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عرض موجز
شّكل منتدى الصليب األحمر والهالل 

األحمر المنعقد في 9 نوفمبر 2017 
تجربة مميزة في االجتماعات الدستورية 
للصليب األحمر والهالل األحمر المنعقدة 

في أنطاليا، تركيا. وشارك في الحدث 
الذي استمر يوًما كامالً أكثر من 700 

شخص من ممثلي الحركة وكبار 
قادتها شاركوا في سلسلة من 

النقاشات التفاعلية، جلسات التحاور، 
والعروض الفنية. 
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عرض موجز

استضاف منتدى الصليب األحمر والهالل 
األحمر خبراء من كل أنحاء العالم، 

وسلّط الضوء على المواضيع واالتجاهات 
والتحديات التي يمكن أن تّشكل 
المستقبل وتحدد أنشطة الحركة 

وهويتها. وتم تحديد مواضيع المنتدى 
خالل ست جلسات للتحاور جمعت 78 

جمعية وطنية للتشاور خالل سنة 2017. 

وتناولت جلسات الصباح مواضيع تتعلق 
»بالتحوالت االجتماعية« مثل أشكال 

العنف الجديدة، والرقمنة، والثقة، 
والديمغرافيا، والشباب، وتم تناولها من 
منظور واسع يتجاوز رؤية الحركة. وقدم 

متحدثون من خارج الحركة وممثلون 
للجمعيات الوطنية أفكارًا عن هذه 
المواضيع المختلفة مركزين على 

التغيرات السريعة في المجتمع والحاجة 
إلى تكييف عملنا وفقًا لذلك. أما جلسة 
بعد الظهر بعنوان »طريقة عملنا« فقد 

ركزت على استكشاف األدوات والمفاهيم 
القائمة التي من شأنها المساعدة 

على تحديث عمل الحركة والتي 
تشمل مواضيع مثل التمويل المبتكر 

والمساعدات النقدية وقضايا االحتواء 
االجتماعي، والتنوع، والنزاهة. 

وناقشت الجمعيات الوطنية مشاريعها 
المبتكرة التي من شأنها إلهام أقرانها 

وتشجيع التعّلم المتبادل. إضافة إلى 
ذلك، قدم الخبراء من المنظمات غير 
الحكومية، والمؤسسات األكاديمية، 

والقطاع الخاص، وجهات نظرهم 
ومعارفهم. 

وأتاح منتدى الصليب األحمر والهالل األحمر، 
عبر أكثر من 15 جلسة استخدمت مناهج 

ونماذج متنوعة، فرصة للحركة كي 
تفكر في قدرتها على التكّيف والتأهب 

لمواكبة عالٍم سريع التغّير. 

وخالل السنتين التي تفصلنا عن المؤتمر 
الدولي القادم، سيتوسع نطاق العملية 

ونطاق المشاركة فيها لتشمل الدول 
والمجتمعات المحلية والمنظمات الدولية 

والخبراء إضافة إلى مكونات الحركة. 
وسيساهم هذا الحوار في اقتراح مفهوم 

للمؤتمر الدولي الثالث والثالثين.
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عرض موجز

جلسات التحاور
ُعقدت خالل سنة 2017 ست جلسات 

للتحاور في مختلف أنحاء العالم كان 
هدفها تحديد المواضيع واالتجاهات 

واالهتمامات المستقبلية الرئيسية 
الناشئة، وأثارت في الوقت نفسه 

مناقشات جدية حول جدول األعمال 
المحتمل للمؤتمر الدولي القادم. 

وُعقدت االجتماعات في بنما العاصمة، 
وروما، والقاهرة، وفيينا، وطهران، وداكار، 

وجمعت 78 جمعية وطنية وممثلين 

من االتحاد الدولي واللجنة الدولية في 
جلسات لتبادل األفكار خالل يوم ونصف 

اليوم. وكشفت هذه االجتماعات مجموعة 
من المسائل التي تثير القلق في يومنا 

هذا وفي المستقبل، ومنها انعدام األمن 
الوظيفي، وتغّير المناخ، وأثر وسائل 

التواصل االجتماعي، واإلرهاب اإللكتروني. 
وأثبتت العملية أن مكونات الحركة تواجه 

بشكل متزايد مسائل جديدة تنشأ في 
عالم سريع التطور، وأن من الضروري 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتكّيف مع هذه 
التغييرات.



