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ىل الأفعالمن    مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةلتفعيل : الأقوال ا 

 حلقة العملمناقشات تقرير عن 

 صباحا حىت الساعة الواحدة ظهرا 11الساعة  من– 2017نومفرب  11

 لبوركينا فاسو، أأمني عام مجعية الصليب الأمحر Lazare Zoungrana :الرئيس

،  Charlotte Lindsey-Curtetو ااكت، الاحتاد ادلويل،ش ل ابالأمني العام املعنية وكيةل ، Jemilah Mahmood :موهجتا النقاش

دارة املعلومات، اللجنة ادلوليةديرة االتصاالت و م  . ا 

 الصليب الأمحر الأسرتايل ،الوطين، ممثل الش باب، اجمللس Pearl Li :املقرر

 عرض موجز)أألف( 

مشاركة وجيب أأن تصبح . حيواي ا  أأمر القيادة  تويل ويُعد محلها عىلس تجابة اال نسانية، الا بتوجيهاجملمتعات احمللية تضطلع من املهم أأن 

نساين  اجملمتعات احمللية واملساءةل  هنجا  و، (احلركة) ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحرمضن احلركة هنجا  موحدا  ومشرتاك  يف العمل اال 

تضمن من مسؤولية امجليع. وجيب أأن  مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةلتكون جيب أأن  ،أأي ابختصار .اكفة مس توايت املنظمة عىلعمتد ي  

ماكنية أأكرب  ،وفعاليتهالهنج والأنشطة، ووضع مقاييس مرجعية مشرتكة لتقيمي جودة معلنا تعريف احلركة  رساء هنج يتيح ا  ويكون  للتنبؤوا 

ىل الأدةل.  أأكرث وأأكرث فعالية  نفيذ هنجت من و  ،العمل اال نساينمصمي الناس يف وضع احلركة من  ذكل ميكّنوس  أأكرث مهنجية وأأكرث استنادا  ا 

عداد ال نسانية و س تجابةالاعند تنظمي  "يف املقام الأول احمليل جملمتععىل امع مراعاة "الآاثر  ،متاش يا  مع الس ياق احمليل   .الربامج طويةل املدىا 

  س يةأأسا)ابء( مالحظات عامة ونقاط 

 200ومجهور من حوايل  ،واملتحدثني ،مبشاركة واسعة وشديدة احليوية من جانب الرئيس الاجامتع وحظيللغاية ش يّقا  النقاش اكن 

قامةوأأن  ،اليت نقدم لها اخلدمات أأمر أأسايس العمل بشلك أأوثق مع اجملمتعات احملليةمشارك. وأأبرز مرارا  وتكرارا  أأن  عالقات مبنية عىل  ا 

لتحويل "سلطتنا" . واتفق املشاركون عىل رضورة أأن نكون مس تعدين نكّف عن التفكري ابلنيابة عهناأأنه ينبغي أأن و  ،أأسايسأأمر  الثقة

 معلنا ويف صلب معليات اختاذ القرار ذات الصةل. مصمي ات احمللية يف عجبعل اجملمت النسبية

  حول أأس ئةل توجهيية اليت أأثريت)جمي( النقاط الرئيس ية 

 ؟مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةلماذا تعين لمك 

هنجا  من أأجل  اهابعتبار  مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةلحدد الس يد أأوميش دااكل، املدير التنفيذي مجلعية الصليب الأمحر النيبايل 

رشاك التواصل  يف حتديد اخلدمات والتخطيط لها وتنفيذها. ويشمل ذكل تداول أأشاكل مناس بة  ،ضعف اوالس امي  أأكرثها  ،اجملمتعات احملليةوا 

ىل تعزيز هجودان ظل يف أأكرث شفافية واتساهما ب ملساءةل زيد من احلركة ملااس تجابة خضوع وضامن  ،املالحظات والتعليقات لطرح الرامية ا 

ىل حتسني قدرهتا عىل تزويد اجملمتعات املترضرة ابملعلومات . وكسب القبولالصمود  ات احمللية عىلاجملمتع ةوقدر الثقة  وجيب أأن تسعى احلركة ا 

رشاكها يف لك مراحل الربامج والعمليات ،الكوارث والأزمات وأأثناءها وبعد وقوعهاوقوع قبل يف الوقت املناسب، أأي الالزمة واملفيدة   . وا 
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 )أأو الفعالية( ؟العمليات  حتقيق الامتياز يفكيف تسامه مشاركة اجملمتع احمليل يف 

شاركة اصة مب اخلوجود حد أأدىن من املعايري عىل رضورة  ،شدد الس يد ابت البريج، مدير الربامج العاملية يف مجعية الصليب الأمحر الكندي

وفهم شواغل ابلطريقة املناس بة . فاملترضرون من احلروب والكوارث يتوقعون أأن نكون قادرين عىل التواصل معهم اجملمتعات احمللية واملساءةل

 اجملمتع وحتليلها ومواهجهتا من أأجل تقدمي ادلمع اذلي ينتظرونه. 

