االجتماعات الدستورية للصليب األحمر والهالل األحمر لعام 2017
منتدى الصليب األحمر والهالل األحمر

اإليحاء بالعمل – توقع اتجاهات الغد ومعضالته وفهم آثارها على الناس ،وتحضير استجابة الحركة اليوم.
المشهد اإلنساني آخذ في التطور .ومع بروز تحديات جديدة تط أر التغيرات على احتياجات الناس ،وبالقدر نفسه يجب أن تكون
أفكار وأساليب لضمان
االستجابة تلبيةً لتلك االحتياجات .واليوم وأكثر من أي وقت مضى ،نحتاج إلى أن نوائم استجابتنا ونستحدث ًا

تمكننا من التنبؤ بالتحديات ومواصلة تلبيتنا الحتياجات المستفيدين من خدماتنا.
ما أهداف المنتدى؟

 المساعدة على خلق استم اررية بين المؤتمرين الدوليين الثاني والثالثين والثالث والثالثين؛
 تعزيز التفكير المتطلع نحو المستقبل عن طريق تحديد ومناقشة االتجاهات والقضايا اإلنسانية المستجدة والحلول
الممكنة وصوغها في شكل تفاعلي؛
 اإلسهام في صياغة شكل المؤتمر الدولي المقبل بحيث يظل ذا أهمية بالنسبة للحركة ولمجتمع العمل اإلنساني الدولي
بوجه عام.
كيف سيحقق المنتدى هذه األهداف؟
منتدى الصليب األحمر والهالل األحمر –  9تشرين

النهج المتطلع إلى المستقبل برامج الهيئة العامة ومجلس

الثاني/نوفمبر 2017

المندوبين.

يعد منتدى الصليب األحمر والهالل األحمر فرصة للتناقش

جلسات التحاور – آذار /مارس إلى آب/أغسطس 2017

بين الهيئة العامة ومجلس المندوبين .وسينهض برنامج النقاش
على ما تثمره جلسات التحاور.

بدءا من شهر آذار/مارس حتى
تعقد جلسات التحاور اإلقليمي ً
نهاية آب/أغسطس .

وسيتسم المنتدى بالديناميكية ويركز على التطبيق تمكينا

وستحدد هذه الجلسات االتجاهات اإلقليمية والمحلية والقضايا

يز لحس المسؤولية والمشاركة في
للجمعيات الوطنية وتعز ًا

المستجدة عن طريق المناقشات التفاعلية الرامية إلى تحقيق

االجتماعات الدستورية.

مستوى فهم أفضل للتحديات التي قد تواجهها الحركة في

وسيكون هناك برنامج متنوع من الجلسات ،ومساحات

المستقبل القريب.

للمعارض ،وزوايا للمتحدثين ،وفرص لبناء شبكات التواصل.

وتحقيقًا لمنظور أرحب بشأن هذه القضايا بقدر ما يسعنا،

اء للمناقشات
سيسعى المنتدى إلى إشتراك شركاء خارجيين إثر ً

سيشارك عدد من األفراد – من داخل الحركة بصفة رئيسية -

يز لتشجيع الشراكات المثمرة .وسيتمم
وتبادل المعرفة ،وتعز ًا

من :قادة الجمعيات الوطنية والموظفين الميدانيين والمتطوعين
والشباب .ومع ذلك ،فليس الغرض من هذه الجلسات الخروج

بنتائج دالة ،إنما بناء تصور بشأن التحديات التي قد تحتاج
الجمعيات الوطنية إلى مواجهتها.
ما بعد المنتدى – التطلّع نحو المؤتمر الدولي الثالث والثالثين
طرح نتائج المنتدى على طاولة النقاش في افتتاح مجلس المندوبين .وسيختار المشاركون القضايا المستجدة التي حددت
يتوقع أن ت َ
خالل العملية ويودون إخضاعها لمناقشة أعمق ورؤيتها بارزةً في جدول أعمال المؤتمر الدولي.

وستخضع نتائج المنتدى لبحث أعمق في األعمال التحضيرية للمؤتمر الدولي المنعقد في عام  .2019وسيشترك في المناقشات

شركاء الحركة الخارجيين ومجتمعات محلية وحكومات؛ وستتركز هذه المناقشات على كيف يمكن للحركة الدولية ،بالتعاون مع
الحكومات والمجتمعات المحلية التي تنتفع بخدماتها ،أن توائم استجابتها الرامية إلى مواجهة القضايا المستجدة.
كيف يمكن أن أسهم في المنتدى؟


شارك في جلسات التحاور الخاصة بالجمعية الوطنية :اطرح أفكارك وأثْر النقاش؛



استضف جلسة تحاور وحث الجمعيات الوطنية األخرى على المشاركة؛



اقترح عنوان ٍ
اتجاه ما أو قضية مستجدة في بلدك/منطقتك تود مناقشته في المنتدى ،وارسل لنا مقترحك بالبريد اإللكتروني؛



ٍ
اتجاه ما أو قضية مستجدة ،بصيغة إبداعية وتفاعلية؛
عقد مناقشة بشأن
يسر باالشتراك مع آخرين َ



علما وسجل اسمك.
ًا
مشروعا
قدم
ً
مبتكر في زاوية المتحدثين :أحطنا به ً
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