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يقاظ إلعمالق  إلأمحر إ 

 إلتناسق وإلأمهية الاسرتإتيجية –حلركة إلتصالت يف إإل عالم و 

 (5)حلقة إلعمل 

 

 عرض موجز
 

 إملوضوع يف حملة

عالم وإلتصالت م لقد تغّير  ًإ جذراًي شهد وسائل إل  ، ين، وإلصحفينيإملترضر إلأشخاصفينتظر لك من خالل إلس نوإت إلأخّية. تغّير

 وفروت. ويطالبون بذكل إملشاركة أأكرث رسعة وتركزيإً و  إلتصالت وإملعلوماتأأن تكون  إملعنيةإمجلاعات وإمجلهور إحمليل، وإجلهات إملاحنة، و 

 يف أ ن معًا.  تحتدايتطرح و  اً هذه إلتغيّيإت فرص

من أأجل ، إحلركةيف تصالت إل عالم وإليف  ، بطريقة إسرتإتيجية،ينبغي الاستامثر بأأي طرقو الت إجمليف أأي وستنظر حلقة إلعمل 

عاليم متغّير  نسانية رإئدة ،الاس تجابة للتوقعات إجلديدة يف مشهد إ  سامع صوتنا عىل إلصعيدين إحمليل وإلعاملي.  ،وتعزيز ماكنتنا كجهة إ   وإ 

 علومات أأساس ية م

أأن  2017 س نةأأدإة هامة وإسرتإتيجية يف خمتلف إلقطاعات مبا يف ذكل قطاع إلعمل إل نساين. وتبنير إلأحباث إليت أأجريت أأصبح إل عالم 

. 1استامثر فهيتضع مجيعها يف أأولوايهتا الاسرتإتيجيات إل عالمية والا ،معرفة إمجلهور لهاإلعليا من حيث رتبة إليت حتتل إملإلرشاكت إلعاملية 

ىل إحملتاجنيهبم، وإلقبول  مقديم إخلدمات، إلعمل إل نساين، فتؤثر إلتصالت إلعامة تأأثّيًإ مبارشًإ يف أأمنجمال أأما يف   ،ووصوهلم إ 

لمساءةل. إخلضوع ل ظهار قمية إلعمل وإلشفافية و هور ب  ثقة إمجل كسب ويشلك الاستامثر يف إلتصالت الاسرتإتيجية إستامثرإً يف  .ومصدإقيهتم

ليه لك تعامالت إملوظفني وإملتطوعني، ومن مث يكون الاستامثر يف كسب إلثقة أأساس ياً  عرب أأاكن  2وإلثقة يه إلأساس إذلي ترتكز إ 

 أأو يف إلتوظيف.   ،أأو إجلهات إملسلحة أأو إحلكومات إملاحنة اتالاجامتع بلأشخاص إملترضرين من إلأزم

جمالت اكنت يف إلسابق منفصةل كتكنولوجيا فتقاربت وسائل إل عالم وإلتصالت. عامل لت جذرية يف إلس نوإت إلأخّية حتور شهدت و 

عالم،  ىل طمس إلمتيزي إملعلومات وإلتصالت، وحمتوى إلش باكت ووسائل إل  إجملمتعات إحمللية  ومشاركة بني معليات إحلركةمما أأدى إ 

 .  لنتشارمدى إلتكنولوجية و و حلدود إجلغرإفية إبتاليش أأكرث فأأكرث عالم وسائل إل   تتسم ،وبملثلت إلتقليدية. الوإلتص

                                                           

1  2017/#1b82b9322fe3-in-companies-reputable-most-worlds-https://www.forbes.com/sites/karstenstrauss/2017/02/28/the 

2  http://www.edelman.com/trust2017/ 

https://www.forbes.com/sites/karstenstrauss/2017/02/28/the-worlds-most-reputable-companies-in-2017/#1b82b9322fe3
http://www.edelman.com/trust2017/
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ىل ختفيض الانرتنت تكنولوجيا بروز قد يؤدي  منوذج نقل  وقد حلر  عل أأيضًا إلعملية أأكرث تعقيدًإ.جيمجهور أأوسع، لكنه  تغطيةتاكليف إ 

