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ىل الأفعالمن    مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةلتفعيل : الأقوال ا 

 (4حلقة العمل )
 

 عرض موجز
 

 املوضوع يف حملة

قرار مضن احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر يشلك أأولوية مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةل بأأن موضوع  (احلركة) يزداد ال 

نسانية ولكسب القبول والثقة وتعزيز مصود اجملمتعات احمللية عىل املدى  يف تنفيذتحقيق الامتياز ل وعنرصا رضوراي أأساس ية  العمليات ال 

يف وضع  املعنيةجدوى حني تشارك اجملمتعات احمللية وثبت يف أأكرث من مناس بة أأن الاس تجابة ال نسانية تصبح أأكرث فعالية و  1.الطويل

  .الربامج لحقة يفتغيريات حتميلها مسؤولية أأي و  ،عىل منظورها احمليل ومالحظاهتا املنفذةطلع اجلهات الربامج وتنفيذها، وت  

 

ابلثورة "عىل الرمغ من أأن احلركة قد س بق والزتمت بهنج جممتعي يف مبادئ املساعدة ال نسانية وقواعدها ويف موضوع التباحث املتعلق و 

تنفيذ زال يول . ال يزال من الصعب علينا جتس يد هذا الالزتام عىل أأرض الواقعف 2مؤخرا، عهنامضن الصفقة الكربى اليت ُأعلن " التشاركية

ىل حلول . جمزأأ  و  ادودحم مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةلج ن   ، سعيا فعاةل ومهنجيةوستناقش حلقة العمل وضع خارطة طريق للتوصل ا 

ىل وضع نج موحد للحركة بشأأن   .فهيا الس ياقات اليت يعملون معلوفود وامجلعيات الوطنية تكييفه ل ميكنمشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةل ا 

 

 معلومات أأساس ية 

 

رشاك اجملمتعات احمللية كرشاكء متساوين يف و " مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةل"تشري عبارة  ىل معلية ا  معليات الاس تجابة  ختطيطمعوما ا 

منائية وتنفيذها وتقيميها وتغري وحيمل الساكن احملليون واجملمتعات احمللية ابلفعل أأفاكرا قيّمة بشأأن املعارف واملامرسات  .ال نسانية والربامج ال 

مشاركة اجملمتعات احمللية وتضمن . الاحتياجات ال نسانية والتخطيط لعمليات الاس تجابة دراسةاليت ينبغي مراعاهتا عند  موازين القوى

صغاء اجلهات املعنية لشواغل قد تنقذ أأرواحا يف الوقت املناسب، كام تضمن تلقي اجملمتعات املترضرة معلومات واملساءةل  هذه العملية ا 

ىل ذكل. من خالل تضافر هجود املنارصة املشفوعة ابلأدةل اجملمتعات احمللية تسامه هذه العملية يف تقومي أأوجه السلوك واملامرسات  ،ابل ضافة ا 

لهياالسلبية اليت   .اجملمتعات احمللية أأشارت ا 

 

مسؤولية أأخالقية تقع عىل عاتق اجلهات الفاعةل يف يه أأيضا خطوة رضورية لتعزيز العمليات و مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةلتعترب 

ومساءلهتم للمنظامت ال نسانية معايري أأخالقية تنص علهيا  املعنينيمشاركة اجملمتعات احمللية والأشخاص  تشلككام . الأوساط ال نسانية

                                                 

لط الضوء عىل الزتام الاحتاد ادلويل بهنج جممتعي يف أأحدث قرار يتعلق ابلتواصل مع املس تفيدين    1 اذلي اعمتدته امجلعية العامة  ،(/6.4/1DD)س 

 .  2013 س نة

 . من أأكرب اجلهات املاحنة ومقديم املعونة، وتريم ا ىل توفري عدد أأكرب من املوارد لفائدة احملتاجني 30اتفاقا بني أأكرث من  الكربى تشلك الصفقة  2
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غاثة  مدونة سلوك ومبرور  3.الكوارث يف حالتاحلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر واملنظامت غري احلكومية الناشطة يف جمال ال 

وأ ليات اس تقاء  ،ختاذ تدابري فعاةلاليت تتيح  والرسيعةاملعلومات املوثوقة  صبحتأأ أأكرب حيث  ابلتدرجي اعرتافاالوقت، اكتسبت هذه املعايري 

  .نوعا من أأنواع املعونة يف حد ذاهتا أأصبحت والقدرة عىل التواصل بشأأن السلوك الصحي وال من، ،ال راء

