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 فضاء بلورة الرؤى – حوار بشأن العمل اإلنساني

 

، الفرصة الرؤى بلورة فضاء – اإلنساني العمل بشأن حوارالسيتيح المؤتمر الدولي الثاني والثالثون عبر 
 .الحالية والمقبلة وللتعاون على إيجاد حلول لها العمل اإلنسانيلمناقشة التحديات للمشاركين 

مفتوح ومبتكر وتستند إلى مدخالت من السكان المستضعفين والموظفين وستيسر المناقشات في شكل 
والمتطوعين وراسمي السياسات والدوائر األكاديمية عبر منبر من األقوال إلى األعمال على اإلنترنت 

)www.voicestoaction.org والفاعليات المحورية في النمسا وبنغالديش وهندوراس ولبنان (
الربط بين النقاشات الدائرة في وليبيريا. ويرمي هذا الحوار بين أصحاب المصالح المتعددين إلى 

إلى حين انعقاد  المؤتمر والوقائع الحقيقية والسعي إلى تحقيق تأثير يمكن قياسه وتعزيز هذا التأثير
 الثالث والثالثين.المؤتمر الدولي 

أثناء المؤتمر، بالتوازي مع  دون توقف فضاء بلورة الرؤى -اإلنساني بشأن العمل وسيجرى هذا الحوار 
 حوارات في أشكال أخرى (حوار عام وحوار في لجان وما إلى ذلك)

 

http://www.voicestoaction.org/
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 المنهجية

 فضاءمتوازيين هما:  مساريناإلنساني في المؤتمر الثاني والثالثين إلى بشأن العمل ينقسم هيكل الحوار 
تقوم على الكثير من ويتبع كل مسار من المسارين منهجية . مواضيعيةحوارات خمسة والرؤى  بلورة

الفائدة الرئيسية منها أن يتجاوز المشاركون العروض والتفاعالت والمشاورات وينتقلوا إلى و التفاعل،
 لتعلم والتعاون فعلياً.أسلوب مختلف تماماً في العمل؛ أسلوب يقوم على االستماع وا

 الرؤى بلورة فضاء

اعتباراً من بعد ظهيرة يوم الثالثاء إلى ظهر يوم الخميس، العمل  ،الرؤى بلورة فضاءسنتدبر أثناء 
اإلنساني على األجل الطويل وأساليب الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر الفريدة في العمل 

المواضيعية التي ستدور على الحوارات  وسنستند إلىوالمبادئ األساسية التي تتبعها للوفاء بواليتها. 
لضمان أن يكون عملنا واقعياً وعملياً، دون أن يغيب عن ذهننا الغرض اإلنساني األوسع نطاقاً  التوازي

 الذي نسعى إلى تحقيقه بعملنا الجماعي. 

والحركة والجهات  ليوم الثالثاء) باستطالع الطريقة التي نؤثر بها (الدو(بعد ظهيرة  1وسنبدأ في اليوم 
نطاق وحجم عملنا وطبيعة طموحنا المشترك  –الفاعلة اإلنسانية األخرى والشركاء) في العناصر المكونة 

واألدوار التي نقوم بها والطريقة التي نتفاعل بها فيما بيننا. وسننظر أيضاً في الطريقة التي تطبق بها 
الحركة مبادئها األساسية من خالل عملياتها ودعوتها وموظفيها ومتطوعيها. وسنختتم اليوم بتبادل اآلراء 

الحضرية" وارث وتغير المناخ" و"المخاطر في البيئة "مخاطر الكفي الحوارات حول موضوعي 
 اً في الحلول المحددة لتحقيق أهدافنا اإلنسانية المشتركة على نحو أفضل. يوبالنظر مبدئ

(األربعاء) نماذج بديلة متعددة للطريقة التي يمكن أن يؤثر بها عملنا في العالم عن  2وسنعد في اليوم 
لول التي من شأنها أن تزيد من تأثيرنا إلى أقصى حد. وسنتطرق إلى خالصات طريق وضع قوائم بالح

والمركزة على المجتمع" و"الهجرة" و"البيئات  المرنةضافية حول مواضيع "النظم الصحية اإلحوارات ال
غير اآلمنة"، وسنبدأ ببناء ما يطلق عليه اسم "مخطط أفكار" يمكن أن يحفز األفكار إلنجاز المزيد من 

 لعمل الفعال على المستويين المحلي والعالمي.ا

(صباح يوم الخميس) مخطط األفكار المذكور ونستشرف العديد من السنوات المقبلة  3وسننقح في اليوم 
للوقوف على الطريقة التي قد تؤثر بها النهوج العملية التي نصممها وتطبيق المبادئ األساسية في قدرتنا 