 الأزمات كام يف أأوقات السمل؟ ظل كيف ميكن أأن نضمن املشاركة الفاعةل للمجمتعات احمللية يف 

أأثناء الزناعات.  مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةلصعوبة تطبيق  ،منسق الربامج يف مجعية الهالل الأمحر الميين ،محمد الفقيه أأبرز الس يد

 امجلعية الوطنية تعطي الأولوية لبعض اجملموعات عىل يشعر البعض بأأنمفن املمكن أأن تظهر توترات بني اجملموعات املترضرة، وميكن أأن 

ىل حساب مجموعات أأخرى يف هجودها  هذا الشعور  أ اثر ملاكحفةنضع خططا  أأن نكون مدركني ذلكل و حتقيق الانتعاش. وعلينا أأن الرامية ا 

 أأو التخفيف مهنا. 

 موقع القيادة؟يف واخلربات احمللية  رالأفاك وضعو عن السلطة  "خيلللت"فعال   مس تعدونهل حنن 

ىل الس يدة ماورا رئيسة قسم الش باب يف الصليب الأمحر الرنوجيي، لو اكنت احلركة جاهزة فعال  للتنازل عن السلطة،  ،محمود ابلنس بة ا 

ن التخيل عن السلطة ليس موجودا   لرأأينا عددا  أأكرب من الش باب يشارك يف العمل مع اجملمتعات احمللية لوضع الربامج. يف طريقة تنظمي بعد ا 

ىل ال ثقافة املؤسسة أأو طرق المتويل، لطة، أأو ب معلنا. وسواء تعلق الأمر بدينامية الس ىل َميلنا عن  تحّولال توجد أأس باب قاهرة تدفعنا ا  ا 

ماكنية حتوهلم ف  الانغالق واملركزية. ىل التغيري ونضمن للش باب واجملمتعات احمللية ا  علينا أأن نمتزي ابال بداع والالمركزية لنصبح من ادلافعني ا 

ىل صناع القرار يف العمل اال نس  اين. ا 

كيف ميكن تعزيز قوة املتطوعني واملوظفني احملليني ليصبحوا سفراء املشاركة  ،يف الأزمات اليت يطول أأمدها مثل أأزمة جنوب السودان

 القوية للمجمتعات احمللية؟ 

مشاركة اجملمتعات منسق  ،جنوب السودان يس تحيل غالبا  عقد اجامتعات حملية بسبب تعقيدات الأزمة. غري أأن الس يد جميس أأابالنغ يف

نقال  ،للصليب الأمحر يف جنوب السودان احمللية واملساءةل ممكن من خالل تطبيق مبدأأ  مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةلحتقيق   ا 

متعات احمللية احلياد والتأأكد من أأن الأطراف تفهم هممة املوظفني ومسؤولياهتم. ومن الرضوري أأيضا  التأأكد من أأن استشارة ومشاركة اجمل 

 يةساس  يتسم ابحل القرار ابملشاركة يف نشاط اختاذ عىل سبيل املثال من خالل منح املتطوعني حرية  ،واملتطوعني تمت عىل النحو الواجب

ليكونوا املدافعني  . وجيب أأن تعمل احلركة بشلك أأوثق مع املسؤولني والقادة احملليني)مثل مجع اجلثث بعد اندالع أأعامل العنف يف العامصة(

ىل املتطوعني واستشارهتم عىل النحو الواجب بشأأن النشاط اذلي يضطلعون مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةلعن  ، مع ضامن اال صغاء ا 

  به.