 

نسانية  ةوعليه، خالل الس نوات امخلس عرش  من املبادرات املتعلقة بتحسني اجلودة واملساءةل  عةمجمو يف املاضية، استمثرت الأوساط ال 

زاء  رساء معايري موحدة خيضع لها سلوكنا ا  املترضرة من  الساكنوتركز هذه املبادرات عىل أأمهية التواصل مع  4.املس تفيدينابلرتكزي عىل ا 

لهيم، ليس لأن ذكل يندرج مضن حقوق ال نسان والواجب الأخاليق أأيضا من أأجل حتسني جودة املساعدة  بل، حفسب الأزمات وال صغاء ا 

 5.ال نسانية اليت نقدهما هلم وفعاليهتا

 

اليت نظمهتا عمليات ال جزئيا يف  مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةل فقد أأدرج مفهومامليدان،  يف أأول املس تجيبنيعيات الوطنية امجل وملا اكنت 

يبول يف غرب تفيش و زلزايل هاييت ونيبال والأعاصري يف الفلبني والأزمات يف جنوب السودان والمين وسورية  احلركة ملواهجة فريوس ا 

وأأرشكت احلركة ماليني الأشخاص يف وضع الربامج وتنفيذها ابس تخدام مجموعة من وسائل ال رشاك مثل . أأفريقيا وأأزمة الهجرة يف أأورواب

عرب الرسائل ، والربامج ال ذاعية التفاعلية، والتواصل شد ادلمعنظم الهاتفية ال لية والهنج الاجامتعية التقليدية حل اخلطوط الهاتفية اجملانية وال 

عىل احملافظة  اكام أأتيحت املعلومات املناس بة للمجمتعات احمللية مما ساعده. واس تطالعات الرأأي ،وصناديق اس تقاء ال راء ،القصرية النصية

اختاذ القرارات فامي  وهو ما ساعد عىلللتواصل املتبادل لس تقاء ال راء من الساكن املترضرين، وسائل واس ت خدمت . اوحصهت اعىل سالمهت

ىل مساعدهتمالثقة بني احلركة وم   هذه الوسائل الربامج والعمليات، كام عززتتخطيط يتعلق ب  وسلطت هذه التجارب الضوء . ن تسعى ا 

دراج   .يف مرحةل مبكرة من وضع الربامج بدل تصنيفها من بني الاعتبارات الثانوية اجملمتعات احمللية واملساءةلمشاركة عىل فوائد ا 

 

الصفقة الكربى، واذلي يس توجب العمل معا  اذلي طرحتهالتباحث املتعلق بتوطني املعونة  عموضو يف احلركة  تشاركوعىل الصعيد العام، 

حداث الاستامثر يف تمنية قدرات ا عىل زايدة ىل ا  وتعهدت اجلهات ". ثورة تشاركية"حتقق " نقةل نوعية"مجلعيات الوطنية وقيادهتا وادلعوة ا 

ىل قيود أأقل، ويتيح مرونة اكفية يف متويل الأطراف احمللية الفاعةل للمتكن من   الاس تجابةاملاحنة من هجهتا بتقدمي متويل اكف خيضع ا 

كام س يضمن ذكل مراعاة املسائل املتعلقة مبشاركة امجليع وبتوازن القوى عند النظر يف . ليةالحظاهتا وتلبية احتياجات اجملمتعات احمل مل

 . مقرتحات المتويل

 

                                                 

دارة املساعدة ال غاثية وال منائية  :املبدأأ السابع 3 ةل لك من يس تفيد من املساعدة اليت خنضع ملساء :املبدأأ التاسع. يتعني اس تنباط طرق ل رشاك املس تفيدين يف ا 

 .نقدهما ولك من ميدان ابملوارد

4 ; 2007British Red Cross, 2016Myanmar Red Cross Society CEA Minimum Standards,  ;Clarke and -Knox 

2011, Mitchell ;Core Humanitarian Standard )CHS( framework   ( ،؛الصليب الأمحر امليامناري، احلد 2007الصليب الأمحر الربيطاين

، املعيار الإنساين الأسايس، والرشاكة املتعلقة ابملساءةل يف Knox-Clarke and Mitchell, 2011؛2016الأدىن ملعايري املشاركة واملساءةل اجملمتعية لعام 

