عرض جللسات منتدى الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر
يف ظروف اليوم رسيعة ر
كبّيا يف حياة الناس ويف اعادة صياغة طريقة
التغّي ،ميكن لالجتاهات والاضطراابت الهائةل أأن حتدث تأأ ًثّيا ً
معل القطاع النساين يف املس تقبل ،وعىل سبيل املثال ل احلرص ،تشمل تكل الاجتاهات :اذلاكء الاصطناعي ،والاضطراابت الرمقية،
وتصاعد التطرف ،ومتويل العمل النساين املتغّي ،والتحراكت الساكنية والتغّيات ادلميغرافية.
وهيدف منتدى الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر اىل تعزيز املناقشات حول هذه املعضالت احلالية واملس تقبلية ،واىل تبادل ا ألفاكر بشأأن
حلولها املمكنة ،لمتكني احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر من الاس مترار يف توفّي خدمات ذات صةل يف بيئة متغّية .ويستند
جدول ا ألعامل هذا اىل جلسات احلوار القلميية اليت نظمت يف الفرتة من أذار /مارس اىل أأيلول /سبمترب  ،2017واىل مقرتحات قدمهتا
امجلعيات الوطنية .ويسرتشد بتجارب املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر ،ول س امي مبادرة "من ا ألقوال اىل
ا ألعامل" ،اليت فتحت الباب للتشاور مع املترضرينً ،
فضال عن احلوار بشأأن العمل النساين.
ويف هناية ا ألمر ،يمتثل الهدف املتوىخ من املنتدى يف التأأثّي عىل جدول أأعامل املؤمتر ادلويل القادم ،لكفاةل بقائه وثيق الصةل واملسامهة
يف تطويع معل احلركة ليحقق الغرض املنشود منه مس ً
تقبال.
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اجللسة الافتتاحية
 – 10:00–9:00القاعة San Marco
س ُيفتتح منتدى الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر بعرض فين لفريق "ديب بلو درمي".
املُيرس /املُنظم:

كريس توف فون توغنبورغ ،الرئيس املعين ابحلوار الاجامتعي ،املنتدى الاقتصادي العاملي

صبا ًحا :التحولت الاجامتعية
كيف ميكننا التعامل مع الوضع الراهن؟ اجتاهات العنف الناش ئة اليت تؤثر يف اجملمتع

حوار ودراسات حاةل من امجلعيات الوطنية بش أأن ا ألشاكل الناش ئة من العنف والتعصب (الجنلزيية /الفرنس ية /الس بانية /العربية/
الروس ية)  – 12:30–10:30 -القاعة Toscano 2
لقد شهد العامل يف الس نوات العرش املاضية تصاعد الزنعات القومية ،وعدم التسامح ،والتطرف .وغال ًبا ما يصاحب هذه الظواهر اش تداد
وتطور أأمناط واجتاهات للعنف ،اىل جانب تفتيت البنية اجملمتعية ،و ر
تغّيات يف العالقات بني الناس والطريقة اليت يساندون هبا بعضهم
بعضً ا .مفا ا ألس باب اليت تؤدي اىل هذه ا ألمناط اجلديدة من السلوك ،وكيف تُؤ ِّث رر هذه ر
التغّيات عىل اجملمتعات اليت خندهما؟ وما
التحدايت اليت س تواهجها احلركة ذلكل؟
وس تتبادل ثالث مجعيات وطنية مع احلضور خرباهتا يف معاجلة ا ألشاكل الناش ئة من العنف ،وخاصة ما ي ُسمى ابلرهاب ،والعنف يف
املناطق احلرضية ،وتطرف الش باب .وفضال عن ذكل ،سيتضمن مرشوع "س نتينل" تبادل الرؤى وا ألفاكر املتعمقة بشأأن كيف
تس تخدم "ادارة املعلومات اخلاطئة" كأداة ملواهجة خطاب الكراهية وغّيه من مظاهر العنف.
امل ُيرس /املُنظم:
املتحدثون /اخلرباء:

غويندولني ا ألتريب ،ادارة حالت الطوارئ واخملاطر ،الصليب ا ألمحر الفرنيس
فّينر كّيش باوم ،ا ألمني العام ،الصليب ا ألمحر المنساوي
أان مرس يدس بينيا فالّيو ،حملةل يف جمال العنف يف املدن ،الصليب ا ألمحر الكولوميب
كريس توفر اتكوود ،املدير التنفيذي ،مرشوع "س نتينل"