منتدى الصليب األحمر والهالل األحمر6
أفكار ُتلهم العمل



منتدى الصليب 
األحمر والهالل األحمر  
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افُتتح منتدى الصليب األحمر والهالل األحمر بعرض فني 
بعنوان: “Deep Blue Dream – reloaded” من أداء 
الفنانين Lauren Huret و Hunter Longe. وفي هذا 

 العرض الحي، يدرك أبطال العرض وهم حاسوب
)Deep Blue( والجمهور )المشاركون من الحركة 
والمراقبون( مدى انكشاف بعضهم للبعض اآلخر 

وتجردهم من أي خصوصية. وكان هدف األداء اختبار العالقة 
المعقدة بين التكنولوجيا الحديثة والفرد، وأثر هذه 

التكنولوجيا ليس على الخصوصية والحقوق األساسية 
فحسب بل أيضًا على العمل اإلنساني للحركة. 
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التحوالت االجتماعية 
ُخصص الجزء األول من منتدى الصليب 

األحمر والهالل األحمر لمناقشة قضايا 
المجتمع الرئيسية، الناشئة منها أو 

المتغيرة. وأدى النظر في كل من 
هذه القضايا إلى تسليط الضوء على 

التحوالت العميقة التي تحدث في 
المجتمع نتيجة التغيرات االقتصادية 
والسياسية والتي تعززها التطورات 

السريعة في التكنولوجيا واالتصاالت. 
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التحوالت االجتماعية

التكنولوجيا والرقمنة 
ومستقبل مجتمعنا 

ضمت هذه الجلسة أخصائيين من 
المنظمة األوروبية للبحوث النووية 

CERN، والمعهد العالمي للسياسات 
العامة، والوكالة المعنية بحماية البيانات 

الشخصية PersonalData.IO تمت 
دعوتهم لمناقشة أثر التكنولوجيات 

الجديدة وعمليات الرقمنة في المجتمع. 
ومن بين المواضيع الرئيسية المطروحة، 

نذكر خصوصية البيانات، واإلرهاب 
اإللكتروني، ودقة المعلومات، وظاهرة 
»األخبار الملفقة«. وناقش المشاركون 

أيضًا مسألة الفجوة الرقمية داخل 
الحركة وأشاروا إلى اختالف مستويات 

المعارف الرقمية في الجمعيات الوطنية 
وإمكانيات حصولها على التكنولوجيا، 

األمر الذي يحد بشكل ملموس من قدرتها 
على العمل. 

كما تناول االجتماع التحدي الذي تمثله 
إدارة فيض المعلومات واستيعابها. وأبرز 

النقاش ايضًا ضرورة انتهاز الفرص التي 
توفرها التكنولوجيا الجديدة مع التركيز 
بشكل خاص على الطريقة التي يمكن 
بها للتكنولوجيا أن تزيد الفعالية وتّقرب 
مكونات الحركة من أولئك الذين تقدم 

لهم الخدمات. وبوسع مكونات الحركة، 
من خالل استخدامها الذكي للتكنولوجيا، 

أن تتموضع بوصفها مصدرا للمعلومات 
اآلنية المنقذة لألرواح والمفيدة- أي 

»المعلومات باعتبارها أداًة للمساعدة«.

