
 

 الأمحرالهالل عرض جللسات منتدى الصليب الأمحر و 
 

، ميكن لالجتاهات والاضطراابت الهائةل أأن  عادة يف حياة الناس ويف  حتدث تأأثًّيا كبًّيايف ظروف اليوم رسيعة التغّير طريقة  صياغةا 

الاصطناعي، والاضطراابت الرمقية،  معل القطاع ال نساين يف املس تقبل، وعىل سبيل املثال ل احلرص، تشمل تكل الاجتاهات: اذلاكء

 ، والتحراكت الساكنية والتغّيات ادلميغرافية.املتغّي وتصاعد التطرف، ومتويل العمل ال نساين

ىل الصليب الأمحر والهالل الأمحر هيدف منتدى و  ىل تبادل الأفاكر بشأأن و  ،املعضالت احلالية واملس تقبلية هذه ملناقشات حولا تعزيزا  ا 

الاس مترار يف توفّي خدمات ذات صةل يف بيئة متغّية. ويستند من حلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر ا لمتكنينة، حلولها املمك 

ىل  قلميية اليتجدول الأعامل هذا ا  ىل أأيلول/ سبمترب  جلسات احلوار ال  ىل مقرتحات قدمهتا  ،2017نظمت يف الفرتة من أ ذار/ مارس ا  وا 

ىل والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر، ول س امي  الثاينسرتشد بتجارب املؤمتر ادلويل امجلعيات الوطنية. وي  مبادرة "من الأقوال ا 

نساينبشأأن العمل وار احل عن فضاًل  املترضرين،فتحت الباب للتشاور مع  ، اليت"الأعامل  .ال 

دول أأعامل املؤمتر ادلويل القادم، لكفاةل بقائه وثيق الصةل واملسامهة الهدف املتوىخ من املنتدى يف التأأثّي عىل ج يمتثلويف هناية الأمر، 

 .مس تقباًل  منه حقق الغرض املنشودطويع معل احلركة لييف ت
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 اجللسة الافتتاحية

 San Marcoالقاعة  – 10:00–9:00

 

 ديب بلو درمي".س ُيفتتح منتدى الصليب الأمحر والهالل الأمحر بعرض فين لفريق "

 

 ، الرئيس املعين ابحلوار الاجامتعي، املنتدى الاقتصادي العامليكريس توف فون توغنبورغ   املُيرس/ املُنظم:

 

 

 التحولت الاجامتعيةا: صباحً 
 

 كيف ميكننا التعامل مع الوضع الراهن؟ اجتاهات العنف الناش ئة اليت تؤثر يف اجملمتع

شاكل الناش ئة من العنف والتعصب  حوار ودراسات حاةل من امجلعيات / ال جنلزيية/ الفرنس ية/ ال س بانية/ العربية)الوطنية بشأأن الأ

 Toscano 2القاعة   – 12:30–10:30 - (الروس ية

 

ما يصاحب هذه الظواهر اش تداد  القد شهد العامل يف الس نوات العرش املاضية تصاعد الزنعات القومية، وعدم التسامح، والتطرف. وغالبً 

ىل جانب تفتيت  وتطور ات يف العالقات بني الناس والطريقة اليت يساندون هبا بعضهم  البنيةأأمناط واجتاهات للعنف، ا  اجملمتعية، وتغّير

ات عىل اجملمتعات اليت خندهما؟ وما  رِّر هذه التغّير ىل هذه الأمناط اجلديدة من السلوك، وكيف تُؤث بعًضا. مفا الأس باب اليت تؤدي ا 

 اليت س تواهجها احلركة ذلكل؟ التحدايت

 

ل رهاب، والعنف يف ما يُسمى ابوخاصة  ،العنفالناش ئة من شاكل الأ يف معاجلة  خرباهتامع احلضور مجعيات وطنية ثالث  وس تتبادل

بشأأن كيف الأفاكر املتعمقة تبادل الرؤى و  "س نتينل"املناطق احلرضية، وتطرف الش باب. وفضال عن ذكل، سيتضمن مرشوع 

دارة املعلومات اخلاطئةم تس تخد  ." كأداة ملواهجة خطاب الكراهية وغّيه من مظاهر العنف"ا 

   

 ُ دارة حالت الطوارئ واخملاطر،غويندولني الأتريب،    :املُنظم /يرسامل  الصليب الأمحر الفرنيس ا 

 الصليب الأمحر المنساويالأمني العام، فّينر كّيش باوم،   املتحدثون/ اخلرباء: 