حتولت دميغرافية مربكة

اس تكشاف تفاعيل بش أأن الت أأثّي احمل متل للش يخوخة وال منو الساكين (الجنلزيية)  – 12:30–10:30 -القاعة Romano 2
تشّي التقديرات احلالية اىل أأن تعداد ساكن العامل سيس تقر عند حنو  10مليارات نسمة .ويف الوقت نفسه ،يس متر ازدايد متوسط معر
كبّيا يف ساحات العمل
النسان ،ول ميكن استبعاد قفزة كبّية حممتةل .وبسبب الساكن املس نني تنشأأ حتدايت جديدة حتدث اضطر ًااب ً
النساين .وتس تكشف حلقة العمل هذه اليت تدور عن الاسترشاف الاسرتاتيجي املتسارع وأفاق املس تقبل ،العواقب وتدابّي التأأهرب
املمكنة لش يخوخة ساكن العامل وتزايد تعدادمه.
2

*وسوف تس تخدم هذه العملية املعنية بوضع السيناريوهات مجموعة أأدوات الامنذج ا ألولية املبيَّنة يف خانة العرض.
امل ُيرس /املُنظم:

دانيل دوبوس ،الاستبصار وأفاق املس تقبل ،اخملترب النساين العاملي

هل نثق يف املؤسسات؟

جلسة نقاش حول تراجع الثقة العامة يف املؤسسات وت أأثّيه عىل القطاع النساين يف املس تقبل (الجنلزيية)  – 12:30–10:30 -القاعة
Romano 3
ان تراجع ثقة الناس يف املؤسسات التقليدية اجتاه حقيقي و ُموثَّق .وي ُ ر ِّعرف معهد حبوث "ايدملان" – اذلي يقيس مؤرش الثقة منذ عام
 – 2001عام  2017بأأنه عام " أأزمة الثقة" .ويكشف مسحه الاس تقصايئ اذلي يشمل  28بدلً ا أأن أأقل من  %50من الناس ما زالوا
يثقون يف احلكومات ووسائل العالم ،و أأن نس بة أأكرث قليال من النصف يثقون يف املنظامت غّي احلكومية ومنشأت ا ألعامل .وي ُ ِّ رعرب هذا
حتول يف ثقة عامة الناس من المنط الهريم القدمي اىل المنط ا ألفقي اجلديد وغّي التقليدي.
عن ر
متتكل احلركة بتارخيها الطويل وجمال معلها الواسع ،لك صفات وخصائص مؤسسة قد تكون حمال لالنتقاد من قبل أراء امجلهور املتغّية.
للتصورات اخلاطئة وسوء الفهم يف وقت
عالوة عىل ذكل ،قد تكون امجلعيات الوطنية بوصفها هيئات مساعدة للحكومات ،عرض ًة ر
صوراهتم؟ كيف
ا ألزمات ،وهو ما قد ي رقوض ثقة امجلهور .فهل احلركة ل تزال بعيد ًة عن مركز العاصفة من حيث ثقة عامة الناس وت ر
يُم ِّكن للحركة حامية مساحة العمل النساين ،ويف الوقت نفسه بناء عالقة بناءة مع العسكريني؟ ستس تكشف هذه اجللسة التحدايت
والفرص اليت تنشأأ نتيج ًة لهذه الثقة املتناقصة .وبصفة خاصة ،ستبحث الثقة من خمتلف الزوااي :القطاع اخلاص ،واملؤسسات الأاكدميية،
وجمال العمل النساين ،وكذكل العالقة املُعقَّدة للمنظامت النسانية مع املؤسسات العسكرية.
امل ُ رنظم:
املتحدثون /اخلرباء:

الزي موسكيين ،انئبة املدير القلميي لشؤون احلركة ،اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر (اللجنة ادلولية)
كريش نا كومار ،املدير املعين ابلسرتاتيجية الرمقيةLeo Burnett ،
اريك مارلكي ،املمثل التنفيذي املقمي ،مركز جنيف للس ياسات ا ألمنية
س ميون شافهيتل ،مرحش لنيل ادلكتوراه وابحث مشارك ،جامعة سانت غالن
ايمسينا هاينس ،املسؤوةل التنفيذية ا ألوىل ،Integrity Action ،لندن
بن لوك ،مدير أأول ،الشؤون ادلولية ،ايدملان