كما أثير موضوع خيارات العمل 
المطروحة، ومنها إعداد مكونات 

الحركة لتكون مستعدة لتلبية مطاِلب 
للشفافية والمساءلة المتزايدة؛ وضمان 

إعطاء األولوية لتحديد إجراءات حماية 
البيانات وتنفيذها، والتوعية بخصوصية 
البيانات، وإنشاء المنابر لتبادل الخبرات؛ 

 واستكشاف كيفية أخذ المبادئ
 اإلنسانية في االعتبار عند تطوير 

تكنولوجيا المستقبل واستخدامها؛ 
واالستثمار في إقامة شراكات مع خبراء 

من خارج الحركة. 

هل نثق في المؤسسات؟ 
عرض الهالل األحمر الباكستاني وخمسة 

متحدثين خارجيين هم ممثلو معهد 
البحوث Edelman London، ومركز 

جنيف للسياسات األمنية، ومنظمة 
Integrity Action، والمدير المعني 

 ،Leo Burnett باالستراتيجية الرقمية
وباحث مشارك في جامعة سانت غالن 

مسألة تراجع الثقة في المؤسسات. ووفقًا 
لمؤشر الثقة لمعهد Edelman، كانت 

سنة 2017 سنة »أزمة الثقة« حيث سجلت 
الثقة في الحكومات ووسائل اإلعالم 

والمنظمات غير الحكومية والشركات 
أدنى المستويات. وبما أن تسييس 

المساعدة اإلنسانية يتزايد بينما يكتسب 
العسكريون والجهات الفاعلة األخرى 

دورًا أكبر في العمليات اإلنسانية، فمن 
المحتمل أن تتأثر الحركة بفقدان الثقة هذا. 
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وشدد المشاركون على أن عمل الحركة 
سيصبح، في غياب الثقة، موضع شك 
 وستزداد صعوبة العمل في الميدان. 

ولكنهم أقروا في الوقت نفسه أن 
للحركة مزايا يمكن استخدامها للتأثير 
في هذا االتجاه، وهي قاعدة متطوعيها، 

وقربها من المجتمعات المحلية 
المتضررة، وتقديمها مساعدة إنسانية 

قائمة على احترام المبادئ. 

وناقش المشاركون والخبراء بعض 
خيارات العمل بما في ذلك وضع نهج 
يركز بقدر أكبر على الجانب المحلي 

وعلى الناس؛ وتعزيز التواصل الداخلي 
والخارجي؛ وإشراك المجتمعات المحلية 
في وضع المشاريع وتنفيذها ومراقبتها؛ 

 واعتماد تدابير ترمي إلى تعزيز الثقة
 داخل الحركة؛ واإلقرار بأن الثقة عامل 

أساسي في ضمان مواصلة اعتماد 
الحركة على نشاط المتطوعين. 

وكان موضوع الثقة نقطة أساسية ترددت 
في جميع النقاشات وتأكد بذلك أن 

تراجعها يشكل مصدر قلق هام للحركة. 

كيف يمكننا التعامل مع الوضع 
الراهن؟ اتجاهات العنف الناشئة 

التي تؤثر في المجتمع
ُعقدت هذه الجلسة تحت إدارة الجمعيات 

الوطنية األسترالية والكولومبية 
 ،Sentinel والفرنسية وخبير من مشروع
وركزت على تأثير أنماط العنف المتغيرة 

في المجتمع وفي العمل اإلنساني. 

وناقش الصليب األحمر األسترالي كيف 
يمثل تطّرف الشباب، والتشدد الديني، 
وكره األجانب تهديدات متزايدة تقّوض 

القيم االجتماعية وتساهم في تفكيك 
المجتمعات المحلية. وأشير إلى 

التكنولوجيا، وال سيما وسائل التواصل 
االجتماعي، باعتبارها من العوامل التي 
تّسهل انتشار االيديولوجيات المتطرفة. 

وتبين أن وضع برامج لتوعية المجتمعات 
المحلية وإدارة تكنولوجيا االتصال الجديدة 

واستخدامها بشكل فعال ُيعد أمرًا ضروريًا 
ليس للمنظمات التي تسعى تحديدًا 

إلى تجنب النزاعات والعنف فحسب، بل 
للعاملين في المجال اإلنساني عمومًا.