 ية المشتركة. وسيعمم ملخص موجز للمناقشات في الجلسة العامة الختامية.على تحقيق أهدافنا اإلنسان

 المواضيعيةالحوارات 

 ساعتين ونصفإلى  ساعة ونصفهي عبارة عن حلقات عمل مدتها من  المواضيعية الخمسةالحوارات 
نسانية سيتعاون فيها المشاركون على استحداث أفكار وحلول للتصدي للتحديات التي تطرحها القضايا اإل

 الرؤى بلورة فضاءمدخالت في كالنتائج غير الملزمة التي ستحققها هذه الحوارات ب وسيستعانالملحة. 
 لعدة مرات خالل األيام الثالثة.

 (الثالثاء) 1ستعقد الجلستان التاليتان بعد ظهيرة اليوم و

 مخاطر الكوارث وتغير المناخ •
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 المخاطر في البيئة الحضرية •

 \(األربعاء) 2التالية خالل اليوم وستعقد الجلسات 

 النظم الصحية المرنة والمركزة على المجتمع •
 الهجرة •
 البيئات غير اآلمنة •

 المشاركة

إلى ضمان  وسعياً على عدد محدود من المشاركين.  الموضوعيةوالحوارات  الرؤى بلورة فضاءيقتصر 
التوازن في تمثيل مختلف المجموعات صاحبة المصلحة، سيحدد مسبقاً قسم من المشاركين في كل جلسة. 

 وستتاح المقاعد المتبقية للمشاركين حسب األسبقية.

بناء على طلب المشاركين. وستيسر  الرؤى بلورة فضاءويمكن تقديم خدمات الترجمة الفورية خالل 
اركة الفعالة بأي لغة من لغات إلتاحة المشي مجموعات صغيرة غير رسمية ف المواضيعيةالحوارات 

 ل المؤتمر دون الحاجة إلى الترجمة الفورية.عم

من أو أي حوار  الرؤى بلورة فضاءويرجى من المشاركين في المؤتمر الراغبين في المشاركة في 
إرسال رسالة بريد بالمشاركة عن طريق عن اهتمامهم للمنظمين اإلعراب  الحوارات المواضيعية

 .conferences@rcrcconference.orgإلكتروني على العنوان التالي: 

 ويمكنكم العثور على استبيان أعد كجزء من عملية التسجيل على المواقع اإللكترونية التالية: 

 العربية:

5bdeleg_value%5d&nhttps://www.surveymonkey.com/r/5B7WMH3?id=%5bid_value%5d&deleg=%
ame=%5bname_value  

 اإلنكليزية:

https://www.surveymonkey.com/r/LTFBMX9?id=%5bid_value%5d&deleg=%5bdeleg_value%5d&n
ame=%5bname_value  

 الفرنسية:

nahttps://www.surveymonkey.com/r/LQC2DSP?id=%5bid_value%5d&deleg=%5bdeleg_value%5d&
me=%5bname_value  

 اإلسبانية:

https://www.surveymonkey.com/r/LX8CXYR?id=%5bid_value%5d&deleg=%5bdeleg_value%5d&n
ame=%5bname_value 

 

https://www.surveymonkey.com/r/5B7WMH3?id=%5bid_value%5d&deleg=%5bdeleg_value%5d&name=%5bname_value
https://www.surveymonkey.com/r/5B7WMH3?id=%5bid_value%5d&deleg=%5bdeleg_value%5d&name=%5bname_value
https://www.surveymonkey.com/r/LTFBMX9?id=%5bid_value%5d&deleg=%5bdeleg_value%5d&name=%5bname_value
https://www.surveymonkey.com/r/LTFBMX9?id=%5bid_value%5d&deleg=%5bdeleg_value%5d&name=%5bname_value
https://www.surveymonkey.com/r/LQC2DSP?id=%5bid_value%5d&deleg=%5bdeleg_value%5d&name=%5bname_value
https://www.surveymonkey.com/r/LQC2DSP?id=%5bid_value%5d&deleg=%5bdeleg_value%5d&name=%5bname_value
https://www.surveymonkey.com/r/LX8CXYR?id=%5bid_value%5d&deleg=%5bdeleg_value%5d&name=%5bname_value
https://www.surveymonkey.com/r/LX8CXYR?id=%5bid_value%5d&deleg=%5bdeleg_value%5d&name=%5bname_value