التكنولوجيا والرمقنة ومس تقبل جممتعنا

حوار بش أأن الفرص والتحدايت الناش ئة ( -الجنلزيية /الفرنس ية /الس بانية /العربية /الروس ية)  –12:30–10:30 -القاعة Marcello
ان َّنا اليوم نقف عىل مشارف ثورة تكنولوجية س ُتح ِّدث ر
تغّيات جوهرية يف الطريقة اليت حنيا هبا ونعمل ونتواصل مع بعضنا البعض.
فهناك حنو  2.8مليار خشص نشطون عىل وسائل التواصل الاجامتعي ،ولك اثنية ي ُنشأأ س تة ملفات تعريفية جديدة عىل موقع فيس بوك،
وقد أأحدثت التقنيات اجلديدة لالتصالت ثورة يف الطريقة اليت يتفاعل هبا الناس مع بعضهم البعضَّ ،
وغّيت الهيالك اجملمتعية .وعالو ًة
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عىل ذكل ،فان وسائل التواصل الاجامتعي س يطرت عىل دنيا املعلومات املؤسس ية .و أأصبحت "ا ألنباء الاكذبة" و "احلقائق البديةل" يه
الوضع العادي اجلديد اذلي يدفع بنا اىل عرص "ما بعد احلقيقة".
ورمبا تُؤ ِّث رر التقنيات الناش ئة تأأ ًثّيا اجياب ًيا عىل قدرة قطاع العمل النساين عىل معاجلة الاحتياجات النسانية والتمنوية ،ولكن مثة قضااي
أأخالقية وقضااي أأطول أأج ًال تتطلَّب البحث وادلراسة .فالطائرات بال طيار ،والنسان الآيل (الروبوت) ،واذلاكء الاصطناعي يه جمرد
فرصا وكيف متثل أأيضً ا معضالت عندما تُس تخدم يف س ياق الاس تجابة النسانية .ان َّنا
أأمثةل لكيف ميكن أأن متثل هذه التقنيات اجلديدة ً
سيتطور هذا ،ولكن شيئًا واحدً ا واحض وجيل :وهو أأن الاس تجابة هل جيب أأن تكون متاكمةل وشامةل ،ويشارك فهيا لك
ل نعرف كيف
َّ
أ
انهتاء ابملؤسسات الاكدميية ،واجملمتع املدين ،وابلطبع ،املنظامت النسانية .كيف تُؤ ِّث رر هذه
بدءا ابلقطاعني العام واخلاص و ً
اجلهات املعنية ً
التغّيات يف اجملمتعات اليت نعمل معها؟ هل ستتطلَّب هذه ر
ر
حتو ًل يف الاس تجابة النسانية؟ ستناقش هذه اجللسة الفرص
التغّيات ر
التطور التكنولويج الرسيع لقطاع العمل النساين .
والتحدايت اليت خيلقها ر
املُيرس /املُنظم:
املتحدثون /اخلرباء:

جاكوبو كينتانيال ،مستشار املشاركة اجملمتعية ،اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر (اللجنة ادلولية)
بول  -أأوليفييه دويه ،امل ُ رِّ
ؤسس املشاركPersonalData.IO ،
راهيل ديت ،زميةل غّي مقمية ،املعهد العاملي للس ياسات العامة
أأانيه أأايل ايكوتيش ،املديرة ا ألقدم للربامج النسانيةInternews ،
س يلفسرتو دي لويز ،عا ِّلم حبوث وبياانت ،املنظمة ا ألوروبية للبحوث النووية ()CERN

التغيّيات الثقافية والش بابية العاملية

اس تكشاف تفاعيل بش أأن التحولت والاجتاهات الساكنية العاملية للش باب (الجنلزيية)  – 12:30–10:30 -القاعة Romano 1
كبّيا من ساكن الكثّي من البدلان يف أأحناء العامل ،لكن معظمهم يواجه مس ً
تقبال يكتنفه الغموض والضبابية .ويواجه
جزءا ً
ي ُشلك الش باب ً
حتول أخر يف التارخي املعروف ،مع حرص  1.6مليار شاب يف ش ََّّت أأرجاء العامل عىل حل ا ألزمات
حتو ًل دميغرافيًا خمتل ًفا عن أأي ر
عاملنا ر
والتحدايت احلالية واملس تقبلية .لكن ِّممن يتأألَّف هذا اجليل؟ ما يه خماوفهم؟ وأماهلم؟ ما ر أأي ش باب اليوم؟ يف هذه اجللسة،
س يعرض ممثلو منظمة " "Peace Firstنتاجئ حبوهثا الرائدة اليت تس تكشف  120عا ًما من ر
التغّي الاجامتعي وثقافة الش باب – اليت
أأجريت ابلشرتاك مع رشكة "ديلوات" " - " Deloitteوس يعملون عىل تنظمي مناقشة بشأأن الاجتاهات الرئيس ية اليت تُؤ ِّث رر عىل
وحترك ر
التغّي الثقايف .وستتض َّمن هذه التجربة التفاعلية أأيضً ا ممارسة معلية هدفها اس تخالص الاثر والراء املتعمقة من أأجل
ش باب العامل ر
امجلعيات الوطنية.
املُيرسون /املُنظمون:

راؤول اكسّييس ،كبّي موظفي الربامج والتكنولوجيا،Peace First ،
و اريك داوسون ،الرئيس التنفيذي وامل ُ رِّ
ؤسس املشاركPeace First ،

التأأهب للمس تقبل

اس تكشاف تفاعيل لكيفية تصورمك للمس تقبل! (الجنلزيية)  –13:45–12:45 -القاعة Romano 2
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تصورات الناس عن املس تقبل من خالل تصممي حقائب حتتوي عىل ا ألش ياء اليت يود
هتدف حلقة العمل اخل َّالقة هذه اىل رصد ر
تصور .وس تع ُقب اجلزء اخلالق مناقشات بني اجملموعات حول حمتوى لك حقيبة ،وتأأمالت يف
املشاركون أأن يأأخذوها اىل مس تقبلهم امل ُ َّ
معلية التفكّي .وهذه الورشة ُمعدَّة من أأجل ممثيل الش باب واملتطوعني.
املُيرس /املُنظم:

سارة أأرموش ،معهد أأحباث " ،" Open Labجامعة نيواكسل

EuropAlien

عرض لعبة اسرتاتيجية تريم اىل تعزيز املهارات وتشجيع التغيّي الجيايب (الجنلزيية)  –14:00–13:00 -القاعة Toscano 2
تُس تخدم ا أللعاب ومناذج احملااكة عىل حنو مزتايد كأدوات ر
للتعُّل ابملشاركة ،والتدريب ،وتمنية القدرات .ومن ذكل  ،EuropAlienويه
لعبة طاوةل ( )Board Gameاسرتاتيجية أأنشأأها و َّ
مصمها الصليب ا ألمحر الربتغايل كربانمج للتدريب عىل املهارات يرتكَّز عىل التعاون.
وقد ُط رورت هذه اللعبة يف اطار مرشوع "اللعب من أأجل التغيّي" " "Play4Changeاذلي اس هتدف الش باب احملتجزين .وتُتيح هذه
اجللسة للمشاركني الفرصة لالملام ابللعبة وجتربة كيف ميكن اس تخدام ا أللعاب يف التدريب عىل املهارات وتمنية القدرات.
املُيرس /املُنظم:
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تياغو كوس تا ،ش باب الصليب ا ألمحر الربتغايل

بعد الظهر :طريقة معلنا
ما هو مس تقبل متويل العمل النساين؟

حوار بش أأن ا ألساليب املبتكرة ل متويل العمل النساين (الجنلزيية /الفرنس ية /الس بانية /العربية /الروس ية) 15:30 -14:00 -؛ يليه
اس تكشاف تفاعيل بش أأن ال متويل املبتكر (الجنلزيية)  – 17:00–15:45 -القاعة Marcello
التنوع الاكمل للجهات الفاعةل يف جمال المتويل وجمال
مثة حاجة واحضة اىل اعادة تشكيل النظام القامئ للعمل النساين ل ُيظهِّر بشلك مالمئ ر
العمل النساين .ولكن هذا يتطلَّب العمل يف تاكمل مع مصادر غّي مأألوفة لتدفق ر أأس املال .ويس تلزم توس يع املشاركة مع هذه املصادر
اجلديدة أأن يعمل النظام التقليدي للعمل النساين مع هجات فاعةل غّي مأألوفة ،ويتطلب أأيضا ضامن متويل ل ألنشطة النسانية يتسم
ابلتقيرد ابملبادئ والفعالية والكفاءة من خالل أأدوات ومناذج مبتكرة.
وسوف تس تكشف هااتن اجللس تان املشهد املايل املس تجد يف وقت تربز فهيا حاجة ُم َّ
سُّل هبا اىل زايدة كفاءة الطريقة اليت جيري هبا
جتميع ا ألموال وتوزيعها .من مه ماحنو الغد؟ أأي أأدوات المتويل املبتكر ميكن اس تخداهما حلشد املوارد الالزمة لالس تجابة للطلب
املزتايد؟ ُ
سّي ِّكرز اجلزء ا ألول للجلسة عىل بيان الس ياق وخمتلف الوسائل وا ألدوات املبتكرة .ويف اجلزء الثاين ،سيُشجع املشاركون من
خالل أأنشطة تفاعلية عىل اس تكشاف تأأثّي هذا الواقع اجلديد عىل الطريقة اليت نعمل هبا من خالل حتديد الفرص والتحدايت وخيارات
العمل املتاحة.
املُيرس /املُنظم:
املتحدثون /اخلرباء:

كريس توف فون توغنبورغ ،الرئيس املعين ابحلوار الاجامتعي ،املنتدى الاقتصادي العاملي
الينا كمي ،املديرة العامة ،الهالل ا ألمحر الاكزاخس تاين
بول كوريون ،خبّي الشؤون النسانية
جوزيف طومسون ،الرئيس التنفيذي/املؤسس املشارك" Aid:Tech" ،
مارتن اتو ،املؤسس املشارك لـ"الس ند النساين ا ألثر"
أأنيتا يون ،مسؤوةل الربامج اخلاصة برشااكت الصاحل العام الاجامتعي ،فيس بوك

املعونة اذلكية

جلسة نقاش للجمعيات الوطنية حول كيفية تقدمي املساعدات بشلك أأذىك وأأكرث اس تدامة( ،الجنلزيية)  –15:30–14:00 -القاعة
Romano 3
تتطور
املعونة اذلكية مس تدامة ،اذا أأردان أأن يكتب لنا النجاح يف املس تقبل كام كنا يف املائة وامخلسني عا ًما املاضية ،من الرضوري أأن َّ
اقتصاداي .وتتعلَّق التمنية املس تدامة بتلبية الاحتياجات احلالية بدون اضعاف قدرة ا ألجيال
احلركة عىل حنو مس تدام؛ بيئيًا واجامتع ًيا و ً
القادمة عىل أأن تفي يه أأيضً ا ابحتياجاهتا.
ومن خالل معلنا النساين ،جيب أأن حنرص عىل املسامهة يف التمنية املس تدامة يف جممتعاتنا احمللية وعىل املس توى العاملي .ول بد أأيضً ا،
أأن ندير احلركة بطريقة مس تدامة لضامن جناهحا عىل املدى الطويل .ويقتيض هذا تقليل تأأثّيان البييئ السليب قدر الماكن ،ويتطلب
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أأيضً ا حت رمل املسؤولية عن سالمة متطوعينا وتأأمني املوارد عىل ا ألمد الطويل (البرشية واملالية) من خالل القيادة الرش يدة واحلومكة
واملساءةل والزناهة.
كيف تبدو املعونة اذلكية يف املس تقبل؟ ستناقش هذه املائدة املس تديرة التحدايت الرئيس ية والفرص املتاحة ،وا ألولوايت النسانية
املرتبطة ابلس تدامة ،وادلور اذلي جيب أأن تضطلع به القيادة لضامن النجاح.
املُيرس /املُنظم:
املتحدثون /اخلرباء:

أسا أأندر ،املديرة املعنية ابلتغيّي ،الصليب ا ألمحر السويدي
ماركوس مادير ،ا ألمني العام ،الصليب ا ألمحر السويرسي
كيت فوربس ،رئيسة جلنة مراجعة احلساابت وادارة اخملاطر ،الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر
والهالل ا ألمحر