التحوالت االجتماعية
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التحوالت االجتماعية

ويرى الصليب األحمر الكولومبي، أن 
للعنف الحضري عواقب إنسانية تتطلب 
تدخالت مستهدفة ومستدامة للتصدي 

لزيادة انتشارها في المجتمع، السيما بين 
الشباب. وركزت مساهمته على كيفية 

التصدي لهذا النوع من العنف وعرض نتائج 
تحليله واالستجابات التي وضعها والتي 
تشمل سكان المناطق الحضرية كجزء 

من الحل. 

أما الصليب األحمر الفرنسي، فعّبر عن 
قلقه من زيادة الهجمات اإلرهابية وتأثير 

إعالن حالة الطوارئ في عملياته. وبّين 
كيف دفعه ارتفاع عدد الهجمات العنيفة 
في فرنسا إلى تنظيم استجابات جديدة 

لمساعدة ضحايا تلك الهجمات. كما 
تحدث عن الحاجة إلى الحفاظ على توازن 

بين دور الجمعيات الوطنية كجهات 
مساعدة للسلطات ودورها كهيئات 

مدافعة عن المبادئ األساسية للحركة؛ 
وعن كيفية الحفاظ على استقاللها وعدم 

تحيزها، وضمان سالمة المتطوعين 

في الوقت نفسه؛ وعن كيفية االحتفاظ 
بثقة المجتمعات المحلية التي تقدم 

لها الخدمات. واختُتمت الجلسة بعرض 
من مشروع Sentinel إلحدى مبادراته 

الرئيسية التي تهدف إلى منع العنف عبر 
مكافحة المعلومات المضللة واألخبار 

الملفقة من خالل ُحسن إدارة المعلومات. 

وحددت عدة خيارات عمل، منها إقامة 
شراكات مع منظمات أخرى سعيًا إلى 
التوصل إلى فهم أفضل ألسباب أشكال 
العنف الناشئ؛ ورسم خريطة للخبرات 

 واالستجابات القائمة داخل الحركة؛ 
وتوفير المزيد من الفرص لتقاسم 

المعارف؛ واالستثمار في أنشطة 
الدبلوماسية اإلنسانية للتأثير في 

السياسات العامة. 
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وركزت جلسة صباحية أخرى أدارها 
المختبر اإلنساني العالمي على 

التحوالت الديمغرافية المربكة وكيف 
يمكن لالستشراف االستراتيجي أن 

يساعد في تحديد تحديات المستقبل 
وحلوله. ودرست هذه الجلسة التفاعلية 

السيناريوهات المبنية على التغييرات 
السكانية المحتملة، وآثارها وكيف 

يمكن للمجتمعات المحلية والمنظمات 
االستعداد لها بشكل أفضل. 

إضافة إلى ذلك، تناولت جلسة أدارتها 
منظمة السلم أوالً PeaceFirst موضوع 

التغييرات الشبابية والثقافية العالمية، 
وناقشت دور الشباب في إحداث التغيير 

االجتماعي، وضرورة تعزيز مشاركة 
الشباب في الحركة، وطريقة استخدام 

التكنولوجيا الجديدة بأفضل وجه لتشجيع 
الترابط العالمي. 

وأخيرًا قدم الشباب في الصليب األحمر 
البرتغالي مشروع”EuropAlien“، وهو 

لعبة استراتيجية مصممة لتنمية 
المهارات االجتماعية والفردية وتشجيع 

التغيير اإليجابي، بينما أدارت جامعة 
نيوكاسل حلقة عمل خالقة يصمم فيها 
المشاركون »حقائب« لألشياء المرغوبة 

لمستقبلهم المتصّور.