 يف جمال العنف يف املدن، الصليب الأمحر الكولوميب حملةل، ا فالّيويدس بين مرس يان أ   

 س نتينل"تنفيذي، مرشوع "ال دير امل، كريس توفر اتكوود   

 

 

 حتولت دميغرافية مربكة

منو الساكين )ال جنلزيية(  متل للش يخوخة وال   Romano 2 القاعة – 12:30–10:30 -اس تكشاف تفاعيل بشأأن التأأثّي احمل

 

ىل أأن تعداد ساكن العامل سيس تقر عند حنو ت  متوسط معر  يس متر ازدايدويف الوقت نفسه،  مليارات نسمة. 10شّي التقديرات احلالية ا 

العمل  ساحاتيف كبًّيا ضطرااًب ا حتدثتنشأأ حتدايت جديدة  لساكن املس ننيوبسبب ا ال نسان، ول ميكن استبعاد قفزة كبّية حممتةل.

ب اليت تدور حلقة العمل هذه وتس تكشف  ال نساين. عن الاسترشاف الاسرتاتيجي املتسارع وأ فاق املس تقبل، العواقب وتدابّي التأأهر

 عدادمه.تاملمكنة لش يخوخة ساكن العامل وتزايد 
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َّنةأأدوات الامنذج الأولية  وضع السيناريوهات مجموعة  املعنية ب*وسوف تس تخدم هذه العملية   يف خانة العرض. املبي

 

 ُ نساين العامليدوبوس،  دانيل  يرس/ املُنظم: امل  الاستبصار وأ فاق املس تقبل، اخملترب ال 

 

 

  هل نثق يف املؤسسات؟

القاعة   – 12:30–10:30 -)ال جنلزيية(  تراجع الثقة العامة يف املؤسسات وتأأثّيه عىل القطاع ال نساين يف املس تقبل جلسة نقاش حول

Romano 3 

 

ن َّق.و املؤسسات التقليدية اجتاه حقيقي  الناس يفثقة تراجع  ا  يدملان" و  ُموث ِّف معهد حبوث "ا  اذلي يقيس مؤرش الثقة منذ عام  –يُعرر

زالوا  من الناس ما %50بدًلا أأن أأقل من  28ويكشف مسحه الاس تقصايئ اذلي يشمل  بأأنه عام "أأزمة الثقة". 2017عام  – 2001

ويُعربرِّ هذا  يف املنظامت غّي احلكومية ومنشأ ت الأعامل. يثقونأأكرث قليال من النصف  يف احلكومات ووسائل ال عالم، وأأن نس بة يثقون

ىل المنط الأفقي اجلديد وغّي التقليدي. ل يف ثقة عامة الناس من المنط الهريم القدمي ا    عن حتور

 

 لالنتقاد من قبل أ راء امجلهور املتغّية.بتارخيها الطويل وجمال معلها الواسع، لك صفات وخصائص مؤسسة قد تكون حمال احلركة متتكل 

رات اخلاطئة وسوء الفهم يف وقت قد تكون ذكل،  عالوة عىل امجلعيات الوطنية بوصفها هيئات مساعدة للحكومات، عرضًة للتصور

راهتمثقة عامة الناس وتالعاصفة من حيث  مركزل تزال بعيدًة عن  فهل احلركة ثقة امجلهور.ض قور الأزمات، وهو ما قد ي كيف  ؟صور

ستس تكشف هذه اجللسة التحدايت  العمل ال نساين، ويف الوقت نفسه بناء عالقة بناءة مع العسكريني؟ مساحةيُمكِّن للحركة حامية 

الأاكدميية، واملؤسسات ستبحث الثقة من خمتلف الزوااي: القطاع اخلاص، بصفة خاصة، و  والفرص اليت تنشأأ نتيجًة لهذه الثقة املتناقصة.

  جمال العمل ال نساين، وكذكل العالقة املُعقَّدة للمنظامت ال نسانية مع املؤسسات العسكرية.و 

 

م لزي موسكيين   : املُنظر قلميي لشؤون احلركة، ةانئب، ا   )اللجنة ادلولية( اللجنة ادلولية للصليب الأمحر املدير ال 

 Leo Burnettتيجية الرمقية، ، املدير املعين ابلسرتاكريش نا كومار  املتحدثون/ اخلرباء: 

ر      جنيف للس ياسات الأمنية مركزاملمثل التنفيذي املقمي، ، ك مارلكييا 

 ، مرحش لنيل ادلكتوراه وابحث مشارك، جامعة سانت غالنس ميون شافهيتل   

 ، لندنIntegrity Action، الأوىل ةالتنفيذي ، املسؤوةلنسهاي ايمسينا    

يدملان، ادلولية مدير أأول، الشؤونبن لوك،         ا 

  

