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الجلسة المركّزة
:البرامج النقدية

للهالل األحمر التركي
الحوار العالمي

الجلسة اإلقليمية

لمنطقة الشرق

األوسط

وشمال أفريقيا

التوقيت
المحلي

توقيت
جنيف

كواال لمبور

14:00 - 15:30

07:00 - 08:30

بيروت

09:00 - 10:30

08:00 - 09:30

نيروبي

11:00 - 12:30

09:00 - 10:30

جنيف

11:00 - 12:30
أنقرة

16:30 - 17:00
بنما

09:00 - 10:30

14:30 - 15:0015:00 - 16:30

كواال لمبور / 20:00

نيروبي/ 15:00

بيروت/ 14:00
بنما / 07:00

11:00 - 12:3013:00 - 14:30

الجدول الزمني
للجلسات

منتدى
النقد

العالمي

منتدى_النقد_العالمي ٢٠٢٢

 المنتدى هو  فعالية أو نشاط سيشمل سلسلة من الجلسات اإلقليمية مع جلسة  واحدة رفيعة المستوى للحوار العالمي مفتوحة لجميع المشاركين في المنتدى. عىل
سبيل المثال ال الحصر مشاركة القادة، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين وكبار المديرين ومديري العمليات

 ستكون الجلسة المرّكزة حول برنامج دعم التضامن االجتماعي ُصوي التابع للهالل األحمر التركي والذي يقدم مساعدة نقدية ألكثر من ١٫٦ مليون الجئ يعيشون في تركيا وذلك من

خالل الشراكة بين الهالل األحمر التركي واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر بتمويل من االتحاد األوروبي

 ستعقد جميع جلسات المنتدى افتراضياً (عن بعد) مع توفير خدمات الترجمة باللغات (العربية ، واإلنكليزية ، والفرنسية ، واإلسبانية). ويُشجّع المشاركين عىل حضور كل من الدورات اإلقليمية

والحوار العالمي، واختيار أي من الجلسات األخرى التي تهمهم

منتدى النقد العالمي
الوقتالوقت

KL: 14:00 - 15:30

GVA: 07:00 - 08:30GVA: 13:00 - 14:30

ANK: 16:30 - 17:00

GVA: 14:30 - 15:00

الجلسة اإلقليمية آلسيا والمحيط الهادئ

الرئيس: جويا كيم
نائب مدير االتحاد الدولي ، منطقة آسيا والمحيط الهادئ

المتحدثون في حلقة النقاش

جمعية الهالل األحمر البنغالديشي، والصليب األحمر الفلبيني، والصليب األحمر الفيتنامي

BEY: 09:00 - 10:30

NBO: 11:00 - 12:30

GVA: 08:00 - 09:30 الجلسة اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

المتحدثون في حلقة النقاش

الهالل األحمر المصري، والهالل األحمر العربي السوري، والهالل األحمر اليمني، والهالل األحمر األردني

الرئيس: السيد جورج كتانة
األمين العام للصليب األحمر اللبناني

الرئيس: د. اشا محمد
األمين العام للصليب األحمر الكيني

المتحدثون في حلقة النقاش

 جمعية الصليب األحمر لبافااللي إيسواتيني، وجمعية الصليب األحمر البوركينابي، وجمعية الصليب األحمر النيجيري،

والصليب األحمر الموريتاني

الرئيس: بيرجيت بيشوف إبسين
المدير اإلقليمي لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر في أوروبا

المتحدثون في حلقة النقاش

جمعية الصليب األحمر األرميني، والصليب األحمر اليوناني، والهالل األحمر القرغيزي، والهالل األحمر التركي

المتحدثون في حلقة النقاش

 كزافيير كاستيالنوس؛ وكيل األمين العام لتنمية المجتمع الوطني وتنسيق العمليات في االتحاد الدولي لجمعيات

 الصليب األحمر والهالل األحمر. سارة إبرخت؛ نائبة مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب األحمر. د. آشا محمد؛

 األمين العام للصليب األحمر الكيني. جويا كيم؛ نائب مدير االتحاد الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. غييرمو
 غارسيا؛ المدير التنفيذي لالستجابة والبرامج الدولية في الصليب األحمر األمريكي. السيد جورج كتانة؛ األمين العام

 للصليب األحمر اللبناني. بريجيت بيشوف إيبسين؛ المدير اإلقليمي لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل

األحمر في أوروبا

الحوار العالمي رفيع المستوى

الرئيس: مايك أدامسون
الرئيس التنفيذي للصليب األحمر البريطاني

الكلمة االفتتاحية: د. كرم كنيك
نائب رئيس االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر؛ السيد رئيس الهالل األحمر التركي

GVA: 09:00 - 10:30 الجلسة المركزة الجلسة اإلقليمية ألفريقيا

GVA: 11:00 - 12:30 الجلسة اإلقليمية ألوروبا

الرئيس: غييرمو غارسيا
المدير التنفيذي للصليب األحمر األمريكي

المتحدثون في حلقة النقاش

 الصليب األحمر لجزر البهاما، وجمعية الصليب األحمر البليزي، وجمعية الصليب األحمر الكولومبي، والصليب األحمر

الهندوراسي

PA: 09:00 - 10:30

GVA: 15:00 - 16:30

الهالل األحمر التركي
   "KIZILAYKART" التركيز عىل برامج المساعدة النقدية "
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الجلسة اإلقليمية لألمريكيتين