من البياانت الصغّية اىل البياانت الضخمة

حوار حول كيفية معل احلركة يف عرص البياانت الضخمة (الجنلزيية /الفرنس ية /الس بانية /العربية /الروس ية) –15:30–14:00 -القاعة
Toscano 2
لقد أأوجد الاس تخدام العاملي لش بكة النرتنت ،ووسائل التواصل الاجامتعي ،وغّيها من تقنيات التصال ،اماكنيات ل نظّي لها للوصول
اىل خمتلف أأنواع املعلومات ،وهذا بدوره َّزود اجلهات الفاعةل ابلقدرة عىل أأن ت ُ ِّ ر
شلك وختلق وتُؤ ِّث رر بشلك أ رين يف أأسلوب التفكّي والعمل
عىل املس تويني الفردي والعاملي.
فرصا هائةل لقطاع العمل النساين .فالكثّي من املنظامت تس تفيد من هذه الفرص ابلفعل عن طريق تعزيز هماراهتا املتصةل
وتُتيح البياانت ً
ابلبياانت "الضخمة" و"الصغّية" .والقدرة عىل فرز وحتليل مكيات هائةل من املعلومات قد تساعد عىل اجياد حلول تتسم ابلكفاءة
ملشالك معقدة ،مهنا ما يتصل ابلس تجابة النسانية .وعىل مدار ا ألعوام القليةل املاضية ،د أأبت امجلعيات الوطنية عىل تغيّي طرق معلها
يف مجع وحتليل البياانت وتبادلها ،والتحول من اس تخدام الوسائل الورقية اىل الوسائل الرمقية ،ومن البياانت البس يطة اىل البياانت
املتاكمةل اليت ميكن اس تخداهما من أأجل ختطيط اس تجابة أأفضل و أأرسع .ولكن مع القدرة عىل الوصول اىل البياانت واس تخداهما ،تأأيت
مسؤولية حامية املعلومات وحامية خصوصية أأحصاب البياانت .وستناقش هذه اجللسة الفرص والتحدايت اليت تواهجها احلركة عىل صعيد
الوصول اىل البياانت واس تخداهما.
املُيرسون /املُنظمون:
املتحدثون /اخلرباء:

راكيل برنيدو ابردال ،ادارة املعلومات ،الصليب ا ألمحر الس باين
ستيفانيا جيوديين ،رئيسة فريق " ،"510 Dataالصليب ا ألمحر الهولندي
يونغ غون يل ،حملل بياانت ،مبادرة " النبض العاملي" التابعة ل ألمم املتحدة
رينيه نيلسن ،قائد ،ادارة املعلومات ،الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر

مس تقبل الهجرة

حوار حول التحدايت الناش ئة يف جمال الهجرة (الجنلزيية)  –15:30–14:00 -القاعة Romano 2
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لقد ابت الزناع يف سورية من أأكرب ا ألزمات النسانية يف العامل ،وتسبَّب يف حتراكت ساكنية هائةل تُؤ ِّث رر عىل البدلان اجملاورة وما بعدها.
وتش متل نوعية ا ألنشطة املطلوبة لتلبية احتياجات املتأأثرين هبذا الزناع عىل تقدمي أأنشطة الاس تجابة الرسيعة ،وادلمع الفردي واجملمتعي
الطويل ا ألمد .ودفع هذا اىل اعادة التفكّي يف الطريقة اليت تُقدَّم هبا اخلدمات ،وحفز اجملمتع النساين عىل أأن يعمل أأكرث من أأي وقت
مىض من أأجل الكشف عن القضااي املس تجدة اليت قد يلزم معاجلهتا والتنبؤ هبا ووضع اسرتاتيجيات بشأأهنا ،لضامن اس مترار فعالية تقدمي
املساعدات.
تطور الهجرة ومس تقبلها ،وكذكل الاس تجاابت احملمتةل ملا يرتتب علهيا من احتياجات .س ُيدعى
وهتدف هذه اجللسة اىل مناقشة ر
املشاركون اىل تبادل خرباهتم بشأأن الاس تجابة ملشلكة الهجرة ،والتحدايت اليت يواهجوهنا ،والاجتاهات وا ألمناط اجلديدة للهجرة ،والاثر
الاجامتعية والاقتصادية ،وادلروس املس تفادة ،وخطط العمل املس تقبلية.
املُيرسون /املُنظمون:
املتحدث:

ايمسني كوشكون ،قائدة فريق ،واكميل اردم غولر ،منسق ،الهالل ا ألمحر الرتيك
بيت فان داينياكن ،رئيس قسم التعاون ادلويل ،الصليب ا ألمحر السويرسي
فالّياي رغين ،مستشارة يف جمال ماكحفة الجتار ابلبرش ،الصليب ا ألمحر الربيطاين