 

 التكنولوجيا والرمقنة ومس تقبل جممتعنا

 Marcello القاعة –12:30–10:30 -( / الروس ية)ال جنلزيية/ الفرنس ية/ ال س بانية/ العربية - الناش ئة حوار بشأأن الفرص والتحدايت

 

ات جوهرية يف الطريق ث تغّير َّنا اليوم نقف عىل مشارف ثورة تكنولوجية س ُتحدِّ ن بعض. ال بعضنا مع ة اليت حنيا هبا ونعمل ونتواصل ا 

جديدة عىل موقع فيس بوك،  تعريفيةس تة ملفات  أأ نشلك اثنية يُ مليار خشص نشطون عىل وسائل التواصل الاجامتعي، و  2.8 حنوفهناك 

ت الهيالك اجملمتعية. وعالوًة بعض، وغّيَّ ال بعضهم مع أأحدثت التقنيات اجلديدة لالتصالت ثورة يف الطريقة اليت يتفاعل هبا الناس وقد 
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ن وسائل التواصل الاجامتعي س يطرت عىل دنيا املعلومات املؤسس ية. وأأصبحت "الأنباء الاكذبة" و "احلقائق البديةل" يه  عىل ذكل، فا 

ىل عرص "ما بعد احلقيقة"يدفع الوضع العادي اجلديد اذلي   .بنا ا 

 

جيا رِّر التقنيات الناش ئة تأأثًّيا ا  ، ولكن مثة قضااي والتمنويةقطاع العمل ال نساين عىل معاجلة الاحتياجات ال نسانية  ةبًيا عىل قدر ورمبا تُؤث

َّب البحث وادلراسة. فالطائرات بال طيار، وقضااي أأخالقية  نسان الآيلو أأطول أأجاًل تتطل ناعي يه جمرد ط ص ، واذلاكء الا)الروبوت( ال 

َّنا  أأيًضا معضالت   كيف متثلو  ادة فرصً هذه التقنيات اجلدي متثلميكن أأن  لكيفأأمثةل  ن عندما تُس تخدم يف س ياق الاس تجابة ال نسانية. ا 

ر هذا، ولكن شيئًا واحًدا واحض  جيل: وهو أأن الاس تجابة هل جيب أأن تكون متاكمةل وشامةل، ويشارك فهيا لك و ل نعرف كيف سيتطوَّ

رِّر هذه اب وانهتاءً لقطاعني العام واخلاص اب بدًءااجلهات املعنية  ملؤسسات الأاكدميية، واجملمتع املدين، وابلطبع، املنظامت ال نسانية. كيف تُؤث

ًل يف الاس تجابة ال نسانية؟ ستناقش هذه اجللسة الفرص  ات حتور َّب هذه التغّير ات يف اجملمتعات اليت نعمل معها؟ هل ستتطل التغّير

رلقها خي والتحدايت اليت    .طاع العمل ال نساينالتكنولويج الرسيع لق التطور

 

 ادلولية للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية( ، مستشار املشاركة اجملمتعية، اللجنةينتانيالكوبو ك جا  : املُيرس/ املُنظم

س املشارك، دويه،  ييهأأوليف  -بول   املتحدثون/ اخلرباء:   PersonalData.IOاملُؤسرِّ

 العامة للس ياسات العاملي املعهد، ةغّي مقمي ، زميةلل ديتاهير    

 Internewsللربامج ال نسانية، ة الأقدم املدير يش، تكو ايأأانيه أأايل    

  (CERN) املنظمة الأوروبية للبحوث النووية، عالِّم حبوث وبياانتس يلفسرتو دي لويز،    

 

 

 التغيّيات الثقافية والش بابية العاملية

 Romano 1 القاعة – 12:30–10:30 - )ال جنلزيية( للش باب ةالعاملي ةالساكني ت والاجتاهاتاس تكشاف تفاعيل بشأأن التحول

  

ويواجه  فه الغموض والضبابية.كتن ي مس تقباًل  لكن معظمهم يواجهالكثّي من البدلان يف أأحناء العامل،  جزًءا كبًّيا من ساكنالش باب  يُشلك

ل أ خر يف التارخي امل ًل دميغرافيًا خمتلًفا عن أأي حتور مليار شاب يف ش َّتَّ أأرجاء العامل عىل حل الأزمات  1.6عروف، مع حرص عاملنا حتور

َّف هذا اجليل؟ ما يه خماوفهم؟ وأ ماهلم؟ ما رأأي ش باب اليوم؟لكن والتحدايت احلالية واملس تقبلية.  من يتأأل يف هذه اجللسة،  مِّ