التحوالت االجتماعية
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طريقة عملنا
ركزت جلسات بعد الظهر للمنتدى على 

استكشاف األساليب واألدوات المبتكرة 
من أجل تحسين العمل اإلنساني.
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ما هو مستقبل تمويل العمل 
اإلنساني؟ 

تكونت الجلسة من حلقة نقاش 
بين جهات فاعلة من القطاع الخاص 

)فيسبوك، والمؤسس المشارك في 
»سندات األثر االجتماعي« للجنة الدولية(، 

وخبراء من منظمات غير حكومية 
)Disberse و AID:Tech(، والصليب األحمر 
الكازاخستاني. وتبع حلقة النقاش تبادل 

وجهات النظر مع المشاركين. 

على خلفية التغيرات في المشهد المالي 
والتكنولوجي، تبادل المشاركون األفكار 

بشأن أساليب وأدوات التمويل الجديدة 
المتاحة في مجال العمل اإلنساني في 

العالم وناقشوا الحاجة إلى إقامة شراكات 
مع القطاع الخاص ومع جهات فاعلة 

أخرى لالستفادة من نقاط قوتها ومن 
خبراتها. وفّسرت AID:Tech على سبيل 

المثال كيف يمكن الستخدام تطبيق 
blockchain في المجال اإلنساني، وهو 
منصة برمامجيات للموارد الرقمية، أن 

يساعد في ترشيد المعامالت المالية 
من خالل تمكين التعقب اآلني لهذه 

المعامالت وضمان شفافية أكبر. وأشير 
ايضًا إلى إنشاء اللجنة الدولية ألول سند 
لألثر اإلنساني باعتباره خطوة هامة نحو 

زيادة قدرة المنظمة على جمع األموال 

في األمد الطويل بواسطة نموذج استثمار 
تقليدي. وشددت هذه المساهمات من 

خبراء خارجيين على الحاجة إلى إنشاء 
هياكل مالية إنسانية تتيح االقتراب من 
سوق المستثمرين، وتقليل »الصفقات 

الصغيرة« المكلفة، واستخدام الخبرات 
الخارجية واالستثمار في نماذج مرنة 

للتعاون. 

وعرض الهالل األحمر الكازاخستاني جهوده 
الرامية إلى التحول من »متلق للمعونة« 

إلى »مانح«. ويهدف، من خالل تكييف 
نموذج جديد لألعمال واعتماد أساليب 

مبتكرة وتعاونية، إلى أن يصبح جمعية 
وطنية مستقلة تتسم بقدر أكبر من 

الفعالية على الصعيد المالي. غير أن الهالل 
األحمر الكازاخستاني شدد على األهمية 
البالغة لاللتزام باستثمار الموارد وإقامة 
شراكات مع جهات فاعلة أخرى من أجل 

تحقيق ذلك. 

واسُتنتج في نهاية الجلسة أن المشهد 
المالي المتغير وتطوير أساليب جديدة 

لجمع األموال يتيحان للحركة فرصة 
مراجعة الطريقة التي تعمل بها وضمان 

استدامتها المالية.

طريقة عملنا
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وناقش المشاركون خيارات العمل 
المقترحة ومنها تجاوز النماذج وأنظمة 

التعاون الحالية؛ والسعي بشكل حثيث 
إلى التشارك مع الذين يملكون المهارات 
والخبرات المطلوبة؛ واعتماد نماذج أفقية 

للتعاون؛ واالستثمار في تبادل المعارف 
وأفضل الممارسات؛ وتحسين اإلدارة 

والشفافية ومعدالت االمتثال. 

المعونة الذكية 
أدارت الجمعيتان الوطنيتان السويدية 

والسويسرية مع االتحاد الدولي واللجنة 
الدولية جلسة نقاش عن المعونة 

المستدامة. وكانت أهداف جلسة النقاش 
هذه تحديد عوامل االستدامة األساسية 

التي ينبغي التأثير فيها، والنظر إلى 
المستقبل، وحث الحركة على العمل 
بشكل استراتيجي في مجال التنمية 