ىل مجموعة"، إملعلومات  ىل مجموعة أأفرإد" ول  حمل منوذج نقل إملعلومات من"من مجموعة إ  هذإ إلتطور  بوإدر تباطؤيف إلأفق تلوح "فرد إ 

عادة إلنظر يفإلرمقي إلتطور وملا اكن  إلتصالت.إلرسيع للك من إلتكنولوجيا وثقافة إس هتالك  إلأعامل إلتقليدية، مشاريع مناذج  حيملنا عىل إ 

 مبا يف ذكل يف إجملال إل نساين.  –ق إسو يف إلأ جهات رإئدة وتربز ك  ،لبتاكربرشاكت وجامعات جديدة  قومت

ىل رسعة يف إلتصالت إل قرب و إلإلأدوإت إلرمقية وتوفر  من إجلهات نفسها ب تصبح إليت تلف فئات إمجلهور إملس هتدفة خم تدإخل مما يؤدي إ 

جرإمية ينطبق وينطبق ذكل عىل فئات إمجلهور إحمللية وإجملمتعات إحمللية كام  .ل رإءتشكيل إإل عالم و جمال ؤثرة يف إمل عىل إمجلاعات إل 

من أأجل أأكرث من أأي وقت مىض، ساحة معارك جديدة تتنافس فهيا مصاحل وجامعات خمتلفة  ،وإلسلطات إحمللية. وأأصبح إل عالم

 إدلمع.  و  إلتأأثّي

ىل إحلركة إدلولي  ة للصليب إلأمحر وإلهالل إلأمحر؟ ماذإ يعين ذكل بلنس بة إ 

نساين جتاوز يمكن إلتحدي الاسرتإتيجي إلأسايس إملطروح أأمام إحلركة يف  نفسها بصفهتا وترس يخ إلضوضاء إلسائدة يف جمال إلعمل إل 

 .إلرإئد وإملؤثر عىل إلصعيدين إحمليل وإلعامليإل نساين  إلصوت

نساين إيف خضم تعقيدإت  ،من غّي إملمكنولكن  ،إحلركةشاماًل يف لك لقد اكن إل عالم دإمئًا عنرصإً  يف تأأكيد أأن نبالغ ، غدإً و  إليوملعمل إل 

عالم يف إلعمليات، ومجع إلتربعات، و  إجملمتعات إحمللية، وإدلبلوماس ية، وتوعية إمجلهور.  ومل يعد  مشاركةإدلور إحملوري والاسرتإتيجي لال 

ضافجمرد إل عالم   . فهيا ختتار مكوانت إحلراكت الاستامثر أأو عدم الاستامثر ةإ 

ن إلطريقة إليت نرشك فهيا مجهوران ونؤثر فيه ونقوم بتوعيته ودمعه ستس متر يف إلتغّير كام ستتغّير إل  إليت نتوإصل فهيا بأأشاكل قد ل  بيئاتإ 

رث ثقايف مثل إحلركة إدلولية للصليب إلأمحر وإلهالل إلأمحر فعىل سبيل إملثال، بيامن اكنت منظامت عاملية ذإ نمتكرن من إلتنبؤ هبا.  ت إ 

 . ومن هجة أأخرى، بلرمغ من وجود عدد أأكربإليوم إلتارخيية لعالماهتا إملمزية، مل يعد ذكل ممكناً  لروإبطأأن تعمتد يف إملايض عىل إتس تطيع 

أأن  ، جيبيف مثل هذه إلبيئة إلتنافس يةو حمدودة.من أأي وقت مىض، تبقى إملوإرد إملتاحة  من إجلهات إلفاعةل يف جمال إلعمل إل نساين

ىل الا تسعى عالمية  وبناءيف مس تقبلنا ستامثر إحلركة بشلك متناسق وإستبايق إ   برسعة.ف لتكير إلقدرة عىل تتسم بملرونة و قدرإت إ 

إلعاملي للحركة. وقام مندوبون إملنتدى إل عاليم من لك أأحناء إلعامل يف  تإلتصالإل عالم و أأخصائيون يف جمال ، إجمتع 2014 س نةويف إل 