اليت  –من التغّير الاجامتعي وثقافة الش باب  اعامً  120نتاجئ حبوهثا الرائدة اليت تس تكشف  "Peace Firstس يعرض ممثلو منظمة "

رِّر عىل  ةمناقش تنظميوس يعملون عىل  -" Deloitte "ديلوات" " رشكة أأجريت ابلشرتاك مع بشأأن الاجتاهات الرئيس ية اليت تُؤث

كش باب العامل  ن هذه التجربة التفاعلية أأيضً  التغّير الثقايف. وحترر من أأجل  املتعمقةص ال اثر وال راء اس تخال اهدفه ارسة معليةمما وستتضمَّ

 امجلعيات الوطنية.

 

  ،Peace Firstكبّي موظفي الربامج والتكنولوجيا،  ،اكسّييس راؤول / املُنظمون: وناملُيرس 

ريك  و    س املشاركالرئيس التنفيذي و داوسون، ا   Peace First، املُؤسرِّ

 

 

 التأأهب للمس تقبل

  Romano 2 القاعة –13:45–12:45 - قبل! )ال جنلزيية(لمس ت لكيفية تصورمك ل اس تكشاف تفاعيل 
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قة اخلعمل الحلقة هتدف  ىل الَّ راترصد هذه ا  اليت يود  الأش ياءمن خالل تصممي حقائب حتتوي عىل عن املس تقبل الناس  تصور

ر. وس تعُقب اجلزء اخلالق مناقشات بني اجملموعات  ىل مس تقبلهم املُتصوَّ  وتأأمالت يف ،توى لك حقيبةحم  حولاملشاركون أأن يأأخذوها ا 

ة من أأجل ممثيل الش باب واملتطوعنيو . التفكّي معلية  .هذه الورشة ُمعدَّ

 

 ، جامعة نيواكسل" Open Lab"معهد أأحباث ، سارة أأرموش  : املُيرس/ املُنظم

 

 

EuropAlien 

ىل تعزيزلعبة اسرتاتيجية  عرض  Toscano 2 القاعة –14:00–13:00 -( التغيّي ال جيايب )ال جنلزيية وتشجيعاملهارات  تريم ا 

 

، ويه EuropAlienالألعاب ومناذج احملااكة عىل حنو مزتايد كأدوات للتعُّلر ابملشاركة، والتدريب، وتمنية القدرات. ومن ذكل  تُس تخدم

هارات يرتكَّز عىل التعاون. أأنشأأها ومصَّمها الصليب الأمحر الربتغايل كربانمج للتدريب عىل امل  اسرتاتيجية (Board Game) لعبة طاوةل

رت هذه اللعبةوقد  طار مرشوع  ُطور وتُتيح هذه  اذلي اس هتدف الش باب احملتجزين. "Play4Change" "اللعب من أأجل التغيّي"يف ا 

ملام ابللعبة وجتربة كيف ميكن اس تخدام الألعاب يف التدريب عىل املهارات وتمنية القدرات.  اجللسة للمشاركني الفرصة لال 

 

 ش باب الصليب الأمحر الربتغايل تياغو كوس تا،   املُيرس/ املُنظم:
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 بعد الظهر: طريقة معلنا

 
 ما هو مس تقبل متويل العمل ال نساين؟

متويل العمل ال نساين ساليب املبتكرة ل يليه  ؛ 15:30 -14:00 -( / الروس ية)ال جنلزيية/ الفرنس ية/ ال س بانية/ العربية حوار بشأأن الأ

متويل املبتكر )ال جنلزيية(  فاعيل بشأأناس تكشاف ت  Marcelloالقاعة  – 17:00–15:45  -ال

 

عادة تشكيل النظام القامئ للعمل ال نساين لُيظهِّر  ىل ا  جمال و المتويل  جمالالفاعةل يف  للجهاتالتنورع الاكمل بشلك مالمئ مثة حاجة واحضة ا 

رأأس املال. ويس تلزم توس يع املشاركة مع هذه املصادر لتدفق مصادر غّي مأألوفة  . ولكن هذا يتطلَّب العمل يف تاكمل معال نساينالعمل 

نسانية يتسم  اجلديدة أأن يعمل النظام التقليدي للعمل ال نساين مع هجات فاعةل غّي مأألوفة، ويتطلب أأيضا ضامن متويل للأنشطة ال 

 .ةابلتقيرد ابملبادئ والفعالية والكفاءة من خالل أأدوات ومناذج مبتكر 

 

