كوانت احلركة )(SMCC
لقاء القمة الافرتاضية اخلاصة مببادرة تعزيز التنس يق والتعاون بني ُم ِّ
 30 - 29نومفرب 2021
جدول ا ألعامل ا أل َّول:

مجيع ا ألوقات ُمبيَّنة أأدانه ابلتوقيت الصيفي لوسط أأورواب ) .(CETوسوف تُرسل روابط اجللسات امل ُ َّقرر عقدها افرتاض ًيا ابس تخدام تطبيق  Zoomاىل املشاركني املس َّجلني قبل بدء القمة .وعىل الرمغ من
أأن لك جلسة َّ
موّجة اىل مجهور حمدد ،فان مجيع املشاركني مدعوون اىل حضور أأي جلسة.
ويُرىج مالحظة أأنه س يجري تسجيل اجللس تني العامتني ،ا ألوىل والثانية ،وااتحهتام مجليع رشاكء احلركة بعد الانهتاء من القمة .كام جيدُ ر التنويه بأأنه لن جيري تسجيل أأي جلسات أأخرى.
اليوم ا ألول 29 :نومفرب
اجللسة ا ألوىل:
اجللسة الافتتاحية

الوقت
1330-1300

اجللسة الثانية:
حلقة نقاش
اجللسة  3أأ:
ا ألفرقة العامةل التنفيذية

1500-1330
1900-1700

اللغات
املوضوع
امجلهور املقصود
الجنلزيية،
كبار موظفي القيادة من مجيع رشاكء اللكمة الرئيس ية
لكمة افتتاحية يلقهيا  – Jagan Chapagainا ألمني العام لالحتاد ادلول و Robert Mardiniوالفرنس ية،
احلركة
والس بانية ،والعربية
– املدير العام للجنة ادلولية للصليب ا ألمحر.
كوانت احلركة :النجاحات والتحدايت والتأأثري
حلقة نقاش حول تعزيز التنس يق والتعاون بني ُم ِّ
موظفون تنفيذيون من مجيع رشاكء مناقشات قاعات فرعية حول املواضيع التالية:
احلركة املشاركني من مناطق أأفريقيا
 -1بناء التاكمل ،وبلوغ النطاق الصحيح؛
وا ألمريكتني و أأورواب
 -2تعزيز املصداقية التشغيلية ،وطبع صورة قوية؛
 -3الربط بني أأنظمتنا ،وتعزيز تأأثريان.

الجنلزيية،
والفرنس ية،
والس بانية

س يختار لك مشارك موضوعني من املواضيع الثالثة اليت سيشارك فهيا يف مناقشات القاعة الفرعية
املناظرة.
توفر هذه القاعات الفرعية فرصة من أأجل ما ييل:
● تبادل الرؤى واملناقشة والتحفزي والهام بعضنا بعضً ا ملواصةل حتسني التنس يق والتعاون
داخل احلركة؛
● متكُّن املامرسني امليدانيني من تقدمي ُمدخالت للمجالت املواضيعية املرتبطة مببادرة
كوانت احلركة ) (SMCC 2.0لضامن مراعاة وقائع
تعزيز التنس يق والتعاون بني ُم ِّ
العمليات واحتياجاهتا يف خطط الفرتة 2023-2022؛
● زايدة نقل ا ألدوات والآليات اىل العمليات امليدانية من خالل التبادل بني الفريق
املرجعي للجمعية الوطنية و أأفرقة التنفيذ التابعة للحركة واملامرسني امليدانيني.
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اليوم الثاين 30 :نومفرب
اجللسة 3ب:
ا ألفرقة العامةل التنفيذية

الوقت
1000-0800

* هذه اجللسة تكرار للجلسة
 3أأ من أأجل العاملني
املوجودين يف أأقالمي خمتلفة /
مناطق زمنية خمتلفة.

اجللسة الرابعة :التوحيد 1430-1300
وادلمج

اجللسة اخلامسة:
مالحظات ختامية

1500-1430

املوضوع
املشاركون
موظفون تنفيذيون من مجيع رشاكء مناقشات قاعات فرعية حول املواضيع التالية:
احلركة املشاركني من مناطق أأفريقيا
 -1بناء التاكمل ،وبلوغ النطاق الصحيح؛
وأس يا و أأورواب والرشق ا ألوسط
 -2تعزيز املصداقية التشغيلية ،وطبع صورة قوية؛
وشامل أأفريقيا.
 -3الربط بني أأنظمتنا ،وتعزيز تأأثريان.

مجيع املشاركني

توفر هذه القاعات الفرعية فرصة من أأجل ما ييل:
● تبادل الرؤى واملناقشة والتحفزي والهام بعضنا بعضً ا ملواصةل حتسني التنس يق والتعاون
داخل احلركة؛
● متكُّن املامرسني امليدانيني من تقدمي ُمدخالت للمجالت املواضيعية املرتبطة مببادرة
كوانت احلركة ) (SMCC 2.0لضامن مراعاة وقائع
تعزيز التنس يق والتعاون بني ُم ِّ
العمليات واحتياجاهتا يف خطط الفرتة 2023-2022؛
● زايدة نقل ا ألدوات والآليات اىل العمليات امليدانية من خالل التبادل بني الفريق
املرجعي للجمعية الوطنية و أأفرقة التنفيذ التابعة للحركة واملامرسني امليدانيني.
التوحيد وادلمج واخلطوات التالية:
س تتناول هذه املناقشة املُدارة النقاط التالية:
● توحيد ودمج املواضيع وا ألولوايت الناش ئة عن مجيع اجللسات السابقة؛
● النظر يف الالزتامات القابةل للتنفيذ من رشاكء احلركة جتاه ا ألهداف اليت حدَّدهتا
مناقشات ا ألفرقة العامةل؛
● تقدمي مالحظات وتعليقات اىل أأفرقة التنفيذ التابعة للحركة بشأأن خطة معلها من أأجل
كوانت احلركة ).(SMCC 2.0
تعزيز التنس يق والتعاون بني ُم ِّ
تأأمالت ومالحظات ختامية ت ُِّقدهما  ،Kate Halffرئيسة قسم التعاون يف اللجنة ادلولية للصليب
ا ألمحر داخل احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر ،و ، Xavier Castellanoوكيل
ا ألمني العام لالحتاد ادلول لتمنية امجلعيات الوطنية وتنس يق العمليات.

اللغات
الجنلزيية ،والعربية

الجنلزيية،
والفرنس ية،
والس بانية ،والعربية

الجنلزيية،
والفرنس ية،
والس بانية ،والعربية
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