المستدامة. وجرى تناول المفهوم من 
منظور واسع يشمل الجوانب البيئية 

واالجتماعية واالقتصادية سعيًا إلى 
ضمان مساهمة ذلك في نجاح عمل 

المنظمة في األمد الطويل. وأبرزت 
المناقشات الحاجة إلى تناول مواضيع 

التنوع، والمساواة، والشفافية، والنزاهة، 
والمساءلة، والمسؤولية البيئية باعتبارها 

مواضيع متداخلة وليست منفصلة عن 
بعضها. ودعا المشاركون إلى تبني 

طريقة عمل جديده لمساعدة الجمعيات 
الوطنية على أن تصبح أقل اعتمادًا على 

المصادر الخارجية، وتكون لها قاعدة 
قانونية قوية، وتعكس تنوع األشخاص 

الذين تمثلهم، وتساهم في الحفاظ على 
البيئة. 

وشملت بعض خيارات العمل المحددة 
ضمان قدر أكبر من النزاهة والمساءلة؛ 

وتحسين مستوى الثقة داخل الحركة 
ومع الجهات الفاعلة األخرى؛ وتعزيز القيادة؛ 

وإقامة شراكات قوية.  ولهذا الغرض، 
اقترح المشاركون وضع إطار للمعونة 

المستدامة مصحوبًا بخطة عمل. 

من البيانات الصغيرة إلى 
البيانات الضخمة 

أدارت هذه الجلسة الجمعيتان الوطنيتان 
اإلسبانية والهولندية مع االتحاد الدولي 

وبمشاركة خبير خارجي من مبادرة 
»النبض العالمي« Global Pulse التابعة 

لألمم المتحدة. لقد أتاحت شبكة االنترنت 
ووسائل التواصل االجتماعي وغيرها من 
التطورات التقنية إمكانية حصول الناس 

على المعلومات بشكل لم يسبق له 
مثيل من قبل. 

طريقة عملنا
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طريقة عملنا

وبالنسبة إلى قطاع العمل اإلنساني، يوفر 
التقدم المحرز في طريقة جمع البيانات 

وتحليلها فرصة الستحداث أساليب أفضل 
وأسرع وأكثر فعالية لالستجابة. وفي 

الوقت نفسه، تعني إمكانية الحصول 
على المعلومات وتوفرها بقدر أكبر 

أن على المستخدمين أن يتحملوا 
مسؤولية صون خصوصية أصحاب البيانات 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمكافحة سوء 
استعمالها. 

وبينما تتوفر للحركة إمكانيات غير 
مسبوقة للحصول على المعلومات، 

كانت إحدى القضايا الرئيسية التي أشير 
إليها في هذه الجلسة وجود فجوة كبيرة 

بين الجمعيات الوطنية في ما يتعلق 
بالحصول على المعلومات واإللمام 

باستخدام البيانات. وألقى المشاركون 
الضوء على أوجه القصور في طريقة 

جمع البيانات في الميدان، وغياب التعاون 
والمنصات المشتركة، وتكريس موارد 

محدودة لألدوات التكنولوجية المناسبة. 

وأبرز المشاركون خيارات العمل التي 
ينبغي مناقشتها الحقًا مثل تحديد 

الشراكات داخل الحركة ومع الجهات 
المعنية الخارجية؛ واالستفادة من األدوات 

والمعارف القائمة؛ واستكشاف كيفية 
إعادة توظيف البيانات الستخدامها ألغراض 

العمل اإلنساني. 

Missing Maps »الخرائط 
المفقودة« – وضع األشخاص 
المستضعفين على الخريطة

في عرض لالستخدام العملي للبيانات، 
أدار ممثلو مشروع Missing Maps حلقة 

عمل تناولت كيفية استخدام المعلومات 
الصادرة عن الجمهور لرسم خريطة 

مناطق العالم غير الممثلة تمثيالً كافيًا، 
وكيفية إشراك المتطوعين الرقميين. 
وبّينت الحلقة الحاجة الدائمة إلى وضع 
خريطة للمناطق المعرضة لألخطار من 

أجل االستجابة بشكل أفضل وأسرع. 