ىل زايدة كفاءة الطريقة اليت جيري هبا  وسوف تس تكشف هااتن اجللس تان املشهد املايل املس تجد يف وقت تربز فهيا حاجة ُمسُّلَّ هبا ا 

املوارد الالزمة لالس تجابة للطلب  حلشد؟ أأي أأدوات المتويل املبتكر ميكن اس تخداهما الغدجتميع الأموال وتوزيعها. من مه ماحنو 

كرِّز اجلزء الأول للجلسة عىل بيان الس ياق وخمتلف الوسائل والأدوات املبتكرة. ويف اجلزء الثاين، سيُشجع املشاركون من املزتايد؟ سّيُ 

تأأثّي هذا الواقع اجلديد عىل الطريقة اليت نعمل هبا من خالل حتديد الفرص والتحدايت وخيارات  اس تكشافخالل أأنشطة تفاعلية عىل 

 .العمل املتاحة

 

 ، الرئيس املعين ابحلوار الاجامتعي، املنتدى الاقتصادي العامليكريس توف فون توغنبورغ   / املُنظم:املُيرس

لينا كمي  : املتحدثون/ اخلرباء  ر الاكزاخس تاينالأمح الهالل، ةعامال ةدير امل، ا 

 ، خبّي الشؤون ال نسانيةبول كوريون

 "Aid:Tech ، الرئيس التنفيذي/املؤسس املشارك، "جوزيف طومسون   

نساين س ندال لـ"، املؤسس املشارك مارتن اتو     "الأثر ال 

  الاجامتعي، فيس بوك الصاحل العام رشااكتب مسؤوةل الربامج اخلاصة ، أأنيتا يون   

 

 

 املعونة اذلكية

كرث اس تدامة، )ال جنلزيية( بشلك أأذىك ساعدات امل كيفية تقدمي  حولللجمعيات الوطنية جلسة نقاش  القاعة  –15:30–14:00 -وأأ

Romano 3 

 

ذا أأردان أأن يكتب لنا النجاح يف املس تقبل كام كنا يف املائة وامخلسني عامً  ،املعونة اذلكية مس تدامة ر ا  ا املاضية، من الرضوري أأن تتطوَّ

َّق التمنية املس تدامة بتلبية الاحتياجات احلالي .ا واقتصادايً ا واجامتعيً بيئيً  ؛احلركة عىل حنو مس تدام ضعاف قدرة الأجيال وتتعل ة بدون ا 

 ا ابحتياجاهتا.القادمة عىل أأن تفي يه أأيضً 

 

ا، أأيضً  بد لو وعىل املس توى العاملي. احمللية ال نساين، جيب أأن حنرص عىل املسامهة يف التمنية املس تدامة يف جممتعاتنا معلناومن خالل 

ويقتيض هذا تقليل تأأثّيان البييئ السليب قدر ال ماكن، ويتطلب  أأن ندير احلركة بطريقة مس تدامة لضامن جناهحا عىل املدى الطويل.
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لا أأيضً  ة واحلومكة رش يد( من خالل القيادة الالبرشية واملاليةاملوارد عىل الأمد الطويل ) وتأأمنياملسؤولية عن سالمة متطوعينا  حتمر

 واملساءةل والزناهة.

 

الرئيس ية والفرص املتاحة، والأولوايت ال نسانية  ائدة املس تديرة التحدايتاذلكية يف املس تقبل؟ ستناقش هذه امل املعونةكيف تبدو 

 املرتبطة ابلس تدامة، وادلور اذلي جيب أأن تضطلع به القيادة لضامن النجاح.

 

 املديرة املعنية ابلتغيّي، الصليب الأمحر السويدي، سا أأندرأ    : املُيرس/ املُنظم

 ، الصليب الأمحر السويرسيالأمني العام، ماركوس مادير  املتحدثون/ اخلرباء:

دارة اخملاطر، الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر ، ت فوربسيك     رئيسة جلنة مراجعة احلساابت وا 

   والهالل الأمحر   

 

 

ىل البياانت الضخمة  من البياانت الصغّية ا 

القاعة –15:30–14:00 - (/ الروس يةلفرنس ية/ ال س بانية/ العربيةكيفية معل احلركة يف عرص البياانت الضخمة )ال جنلزيية/ ا حولحوار 

Toscano 2 

 
ماكنيات ل نظّي لها للوصول  لقد أأوجد الاس تخدام العاملي لش بكة ال نرتنت، ووسائل التواصل الاجامتعي، وغّيها من تقنيات التصال، ا 

ىل خمتلف أأنواع املعلومات،  د اجلهات الفاعةل ابلقوهذا بدوره ا  رِّر زوَّ يف أأسلوب التفكّي والعمل بشلك أ ينر درة عىل أأن تُشلكرِّ وختلق وتُؤث