؟ كيف هاخماطر ولكن ما يه  ،شاركة اجملمتعات احملليةمب  فامي يتعلقاجلديدة  ةالتكنولوجيالوسائل اليت تتيحها  رائعةنتلكم كثريا  عن الفرص ال

 ساء اس تعامل التكنولوجيا؟ يُ  ميكن الرد عندما

ليه متعي يركز عىل اجمل صمود للدلى الصليب الأمحر املكس ييك برانمج  التشخيص الاجامتعي وعىل معليات تقيمي اجملمتع احمليل. وكام أأشار ا 

عادة الروابط العائلية ماكنية اس تخدام وسائل اهتاملهاجرين وطلب اتالس يد رافاييل بيسرييل، تزتايد حاج ،املنسق الوطين لربانمج ا  م اب 

عادة التواصل مع عائالهتم. ومع ذكل، ال توجد توجهيات واحضة  التواصل الاجامتعي مثل فيس بوك وواتس أأب وغريها من س بل االتصال وا 

حلاق الرضر ابلبياانت الشخصية ومع احلرص عىل حامية كرام داخل احلركة حول كيفية حتقيق أأفضل اس تخدام لهذه التكنولوجيات ة بدون ا 

ىل هنج وتوجهيات موحدة. و  الأشخاص ُ قد وحقهم يف احلصول عىل املعلومات. ومثة حاجة ماسة ا   ية"كيف عن ش مؤخرا  اعترب ادلليل اذلي ن

 ذكل:عىل مثاال  جيدا   من الأزمات" املترضرينتواصل مع الأشخاص حتسن ال من أأجل الاجامتعي  التواصلاس تخدام وسائل 

  How to use social media to better engage peopleaffected by crises   . 

https://www.icrc.org/en/document/social-media-to-engage-with-affected-people
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 ؟املاحنة اجلهاتالأدوار واملسؤوليات: ما هو دور اال دارة؟ ما هو دور 

نساين الأسايس" اعامتد جيري  اعامتد من أأجل تحالفتدرجييا  عىل املس توى العاملي. وذكّر الس يد روبريت تيكنري، رئيس ال  "املعيار اال 

من العائةل اال نسانية العاملية. كام أأن  اجزءبوصفهاأأكرب  سكبامت تعمل أأن احلركة من تريد املاحنة اجلهات بأأن ،املعيار اال نساين الأسايس

غاثة مل ىل اس تجابة غري  خمتلفة وتعابري صطلحاتاس تخدام خمتلف واكالت اال    .ومشّوشة تناسقةم يف أأعقاب وقوع الاكرثة ميكن أأن يؤدي ا 

 هنا مسؤوةل ا  مجليع اجلهات القول أأخريا  من اذلي خيضع للمساءةل؟ ال ميكن 

 مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةلن علينا أأال نقع يف خف اعتبار مستشار ا   ،انئبة مدير الربامج يف اللجنة ادلوليةقالت الس يدة مريي ورنزت، 

يف صلب لك ما نقوم به. وتشلك  مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةلضع نأأن نتحمل املسؤولية و مجيعا  علينا بل مجيعا .  حاسبنابأأنه اذلي س ي

دقضية شامةل  احمللية واملساءةل مشاركة اجملمتعات ىل أأعالها. معل اهجا يف مجيب ا  دراج احلركة من أأسفل املس توايت ا  مشاركة وهذا يعين ا 

دارة الأداء ب يف وظائف ومجيع اليف مواصفات  اجملمتعات احمللية واملساءةل ضفاء الطابع املؤسيس عىل  يث ميكن حتسنيمعلية ا  مشاركة ا 

 مقاييس مرجعية مشرتكة.  وضعو  واملساءةلاجملمتعات احمللية 

 املساءةل بشأأن جودة معلنا؟  ضمنكيف ميكن أأن ن

رشاك اجملمتعات احمللية والعمل معها ابمتالك  ييامنار امل أأكدت مجعية الصليب الأمحر  أأن مجيع املوظفني واملتطوعني يفهمون كيف جيب ا 

 أأن ،، وكيةل الأمني العاملتوجيه الربامج والعمليات. وقالت الس يدة شوي سني ميينت minimum standardsمجموعة من املعايري ادلنيا 

رشاك اجملمتعات احمللية قبل حاال ليه  وكام أأشارالطوارئ وخاللها وبعدها.  تهذه املعايري تضمن جودة معل عالية وترصد كيفية ا  رئيس ا 

 لعمةل واحدة. ، يركز هذا املعيار عىل اجلودة واملساءةل وهام الوهجان املعيار اال نساين الأسايساعامتد  التحالف من أأجل