وشملت خيارات العمل المحددة المزيد 
من مشاركة المتطوعين في جمع 

المعلومات ووضع خرائط لها، وتعزيز 
الشراكات. 

مستقبل الهجرة 
تبادلت الجمعيات الوطنية البريطانية 
والسويسرية والتركية وجهات النظر 

حول التحديات الناشئة في هذه القضية 
اإلنسانية التي تزداد تعقيدًا واالستجابات 

الحالية لها. ومن بين التحديات الرئيسية 
المحددة أشير إلى تقديم المساعدات 
الطويلة األمد مثل الخدمات األساسية 

والتعليم، واإلجراءات القانونية التي تزداد 
تقييدًا، وحماية األطفال والمجموعات 

المستضعفة، وتزايد الترابط بين الهجرة 
واإلتجار بالبشر. 
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ورأى المشاركون أن تعزيز استجابة 
الحركة يتطلب استكشاف خيارات عمل 

متنوعة منها زيادة دورها في المناصرة/ 
وتوعية الجمهور؛ وتحسين التنسيق بين 
الجمعيات الوطنية في البلدان المرسلة 

والبلدان المستقبلة وبلدان العبور؛ ووضع 
سياسات وأنشطة أكثر تركيزًا على 

المهاجرين.

هل نستغل كامل إمكاناتنا؟ 
قامت الجمعيات الوطنية األسترالية 

والملديفية والبلغارية مع االتحاد الدولي 
بإدارة جلسة مستندة إلى سيناريوهات 

ُيشجع فيها المشاركون على تحديد 
السبل التي من شأنها تمكين الحركة 

من استغالل إمكاناتها والتصدي بشكل 
فعال لتحديات المستقبل المرتبطة 

بقضية الهجرة.

وأتاحت هذه الجلسة أيضًا فرصة 
للجمعيات الوطنية إلقامة روابط بين 

الشبكات اإلقليمية ورسم خطط للتعاون 
عبر الحدود وفيما بين المناطق. وتوافقت 

استنتاجات المشاركين مع االستنتاجات 
التي توصلت إليها الجلسة السابقة، 

وبالتحديد أنه ينبغي أن ُيسند إلى 
المهاجرين الدور المركزي في تنظيم 
االستجابات، كما ينبغي تغيير أشكال 

التعاون. 

ووضعت خيارات عمل محددة تتناول 
قضايا التنسيق، واإلعالم، وإصدار وثائق 
الهوية، والتعاون بين البلدان، وتعريف 
المسؤوليات الملقاة على عاتق كل 

مكون من مكونات الحركة. وشجعت 
كل من الجلستين الجمعيات الوطنية 
على استخدام دورها كجهات مساعدة 

للحكومات للدفاع بقوة عن ضرورة احترام 
الكرامة اإلنسانية والمبادئ اإلنسانية 

والعمل اإلنساني. 
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»اختبار المخاطر« تمرين 
محاكاة مبتكر لمخاطر تغّير 

المناخ
قدم مركز المناخ التابع لالتحاد الدولي 

تمرين محاكاة تفاعليًا لمنتدى الصليب 
األحمر والهالل األحمر يشجع المشاركين 

على اقتراح أفكار جديدة لدور الحركة في 
مجال اإلجراءات الوقائية والتصدي لتغير 
المناخ. وتم تشجيع المشاركين على 

الخروج عن طرق عملهم المألوفة لحثهم 
على التفكير في كيفية استخدام 

المعارف والموارد القائمة )البيانات 
العلمية، والتنبؤات المناخية( للتصدي 

ألسباب هذه الظاهرة ولعواقبها اإلنسانية. 

وحدد المشاركون عدة خيارات عمل 
انطالقا من تقديم الدعم النفسي 

واالجتماعي، ومرورا بفهم اآلثار اإلنسانية 
النهيار األنظمة الزراعية فهمًا أفضل، وانتهاًء 

بزيادة التمويل القائم على التوقعات. 

