عن النزاعات 
المسلحة والعنف

ю   En

ӎ  15 القاعة
الحد من مخاطر الكوارث 
- من إطار عمل سينداي 

إلى نهج نيبال القائم على 
المجتمعات

ю   En,Fr

ӎ  18 القاعة
العمل على مكافحة اإلفالت 
من العقاب وتحسين سبل 

المساءلة من أجل الضحايا 
والناجين من  العنف 

الجنسي والقائم على 
النوع االجتماعي: أدوات 

وتجارب عملية
ю   En,Fr,Es,Ar

14:15-13:15

ӎ  8/7 القاعة
الرصد وإعداد التقارير 

وتقصي الحقائق: 
المنهجية وإمكانيات 

بناء الثقة
ю   En

ӎ  15 القاعة
نحو الصمود في 

المجال الغذائي
ю   En,Fr

ӎ  18 القاعة
تحديث التعليقات 

على اتفاقيات جنيف 
وبرتوكوالتها لمواكبة 

القرن الحادي والعشرين
ю   En,Fr,Es,Ar

الفعاليات الجانبية
һ   13:00-12:00

الفعاليات الجانبية
һ   14:15-13:15

الفعاليات الجانبية
һ   9:00-8:00

الحوار بشأن العمل 
اإلنساني

فضاء بلورة الرؤى
ӎ  22/21 :القاعة
һ   12:00-9:00

اللجنة
المبادئ األساسية في العمل

ӎ  1 القاعة
һ   11:30-9:30
ю   En,Fr,Ar

اللجنة
التحديات المعاصرة في القانون 

الدولي اإلنساني
ӎ  2 القاعة
һ   11:30-9:30
ю   En,Es,Ru

نقاش عام
ӎ  6/5 القاعة
һ   13:00-9:00
ю   En,Fr,Es,Ar,Ru

لجنة
الصياغة

ӎ  4/3 القاعة
һ   9:00 من
ю   En,Fr,Es,Ar,Ru

الفعاليات الجانبية

االنتخابات / التقارير / القرارات
һ   16:00-14:30

اللجنة الدائمة المعنية باالنتخابات / إعداد التقارير عن عمل المؤتمر / اعتماد القرارات 

حلقة نقاش / الجلسة الختامية
һ   17:00-16:00

حلقة نقاش حول نتائج المؤتمر
ю   En,Fr,Es,Ar,Ru