تذوق التغيّي

اس تكشاف تفاعيل بش أأن أأثر أأمناط اس هتالك ا ألغذية عىل البيئة (الجنلزيية)  – 15:00–14:00 -القاعة Romano 1
يف هذه اجللسة اليت تتسم بقدر كبّي من التفاعل ،سيس تكشف املشاركون الاثر والتداعيات النسانية ألمناط انتاج الغذاء واس هتالكه
بتغّي املناخ) وذكل من خالل عنرصين ابتاكريني )1 :لعبة تنافس ية تساعد عىل تسهيل ر
(لس امي فامي يتصل ر
التعُّل واحلوار بشأأن الغذاء
"تذوق" يتض َّمن مكوانت غذائية غّي معتادة ولكهنا يف الوقت نفسه حصية
وأاثر املناخ عىل حنو جيمع بني اجلد واملرح؛ و )2عنرص ر
وتراعي ظروف املناخ وذليذة للغاية! وتساعد مواهجة هذا اخليار املشاركني عىل اس تكشاف حدود ما مه مس تعدون لعمهل من أأجل
انتاج غذايئ ُمس تدام ملس تقبل النسانية.
املُيرس:

اببلو سواريز ،املدير املساعد ل ألحباث والابتاكر ،مركز املناخ

اختبار أأساليب معلنا يف ظل اخملاطر
مترين حمااكة تفاعيل بش أأن خماطر تغّي املناخ (الجنلزيية /الفرنس ية /الس بانية /العربية /الروس ية)  –17:00–15:45 -القاعة

Toscano 2
خت َّيل أأنك طيار وتلقيت معلومات علمية عن خطر يهتدد طائرتك و أأنت يف اجلو .ما الجراءات اليت ميكنك اختاذها لتفادي اخلطر؟ ما
القرارات اليت ستتخذها فعال ابلنظر اىل خضامة الظرف احملفوف ابخلطر اذلي ظهر جفأأة ،وماكنه ،ووقته ،واحامتلته؟ ماذا لو ترصفت
بدون جدوى؟ ماذا لو مل تترصف؟ والن ختيَّل نفسك ماكن مجعية وطنية و أأنك تلقيت معلومات عن خطر قد يُؤ ِّثرر تأأ ًثّيا حا ًدا عىل
معكل يف العامني التاليني ...مفاذا أأنت فاعل؟ وكيف س يكون رد فعكل اذا اس متر حدوث الاثر اخلطّية ملثل هذا ر
التغّي خالل العقود
التالية؟ هذه اجللسة اليت تتسم بقدر كبّي من التفاعل واليت َّ
مصمها "مركز املناخ" ستساعدان عىل اعادة التفكّي يف طبيعة دوران يف
مناخ ِّ ر
متغّي نواجه فيه مزيدً ا من التقلبات الشديدة للطقس واملناخ ،وزايدة الشكوك والضبابية ،واش تداد اخملاطر.
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املُيرسون:

مارتن فان أ آلست ،مدير ،واببلو سواريز ،املدير املساعد ل ألحباث والابتاكر ،مركز املناخ

اخلرائط املفقودة

اس تكشاف تفاعيل بش أأن كيفية بيان الناس (الجنلزيية)  – 17:00–15:45 -القاعة Romano 3
ُ
ووسع نطاق اس تخدامه من خالل مرشوع
سرت ِّكرز هذه اجللسة عىل كيف أأنشأأ الصليب ا ألمحر ا ألمرييك أأسلوب املتطوعني الرمقيني َّ
"اخلرائط املفقودة" .وهيدف مرشوع "اخلرائط املفقودة" اذلي أأنشأأه الصليب ا ألمحر ا ألمرييك والصليب ا ألمحر الربيطاين ومنظمة أأطباء
بال حدود والفريق املعين مبوقع " "Humanitarian OpenStreetMapاىل "وضع عوامل ا ألشخاص املس تضعفني عىل اخلريطة".
رشك املرشوع امجلاعات احمللية من اكفة ا ألنواع (مدنية وطالبية ورشاكت) يف رمس خريطة املناطق اليت ل تلقى اهامت ًما اكفيًا يف العامل.
وي ُ ِّ
وس تتناول هذه اجللسة كيفية معل املرشوع ،وكيفية معل اخلرائط ،والسبب يف أأمهية رمس اخلرائط واملعرفة الرمقية/معرفة البياانت،
وكيف ميكن اس تغالل اخلرائط املفقودة يف جذب تربعات ،وكيفية ارشاك مجموعة متنوعة من متطوعي الصليب ا ألمحر.
املُيرس:

ربياك شرتايفلر ،املديرة التنفيذية ،الصليب ا ألمحر ا ألمرييك
ماكسويل فّيي ،ا ألمني العام ،الصليب ا ألمحر الزمبابوي