 ؟يه عالمات النجاحما : جامعية مناقشة

ىل الأشخاص املترضرين، وعندما يمت السلطة نتقلسوف يتحقق النجاح عندما ت  وضع الربامج، لكجزء من هنج متاكمل هذا الانتقال  ا 

قياسا  واحضا  جلودة معلنا، وحني تسامه لك العوامل املذكورة سابقا  يف قدرة اجملمتعات  مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةلوعندما تكون 

مشاركة اجملمتعات احمللية يكون هناك اعرتاف ابحلركة ابعتبارها قائدا  عامليا  يف جمال احمللية عىل الصمود. وسوف يتحقق أأيضا  النجاح عندما 

     يف الزناعات كام يف الأزمات. ،واملساءةل

 ما اذلي جيب أأن نفعهل بشلك خمتلف؟ و  ،تنفيذهنبدأأ ب و نكّف عن معهل  ذا ينبغي أأنمامناقشة جامعية: 

ىل الأشخاص املترضرين ابعتبارمه "مس تفيدين" رشاكهم واحلوار معهم مسأأةل مؤجةلال  جيب أأن تتوقف احلركة عن النظر ا   تزال رضورة ا 

ونسرتشد هبا يف فهمنا للس ياق التشغييل كام يف كيفية  ،لمجمتعات احملليةابلرؤى القيّمة ل . فينبغي أأن نبدأأ ابالعرتاف يف غالب الأحيان

ىل الأشخاص املترضرين ل عبشلك فامواهجتنا هل. وهذا يعين اال صغاء  ىل ا  وامتالك هنج لتحديد حاجات اجملمتع احمليل والس بل الرامية ا 

دراج  .هات الفاعةل الأخرىتلبيهتا ابلتنس يق مع اجل  كجزء أأسايس من لك برامج مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةل كام جيب أأن نبدأأ اب 

ىل اس تخدام التكنولوجيات اجلديدة وامل امجلعيات الوطنية بداع ابلنس بة ا   ،بطريقة خالقة واستباقية ومسؤوةلة هم. وعلينا أأن نس متر يف ال 

كه من لينبغي أأن نس متر يف البحث عن التاكمل داخل احلركة وفقا  ملا من ول ننىس أأن هذه التكنولوجيا ليست ابلرضورة متاحة للجميع.

شاركة مل  مشرتكة من معايري اجلودة. وينبغي أأن نعطي الأولوية قوة، مع التأأكد من أأن لك هذه اجلهود مبنية عىل مجموعةالضعف و النقاط 

 اجلهات املاحنة. لتنفيذ معلية مساءةل ابعتبارها وس يةل لتقدمي برامج تمتزي ابجلودة وتكون ممكةّل  احمللية واملساءةلاجملمتعات 

 )دال( الاس تنتاجات

ىل  متعات احمللية واملساءةلدراج اب  لك احلركة نطاق عىل  الالزتامدعا املشاركون ا  املعارف من ثروة . وتوجد أأصال  الربامجمجيع يف  مشاركة اجمل

 شاركة اجملمتعات احمللية واملساءةلأأحرز عدد كبري من امجلعيات الوطنية تقدما  كبريا  يف جعل م قد و  ،رب يف هذا اجملال داخل احلركةاوالتج

http://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/document/myanmar-red-cross-mrcs-community-engagement-and-accountability-minimum-standards-key-actions/
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عىل  التعاونتعزيز و  ،ومشاطرهتاواس تخالص ادلروس التجارب   من هذهفريدة للتعملّ ساحنة متيحة بذكل فرصة  ،ها املوحدأأسلوب معل 

تا مبهمة ع ل ط اض ني تيف ترصحيات املسؤولتني الرفيعتني الل  ة. وجتىل الالزتام القوي من جانب الاحتاد ادلويل واللجنة ادلوليالأفقي املس توى

ضفاء الطابع  شاتاقنتنس يق  ىل ا  احللقة. وأأعرب املتحدثون يف احللقة عن الزتام قوي مماثل. وأأقّر املشاركون يف احللقة بوجود حاجة واحضة ا 

داخل احلركة، ذكل أأن هذه الطريقة يف العمل مرتبطة بشلك أأسايس بقمينا كحركة دولية،  مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةلاملؤسيس عىل 

ىل خدمهتموبعالقتنا مع ا  وجبودة العمل اذلي نضطلع به.  ،ذلين نسعى ا 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