األنشطة واالبتكارات القائمة 
على المساعدات النقدية في 

مجال العمل اإلنساني 
أدارت الجمعيات الوطنية التركية 

والبريطانية والكينية هذه الجلسة، واطلع 
فيها المشاركون على استخدام األنشطة 

القائمة على تقديم المساعدات النقدية 
في االستجابة اإلنسانية. وأبرزت فيها 

مزايا هذا االسلوب المبتكر في تقديم 
المساعدة بما في ذلك ضمان الحفاظ 

على الكرامة من خالل تمكين األشخاص 
الذين يتلقون المساعدات من التصرف بها 

كما يريدون، وحفز حركة األسواق المحلية، 
وتعزيز التماسك االجتماعي، وتحسين 

الشفافية والمساءلة. وأكد المشاركون 
على ضرورة أن تعيد الحركة النظر في 

طريقة تقديمها للمساعدات وأن تتبنى 
مفهوم التحويالت النقدية كوسيلة ناجعة 

وفعالة لمساعدة المعوزين.  

وُحددت عدة خيارات عمل مثل السعي 
إلى إقامة شراكات مع المصارف؛ 

واستكشاف المزيد من الحلول النقدية 
المحتملة خارج شبكة االنترنت؛ وبناء 

القدرات داخل الحركة؛ وتشاطر الدروس 
المستخلصة من المساعدة النقدية. 

وإضافة إلى هذه المناقشات، كان تنظيم 
حدث »تذوق التغيير« الذي تضمن تذّوق 

غذاء الغد، مناسبة لبيان حاجة الحركة إلى 
زيادة التزامها باإلنتاج الزراعي المستدام 

وحماية البيئة. 

طريقة عملنا
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كان هدف منتدى الصليب األحمر والهالل 
األحمر توفير فرصة لتبادل الخبرات 
والمعرفة والحلول المطروحة في 

مواجهة القضايا الناشئة التي تؤثر في 
طريقة عمل الحركة.

ما بعد منتدى الصليب 
األحمر والهالل األحمر  
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ما بعد منتدى الصليب األحمر والهالل األحمر

نرحب بمالحظاتكم 

وكان الغرض المرجو من العملية، بما 
في ذلك جلسات التحاور التي أقيمت 

خالل األشهر السابقة للحدث، توفير منصة 
لتبادل األفكار حول التحديات المقبلة 
وكيف ينبغي للحركة أن تتكّيف مع 

التغييرات كي تحافظ على جدوى دورها. 
وقام المنتدى في هذا الصدد بتشجيع 

الحوار المفتوح والديمقراطي بين جميع 
مكونات الحركة حول القضايا المثيرة 

لالهتمام في يومنا هذا وفي المستقبل. 

وفي سياق االجتماعات الدستورية، كان 
الهدف من المنتدى هو مّد جسر بين 

مؤتمرين دوليين وضمان الحوار المستمر 
حول القضايا اإلنسانية المستجدة. 

وستخضع القضايا المحددة عبر هذه 
العملية لتحليل أعمق خالل السنتين 2018 

و2019 ُيستند إليه في تحديد مفهوم 
المؤتمر الدولي الثالث والثالثين. 

وسوف يساهم توسيع نطاق التواصل 
والمشاركة مع الجمعيات الوطنية والدول 

والجهات المعنية األخرى في تقديم أكثر 
القضايا أهمية في المؤتمر الدولي الثالث 

والثالثين، وتحسين دوره كمنبر إنساني 
عالمي لرسم السياسات. وستتمكن 

الحركة، من خالل التوسيع الدائم لرؤيتها، 
من تحديد التعديالت الالزمة لتحسين 

حماية األشخاص المتضررين من الحروب 
والكوارث وغيرها من حاالت الطوارئ 

وخدمتهم بطريقة محايدة وغير متحيزة 
ومستقلة. 

إذا كانت لديكم أية أسئلة أو 
تعليقات أو مقترحات، فيرجى 

توجيهها إلى العنوان التالي:
conferences@rcrcconference.org 
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