هل نس تغل اكمل اماكانتنا؟

اس تكشاف تفاعيل بش أأن طريقة حشد طاقات احلركة لتلبية الاحتياجات النسانية للمهاجرين (الجنلزيية)  –17:00–15:45 -القاعة
Romano 1
كبّيا يف أأحناء العامل .وسو ًاء أأاكن الغرض من الهجرة طلب السالمة ،أأو البحث عن فرص ،أأو مل مشل
تزتايد أأعداد املهاجرين تزايدً ا ً
ا ألرسة ،أأو جهرة دفعت الهيا ظروف املناخ/الكوارث ،فان الناس يعربون احلدود بأأعداد أأكرب من أأي وقت مىض ،ويكون الضياع مأآل
الكثّيين مهنم .وعىل حنو مزتايد ،تثور شواغل بشأأن امحلاية ،وتربز حاجة ملحة اىل مساعدات انسانية عاجةل ،واىل ضامن أأن تكون
اجملمتعات احمللية ُمر رحبة وأمنة للمهاجرين ،ومتفهمة ملسأأةل الهجرة.
وستستند هذه اجللسة التفاعلية اىل سيناريوهات ،وتُش ِّ رجع املشاركني عىل العمل م ًعا ،والقيام بأأدوار الرشاكء يف احلركة ،واملهاجرين
أأنفسهم ،واجملمتعات املضيفة ،والسلطات العامة يف الاس تجابة لتحرك عىل نطاق واسع للناس عرب احلدود .وس ُيتيح هذا المترين فرصة
لقامة روابط بني الش باكت القلميية ،وختطيط سيناريو أأفضل للهجرة يف املس تقبل ،ويف الوقت نفسه حتديد أأساليب للتعاون عرب
احلدود وبني املناطق .وس تعكف اجللسة أأيضً ا عىل دراسة التوقعات ،والتنس يق ،ودور التكنولوجيا ،ودور اجملمتعات املضيفة ،وكيف
ميكننا التعاون لتحسني تأأهبنا للمس تقبل.
املُيرسون:
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نويل لكميون ،مدير ،ومارجاريت بيرب ،عضوة يف جملس الدارة ،الصليب ا ألمحر ا ألسرتايل
عائشة نورا ،ا ألمينة العامة ،الهالل ا ألمحر املدليفي

صوفيا س توميينوفا ،كبّية ا ألمناء ،الصليب ا ألمحر البلغاري
تزيايان بونزون ،قائدة فرقة العمل املعنية ابلهجرة عىل مس توى العامل ،الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر
والهالل ا ألمحر

الابتاكر يف طريقة تقدمي املعونة

حوار حول أأحدث الابتاكرات يف جمال تقدمي املساعدة النقدية (الجنلزيية)  –17:00–15:45 -القاعة Kaya Belek 1
سترشح هذه اجللسة للمشاركني الابتاكرات يف جمال ا ألنشطة القامئة عىل تقدمي ا ألموال النقدية يف الاس تجابة النسانية .ومن خالل
عرض مثالني لتقدمي ا ألموال النقدية ،مهنا منوذج حمااكة ،يف س ياقات انسانية خمتلفة ،أأحدهام منوذج لتسلمي مبالغ نقدية عىل نطاق واسع
من خالل بطاقات خصم الصارف الآيل اىل الالجئني يف تركيا ،ومنوذج أخر لتحويالت نقدية عن طريق الهاتف احملمول اىل اجملمتعات
اليت تأأث َّرت ابجلفاف يف كينيا .س تظهر اجللسة منافع املساعدات النقدية وأاثرها ،واماكنيات التقنيات اجلديدة ،والتعاون مع القطاع
اخلاص والرشاكء الخرين .وس ُت ِّربز اجللسة أأيضً ا ادلور اذلي تؤديه امجلعيات الوطنية يف جمال رسيع التطور وهو تقدمي املساعدات ،مبا
يف ذكل الفرص واخملاطر اليت جيب أأخذها يف احلس بان عند القيام بأأنشطة قامئة عىل تقدمي ا ألموال النقدية.
املُيرس /املُنظم:
املتحدثون /اخلرباء:
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ديفيد بيبيات ،مدير ،الصليب ا ألمحر الربيطاين
عباس غوليت ،ا ألمني العام ،الصليب ا ألمحر الكيين
أأورهان هايس هممت ،منسق ،الهالل ا ألمحر الرتيك