 الفردي والعاملي. ينيعىل املس تو 

 

ابلفعل عن طريق تعزيز هماراهتا املتصةل  هذه الفرص الكثّي من املنظامت تس تفيد منف .ا هائةل لقطاع العمل ال نساينوتُتيح البياانت فرصً 

جياد حلول  "." و"الصغّيةالضخمةابلبياانت " تتسم ابلكفاءة والقدرة عىل فرز وحتليل مكيات هائةل من املعلومات قد تساعد عىل ا 

نسانية. ،معقدة الكملش  طرق معلهاالأعوام القليةل املاضية، دأأبت امجلعيات الوطنية عىل تغيّي  وعىل مدار مهنا ما يتصل ابلس تجابة ال 

ىل من اس تخدام الوسائل والتحول  ،يف مجع وحتليل البياانت وتبادلها ىل البياانت الوسائل الورقية ا  الرمقية، ومن البياانت البس يطة ا 

ىل البياانت واس تخداهما،  .أأرسعو  أأفضلاس تجابة ختطيط  من أأجلاملتاكمةل اليت ميكن اس تخداهما  أأيت تولكن مع القدرة عىل الوصول ا 

عىل صعيد ستناقش هذه اجللسة الفرص والتحدايت اليت تواهجها احلركة و  املعلومات وحامية خصوصية أأحصاب البياانت. حامية مسؤولية

ىل البياانت واس تخداهما.  الوصول ا 

 

دارة املعلومات، الصليب الأمحر ال س باينبرنيدو ابردال راكيل   :ون/ املُنظموناملُيرس   ، ا 

 "، الصليب الأمحر الهولنديData 510، رئيسة فريق "فانيا جيوديينيست 

 ، حملل بياانت، مبادرة " النبض العاملي" التابعة للأمم املتحدةغون يليونغ   : اخلرباءاملتحدثون/ 

دارة قائد،، رينيه نيلسن      ، الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحراملعلومات ا 

 

  

 مس تقبل الهجرة 

 Romano 2 ة القاع –15:30–14:00 - التحدايت الناش ئة يف جمال الهجرة )ال جنلزيية( حولحوار 
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رِّر عىل البدلان اجملاورة وما   بعدها.لقد ابت الزناع يف سورية من أأكرب الأزمات ال نسانية يف العامل، وتسبَّب يف حتراكت ساكنية هائةل تُؤث

ة، وادلمع الفردي واجملمتعي وتش متل نوعية الأنشطة املطلوبة لتلبية احتياجات املتأأثرين هبذا الزناع عىل تقدمي أأنشطة الاس تجابة الرسيع

نساين عىل أأن يعمل أأكرث من أأي وقت  طويل الأمد.ال م هبا اخلدمات، وحفز اجملمتع ال  عادة التفكّي يف الطريقة اليت تُقدَّ ىل ا  ودفع هذا ا 

، لضامن اس مترار فعالية تقدمي مىض من أأجل الكشف عن القضااي املس تجدة اليت قد يلزم معاجلهتا والتنبؤ هبا ووضع اسرتاتيجيات بشأأهنا

 املساعدات.

   

ر الهجرة ومس تقبلها، وكذكل الاس تجاابت احملمتةل ملا يرتتب علهيا من احتياجات. ىل مناقشة تطور س ُيدعى  وهتدف هذه اجللسة ا 

ىل تبادل خرباهتم بشأأن الاس تجابة ملشلكة الهجرة، والتحدايت اليت يواهجوهنا، والاجتاهات  والأمناط اجلديدة للهجرة، وال اثر املشاركون ا 

 .يةوخطط العمل املس تقبل  ،وادلروس املس تفادة ،الاجامتعية والاقتصادية

 

ردم غولر، و ،فريق ةقائد كوشكون،ايمسني   :ون/ املُنظموناملُيرس   ، الهالل الأمحر الرتيكمنسقاكميل ا 

 لسويرسيادلويل، الصليب الأمحر ا رئيس قسم التعاون بيت فان داينياكن،   

 ابلبرش، الصليب الأمحر الربيطاين  يف جمال ماكحفة ال جتار ةستشار ، م ينفالّياي رغ   املتحدث:

 

 

 تذوق التغيّي

غذية عىل البيئةاس تكشاف تفاعيل  ثر أأمناط اس هتالك الأ  Romano 1 القاعة – 15:00–14:00 - )ال جنلزيية( بشأأن أأ

 