 (12اجملال الإنساين؛ وامليثاق الإنساين دلليل اإسفري، عدد

ىل تعزيز املساءةل أأمام الساكن املترضرين 5 كام يامتىش مع ثالثة معايري من بني املعايري ال نسانية . يامتىش هذا الهنج مع هدف جدول الأعامل التحوييل الرايم ا 

 (.5و 4و 3الالزتامات )الأساس ية 

https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-1067.pdf
http://media.ifrc.org/ifrc/document/community-engagement-and-accountability-minimum-standards-formulation-and-integration-into-the-work-of-the-myanmar-red-cross/
http://media.ifrc.org/ifrc/document/community-engagement-and-accountability-minimum-standards-formulation-and-integration-into-the-work-of-the-myanmar-red-cross/
http://media.ifrc.org/ifrc/document/community-engagement-and-accountability-minimum-standards-formulation-and-integration-into-the-work-of-the-myanmar-red-cross/
https://corehumanitarianstandard.org/the-standard
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رشاك ل  ى  بذل املزيد من اجلهودولكن يتعني 

اجملمتعات احمللية عىل حنو جمد، وهو ما أأكدت عليه 

معليات التقيمي اليت أأجراها الصليب الأمحر والهالل 

أأجريت  2016س نة يف و. 6الأمحر ورشاكؤه مؤخرا

دراسة اس تقصائية حتضريا للمنتدى العاملي للعمل 

ىل أأن الأشخاص املعنيني ل يزالون  ال نساين توصلت ا 

ىل املعلومات الاكفية ويشعرون بأأن   لكمهتميفتقرون ا 

، أأظهرت دراسات 2017س نة يف و 7.ةغري مسموع

أأن متلقي  لبنانو  وأأفغانس تان هاييتجديدة من 

املساعدة ادلولية يشعرون معوما بأأن أ راءمه بشأأن 

املساعدة اليت تصلهم ل تلقى صدى اكفيا واندرا ما يقع 

لهيم واكن نصيب دراسة هاييت من النتاجئ . الإصغاء اإ

ويعين ذكل أأننا  .لأكرب مقارنة ببقية ادلراساتالسلبية ا

اليوم قد نكون بصدد تقدمي مساعدة غري جمدية يف 

لهيا   .أأعني من مه يف أأمس احلاجة ا 

عىل حنو أأفضل يتعني املوافقة عىل نج مشرتك وحد أأدىن من املعايري والأعامل  مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةلومن أأجل الوفاء بتعهدات 

ىل كام دعت اجلهات املاحنة وامجلعيات الوطنية ونتا. مس توى احلركة وضامن الاستامثر عىل حنو متسق يف هذا اجملالعىل  جئ التقياميت ا 

رشادات تنفيذية واحضة تتعلق . ج موحدةرضورة اعامتد ن   ، مضن دليل مبشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةلوقد وضعت احلركة ابلفعل اإ

طار مساءلهتا أأمام . CEA Guide and toolkit ومجموعة أأدواهتا اجملمتعات احمللية واملساءةلمشاركة  كام صاغت اللجنة ادلولية مؤخرا ا 

 .  الساكن املترضرين

 

 أأهداف حلقة العمل

 

 ملشاركةج أأكرث انتظاما ن أأجل اعامتد ن  الواردة يف الس ياسة وعىل مس توى العمليات مالرابعة الاحتياجات الأساس ية  ستناقش حلقة العمل

رشاك الأشخاص اذلين يتلقون املعونة يف اختاذ القر . اجملمتعات احمللية واملساءةل ارات اليت تؤثر وس ميكن ذكل احلركة من العمل عىل مزيد ا 

نسان  ية والربامج علهيم ومن تنفيذ نج أأكرث متاش يا مع الس ياق احمليل وأأكرث مراعاة للمجمتعات احمللية يف املقام الأول فامي يتعلق ابلس تجابة ال 

 .طويةل املدى

 :وستناقش حلقة العمل حتديدا س بل متكني احلركة من

 .ترضرين أأسلوب معل موحد عىل اكمل نطاق احلركةاحلرص عىل أأن تصبح املشاركة الفعلية للساكن امل  •

دراج  بشأأنحتديد س ياستنا واحلد الأدىن من الزتاماتنا  •  .مضن معل مؤسستنا مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةلا 

                                                 

 .نظر خارطة طريق الاحتاد ادلويل بشأأن تعزيز املشاركة واملساءةل اجملمتعيةا  6

7 d perspective on the Grand BargainA fiel ,operation and Development (OECD) -Organisation for Economic Co

and Ground Truth Solutions 

 (Ground Truth Solutions منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي ومنظمة -نظرة ميدانية للصفقة الكربى )