وقاموإ  ،إلتحدايت إليت س نوإهجها يف إلس نوإت إلقادمةإلفرص إملتاحة و بعرض  ،وإللجنة إدلولية مجعية وطنية، والاحتاد إدلولني 64ميثلون 

عالن نّيويببصياغة  عطاء إلأولوية لالستامثر الاسرتإتيجي يف مجع إلتربعات و إذلي  Nairobi Declaration. إ  ىل إ  عالم إل  يدعو إحلركة إ 

 . اً وجامعي وهماهما فردايً  إهاإلتصالت. وهذإ هو إحلد إلأدىن إملطلوب لمتكني مكوانت إحلركة من توس يع نطاق معلها وحتقيق رؤو 

عالن، س تقوم حلقة إلعمل بس تكشاف ومناقشة وتعريف إلتناسق والاسرتإتيجيات إلالزمة للحركة من أأجل تعزيز  ىل إل  وإستنادًإ إ 

عال ماكنياهتا إل  وإلشامةل تتيح أأيضًا حلقة إلعمل حتسني فهم إلأمهية الاسرتإتيجية س  بصفهتا إلصوت إلرإئد يف إجملال إل نساين. و  ميةإ 

ىل معليات إحلركة ومصدإقيهتا ومجع  وإل عالم لالتصالت ماكنيات الاإلوقت نفسه يف نظر يف وت ، وماكنهتا لتربعاتل  هابلنس بة إ  ستامثر إ 

جرإء إلبحوث خالل إو  ىل تعزيز نطاق معل إحلركة وتأأثّيهإ   ا ومسعهتا وإلثقة إليت حتظى هبا.لس نوإت إلقادمة سعيًا إ 

 أأهدإف حلقة إلعمل 

عالم و فهم إلفرص إملتاحة وإلتحدايت إليت توإهجها إحلركة يف جمال  -1  صورهتا ومسعهتا. ما يتعلق بإلتصالت مبا يف ذكل إل 

جرإءإت إليت ستتخذها إحلركة وتنفذها يف إلس نتني إلقادمتني من أأجل تعزيز إلتصالت  -2 إلتفاق عىل الالزتإمات وإل 

 الاسرتإتيجية وتناسقها. 

عالم و عنيه ي إعامتد تعريف مشرتك ملا  -3 ىل إلتصالتإل   خمتلف مكوانت إحلركة.  بلنس بة إ 

https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Human%20Diplomacy/Communication/Meetings/GCF2014/GCF-2014-Declaration-Statement_EN.docx)
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Human%20Diplomacy/Communication/Meetings/GCF2014/GCF-2014-Declaration-Statement_EN.docx)
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 أأس ئةل توجهيية 

نساين  -1 ماكنياهتا من أأجل حتقيق قيادة عاملية يف إجملال إل  ل إتصالت من خالكيف ميكن تسخّي قوة إلش بكة إمجلاعية للحركة وإ 

  إسرتإتيجية منسقة؟

إل خذ يف إلتطور برسعة كيف ميكن دمع خمتلف مكوانت إحلركة لتكون هجات فاعةل ورإئدة يف عامل إلتصالت وتقامس إملعلومات  -2

  ؟وإس مترإر

 ما يه إخلطوإت إليت ميكن أأن نتخذها لتسخّي قوة إحلركة ونطاق معلها بعتبارها ش بكة عاملية؟  -3

عالم و ما يه جمالت  -4 إلتصالت إليت جيب أأن تستمثر فهيا مكوانت إحلركة خالل إلس نوإت إلعرش إلقادمة من أأجل ضامن إل 

 ؟ للأروإحإحلركة إملساعدة إملنقذة موإصةل تقدمي 

 وغّيها من إلواثئقإملؤمترإت إدلولية و لس إملندوبني قرإرإت سابقة جمللق بواثئق معل رمسية و مرإجع تتع

عالن • عاليم للحركة إ   )متاح عىل ش بكة فيدنيت( 2014، نّيويب للمنتدى إل 

--conferences-https://fednet.ifrc.org/ar/resources/communications/workshops
2014/-forum-communication-meetings/global 

 : لالتصال إخلاريج يف إللجنة إدلولية  7ملبدأأ إ •

 doctrine-communication-external-/document/icrchttps://www.icrc.org/ar 
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