نتاج الغذاء واس هتالكه يف هذه اجللسة اليت تتسم بقدر كبّي من التف نسانية لأمناط ا  اعل، سيس تكشف املشاركون ال اثر والتداعيات ال 

لعبة تنافس ية تساعد عىل تسهيل التعُّلر واحلوار بشأأن الغذاء ( 1: ابتاكريني)لس امي فامي يتصل بتغّير املناخ( وذكل من خالل عنرصين 

ن مكوانت غذائية غّي معتادة ولكهنا يف الوقت نفسه حصية عن (2و ؛وأ اثر املناخ عىل حنو جيمع بني اجلد واملرح ق" يتضمَّ رص "تذور

! وتساعد مواهجة هذا اخليار املشاركني عىل اس تكشاف حدود ما مه مس تعدون لعمهل من أأجل للغاية وذليذةوتراعي ظروف املناخ 

نتاج غذايئ مُ   س تقبل ال نسانية.س تدام مل ا 

 

 ملساعد للأحباث والابتاكر، مركز املناخاملدير ااببلو سواريز،   املُيرس:

 

 

 اختبار أأساليب معلنا يف ظل اخملاطر

القاعة  –17:00–15:45  -(/ الروس ية)ال جنلزيية/ الفرنس ية/ ال س بانية/ العربية بشأأن خماطر تغّي املناخ تفاعيل حمااكةمترين  

Toscano 2 

 

رتك وأأنت يف اجلو. ما ال جراءات اليت ميكنك اختاذها لتفادي اخلطر؟ ما ختيَّل أأنك طيار وتلقيت معلومات علمية عن خطر يهتدد طائ

ىل خضامة الظرف احملفوف ابخلطر اذلي ظهر جفأأة، وماكنه، ووقته، واحامتلته؟ ماذا لو ترصفت  القرارات اليت ستتخذها فعال ابلنظر ا 

عىل  احادً  اتلقيت معلومات عن خطر قد يُؤثرِّر تأأثّيً  بدون جدوى؟ ماذا لو مل تترصف؟ وال ن ختيَّل نفسك ماكن مجعية وطنية وأأنك

ذا  ملثل هذا التغّير خالل العقود  اخلطّيةث ال اثر و حداس متر معكل يف العامني التاليني... مفاذا أأنت فاعل؟ وكيف س يكون رد فعكل ا 

مها  عادة التفكّي يف طبيعة دوران يف ست  "مركز املناخ"التالية؟  هذه اجللسة اليت تتسم بقدر كبّي من التفاعل واليت مصَّ ساعدان عىل ا 

 ا من التقلبات الشديدة للطقس واملناخ، وزايدة الشكوك والضبابية، واش تداد اخملاطر.مناخ متغّيرِّ نواجه فيه مزيدً 
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آ مارتن فان   ون:املُيرس   املدير املساعد للأحباث والابتاكر، مركز املناخاببلو سواريز، ومدير، لست، أ

 

 

  املفقودة اخلرائط

 Romano 3 القاعة – 17:00–15:45-  )ال جنلزيية( الناس بيانبشأأن كيفية  اس تكشاف تفاعيل

 

ع نطاق اس تخدامه من خالل مرشوع  سرُتكرِّز هذه اجللسة عىل كيف أأنشأأ الصليب الأمحر الأمرييك أأسلوب املتطوعني الرمقيني ووسَّ

اذلي أأنشأأه الصليب الأمحر الأمرييك والصليب الأمحر الربيطاين ومنظمة أأطباء  "ودةاخلرائط املفق". وهيدف مرشوع "اخلرائط املفقودة"

ىل "وضع عوامل الأ " Humanitarian OpenStreetMap"مبوقع  املعين بال حدود والفريق  .عىل اخلريطة"شخاص املس تضعفني ا 

 .ا يف العاملا اكفيً يف رمس خريطة املناطق اليت ل تلقى اهامتمً ويرُشِّك املرشوع امجلاعات احمللية من اكفة الأنواع )مدنية وطالبية ورشاكت( 

 

معل اخلرائط، والسبب يف أأمهية رمس اخلرائط واملعرفة الرمقية/معرفة البياانت،  يةمعل املرشوع، وكيف  يةوس تتناول هذه اجللسة كيف 

رشاك مجموعة متنو  جذبوكيف ميكن اس تغالل اخلرائط املفقودة يف   .عة من متطوعي الصليب الأمحرتربعات، وكيفية ا 

 

 ، الصليب الأمحر الأمرييكةالتنفيذي ةاملدير ربياك شرتايفلر،   املُيرس:

 الزمبابوي الصليب الأمحر الأمني العام،ماكسويل فّيي،  

 

 