إحصاءات التشاور مع المجتمعات المحلية 
 :بشأن المساعدات اإلنسانية

السوريين في األردن لم ُيسألوا قط عما إذا كانوا 
 قد حصلوا على المساعدة التي يحتاجونها

األوكرانيين المتضررين من النزاع ال يتلقون 
 المساعدة الالزمة ألنهم ال يعلمون أنها متاحة

رأوا  من السوريين
أن المساعدات 

 مفيدة لهم

من السوريين في 
األردن تلقوا 

 مساعدات

المتضررين في جنوب السودان واألردن وأفغانستان 
يتلقونها ال يشعرون بأن رأيهم في المساعدات التي 
 يؤثر كثيرا أو أبدا على هذه المساعدات

http://www.oecd.org/development/humanitarian-donors/docs/Haiti_Affected_people_survey.pdf
http://www.oecd.org/development/humanitarian-donors/docs/Afghanistan_Affected_people_survey.pdf
http://www.oecd.org/development/humanitarian-donors/docs/Lebanon_affected_people_survey.pdf
http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/CEA-GUIDE-2401-High-Resolution-1.pdf
http://groundtruthsolutions.org/our-work/by-project/projects-with-the-oecd/
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الابتاكرية احلرص عىل توثيق التجارب الناحجة للمشاركة واملساءةل اجملمتعية واس تخالص ادلروس مهنا ومشاطرهتا لتعزيز الهنج  •

 .يف هذا اجملال وتعزيز فعالية برامج الصمود

دراج  •  .يف معل املؤسسة خالل العامني املقبلني مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةلضامن الزتام احلركة ابلستامثر يف ا 

 

 أأس ئةل توجهيية 

 

وحتقيق  مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةلابلعمل القمي اذلي يضطلع به رشاكء احلركة حاليا، كيف ميكن تعممي أ لية  بعد ال قرار •

 اس تدامهتا مككون أأسايس يف برامج الصليب الأمحر والهالل الأمحر؟

دراج  أ ليات كيف ميكن أأن نريس • عيات الوطنية واعامتدها كأداة يف صلب معليات امجل  مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةلتضمن ا 

 القرارات؟ لتس يري

بداعها يف جمال  • مشاركة اجملمتعات احمللية ما يه املوارد والالزتامات اليت حنتاهجا عىل املس توى التنظميي ليك حتافظ احلركة عىل ا 

 ؟واملساءةل

 ؟ تفيدينعىل حنو أأكرث فعالية مع املس   اليت علينا أأن نولهيا أأولوية للعمل ال لياتما يه  •

 

 .واثئق معل رمسية وقرارات سابقة جمللس املندوبني واملؤمتر ادلويل وغريها من الواثئقب مراجع تتعلق

 

 تشجيع املشاركة الفعاةل والواسعة للمجمتعات احمللية يف معلياتنا وبراجمنا : حتاد ادلويل بشأأن التواصل مع املس تفيدينالا قرار 

 (GA/13/40 ) 2013اذلي اعمتدته امجلعية العامة س نة.( 

 ويقوم هذا القرار عىل الزتام احلركة الراخس مببدأأ املساءةل مبا يف ذكل: 

o غاثة يف حالت الكوارث  مدونة سلوك احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر واملنظامت غري احلكومية لالإ

(1995.) 

o  ؛(2009)مدونة الرشاكة اجليدة للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر 

o  ؛(2013)مبادئ وقواعد الصليب الأمحر والهالل الأمحر للمساعدة الإنسانية 

  ومجموعة أأدواهتامشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةل دليل CEA Guide and toolkit; 

 طار القمة العاملية للعمل الإنساين؛ تعهدات  احلركة يف اإ

  6رمق  يف موضوع التباحث" الثورة التشاركية"دا حتدي)املتجسدة يف عرشة مواضيع تباحث  الصفقة الكربىالزتامات 

 ؛(2يف موضوع التباحث رمق " توطني املعونة"و

  طار الاحتاد ادلويل لتعزيز  (.نرشها قريبا املزمعمن )يف برامج الاحتاد ادلويل  مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةلخارطة الطريق وا 

 
 

http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/CEA-GUIDE-2401-High-Resolution-1.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201605/WHS%20report-A4-EN-LR.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Grand_Bargain_final_22_May_FINAL-2.pdf