ماكانتنا؟  هل نس تغل اكمل ا 

القاعة  –17:00–15:45 - )ال جنلزيية( ناحلركة لتلبية الاحتياجات ال نسانية للمهاجريطاقات حشد طريقة اس تكشاف تفاعيل بشأأن 

Romano 1 

 

بحث عن فرص، أأو مل مشل ال لسالمة، أأو اطلب الغرض من الهجرة أأاكن  اءً وسو  يف أأحناء العامل. تزايًدا كبًّيا تزتايد أأعداد املهاجرين

ن الناس يعربون احلدود بأأعداد أأكرب من لهيا ظروف املناخ/الكوارث، فا  آل  الأرسة، أأو جهرة دفعت ا  أأي وقت مىض، ويكون الضياع مأ

نسانية تربز بشأأن امحلاية، و  شواغلمهنم. وعىل حنو مزتايد، تثور  ينكثّي ال  ىل مساعدات ا  ىل ضامن أأن تكون و ، عاجةلحاجة ملحة ا  ا 

بةاجملمتعات احمللية   ومتفهمة ملسأأةل الهجرة.للمهاجرين، وأ منة  ُمرحر

 

ىل سيناريوه ع املشاركني عىل العمل معً وستستند هذه اجللسة التفاعلية ا  احلركة، واملهاجرين يف رشاكء ال ، والقيام بأأدوار اات، وتُشجرِّ

فرصة  وس ُيتيح هذا المترين أأنفسهم، واجملمتعات املضيفة، والسلطات العامة يف الاس تجابة لتحرك عىل نطاق واسع للناس عرب احلدود.

قلميية قامة روابط بني الش باكت ال  للتعاون عرب  أأساليبللهجرة يف املس تقبل، ويف الوقت نفسه حتديد فضل أأ ختطيط سيناريو و  ،ل 

التوقعات، والتنس يق، ودور التكنولوجيا، ودور اجملمتعات املضيفة، وكيف  عىل دراسة أأيًضا اجللسةعكف وس ت احلدود وبني املناطق.

  لمس تقبل.ل  لتحسني تأأهبناالتعاون  ميكننا

 

 عضوة يف جملس ال دارة، الصليب الأمحر الأسرتايلارجاريت بيرب، ، وممديرنويل لكميون،   املُيرسون:

 ، الهالل الأمحر املدليفيةعامال ةمينالأ ، عائشة نورا  
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  ، كبّية الأمناء، الصليب الأمحر البلغاريس توميينوفاصوفيا   

لصليب الأمحر اعيات مجل الاحتاد ادلويل  العامل، مس توى عىل ابلهجرة املعنية العمل فرقة قائدة بونزون، تزيايان  

 والهالل الأمحر  

 

 

 الابتاكر يف طريقة تقدمي املعونة

 Kaya Belek 1القاعة  –17:00–15:45 - )ال جنلزيية( حوار حول أأحدث الابتاكرات يف جمال تقدمي املساعدة النقدية

 

الاس تجابة ال نسانية. ومن خالل  يفل النقدية الأموا الأنشطة القامئة عىل تقدمي جمال اجللسة للمشاركني الابتاكرات يف هذه سترشح

نسانية  ،، مهنا منوذج حمااكةلتقدمي الأموال النقديةعرض مثالني  أأحدهام منوذج لتسلمي مبالغ نقدية عىل نطاق واسع ، ةخمتلفيف س ياقات ا 

ىل الالجئني يف تركيا، ومنوذج أ خر لتحويالت نقدية عن طري ىل اجملمتعات من خالل بطاقات خصم الصارف الآيل ا  ق الهاتف احملمول ا 

ماكنيات التقنيات اجلديدةهاوأ اثر  ملساعدات النقديةاس تظهر اجللسة منافع . اليت تأأثَّرت ابجلفاف يف كينيا والتعاون مع القطاع  ،، وا 

ز اجللسة مبا  ،هو تقدمي املساعداتو  التطورامجلعيات الوطنية يف جمال رسيع  تؤديهادلور اذلي  أأيًضا اخلاص والرشاكء ال خرين.  وس ُتربِّ

 .النقدية عند القيام بأأنشطة قامئة عىل تقدمي الأمواليف ذكل الفرص واخملاطر اليت جيب أأخذها يف احلس بان 

 

 الصليب الأمحر الربيطاين ،مديرديفيد بيبيات،    املُيرس/ املُنظم:

 عام، الصليب الأمحر الكيينال منيالأ عباس غوليت،   املتحدثون/ اخلرباء: 

 منسق، الهالل الأمحر الرتيك ،هممتيس أأورهان ها   


