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 2017جملس املندوبني 

 العمل حلقةتقرير عن 

يقاظ  العمالق الأمحر ا 

 الاسرتاتيجية والأمهية التناسقاحلركة:  ال عالم والتصالت يف

 

 الأثيويبالصليب الأمحر  ةمجعي ،الأمني العام Frehiwot Workuالرئيس: 

 هاييتال الصليب الأمحر ة مجعي ،ال نسانيةمنسق ادلبلوماس ية  ،Pericles Jean-Baptisteاملقرر: 

 موجز  )أألف( 

نسايننشاط  أأيجحر الزاوية يف اليوم أأصبحت املعلومات والتصالت  يف مجيع  املاكنة املناس بةاحلركة حتتل  أأنرضورة . وما من شك يف ا 

نساين  عىلالأوقات، ول س امي يف أألزمات، من أأجل حشد ادلمع واحلفاظ  الصعيدين احمليل  عىلماكنهتا كجهة فاعةل رائدة يف اجملال ال 

قامئ  والتصالت، وزايدة الاستامثر يف التصالت، واتباع هنج ال عالم لوالعاملي. ويتطلب حتقيق ذكل تفهام للطبيعة الرسيعة التغري لوسائ

 .ةتنظميي أأولويةالتصالت الاسرتاتيجية  جيعلالقيادة  عىل

لالتصالت ادلويل، ُكرست ، عقدت يف جملس املندوبني حلقة معل نظمهتا اللجنة ادلولية للصليب الأمحر والاحتاد الأوىلوللمرة 

جياد احللول  لتشخيصاحلركة  مكوانتمن كبار الشخصيات القيادية من مجيع  180الاسرتاتيجية، ومجعت  ال عالم تحدايت ل التحدايت وا 

ىل التوصيات اليت قدهما و  املعنيون ابل عالم يف ندوة ال عالم التصالت امجلاعية اليت يواهجها رشاكء احلركة. وقد استندت حلقة العمل ا 

ىل عقدها الاحتاد ادل2017و 2014 سنيت الهالل الأمحر يفو  للصليب الأمحر العاملية  .ادلولية ويل واللجنة، واليت دعا ا 

 أأساس ية مواضيع نقاشو ة مالحظات عام ( ابء)

املدير العام  داكور، والس يد ايف ادلويل ، الأمني العام لالحتادأ س يستضمنت اجللسة الافتتاحية عرضا مشرتاك قدمه احلاج  •

منرب للمجمتعات  منحصليب الأمحر. وعززوا أأمهية املشاركة يف التصالت الاسرتاتيجية ودورها املركزي يف ولية لل للجنة ادل

 الأمحر. لالواله الأمحر صليبال يف  كسب ثقة خمتلف اجلهات املعنيةو  ليك تعرب عن أ راهئا، احمللية الضعيفة

الس يد رايض مينيت، رئيس الاسرتاتيجية  رضينبني احملا . واكن منوجه نقاشوم رضينحما ثالثةمع  مناقشةومشلت حلقة العمل  •

ذاعة هيئةالرمقية يف  للصليب الأمحر الأسرتايل،  ةالتنفيذي ة، والس يدة جودي سالتري، الرئيسة العامليةوالتلفزيون الرتكي ال 

ة دار ا  ة حلقة النقاش الس يدة شارلوت لينديس، مدير  قامت بتوجيهلندن. و  أأدملانوالس يد بن لوك، رئيس الشؤون ادلولية يف 

لصليب الأمحر. ومشلت املواضيع اليت تناولهتا حلقة النقاش ما ييل: الاضطراب الرمقي؛ دلولية ل للجنة اا يفاملعلومات و  التصالت

ج التصالت اليت تتبعها هنُ  عىل أ اثرالاجامتعي وما يرتبط هبا من  ل التواصلاملزتايد لوسائ التأأثرياملشهد ال عاليم املتغري؛ 
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ىل تضاؤل مس توايت ثقة امجلهور يف احلكومات ووسائط ال نسانية و اجلهات  واملنظامت غري  ال عالمالعوامل اليت تؤدي ا 

 تطور التصالت يف العقد املايض كيفية بنين الس يد بن لوكتطوير التصالت الاسرتاتيجية واملتاكمةل للحركة. و ة احلكومية؛ وقمي

عالميةالتقليدية للعالقات  ساليبمن الأ  ىل حد كبرية التوزيع الواسع النطاق لنرشات حصفي عىلاليت تعمتد  ال   ذاتية الرتوجي ا 

ىل ىل اجتذابامجلهور والرسائل تصنيف  أأساليب أأكرث تطورا تتطلب ا  مجهور جديد ل حيمل ابلرضورة  اليت تريم ا 

 املعتقدات. نفس

نسانيةتكون املنظامت  أأنوينبغي  • فريحج أأن يُساء لأزمات والانتقادات اليت متس السمعة. ا مواهجةعند  براعة  أأكرث شفافية و  ال 

ىل صورهتا  يف الوقت املناسب. وأأبرز الس يد رايض مينيت أأمهية رواية القصص اجليدة بوصفها جحر الزاوية يف  تفعل ذكلما مل ا 

نسايناوز ال حصاءات واملعلومات الوقائعية ل عطاء وجه أأمهية جت عىلالتصالت اجليدة. وشدد  العاملية عن طريق  للأحداث ا 

 ابلرصاعات والكوارث. املتأأثرينرسد القصص الشخصية للأشخاص 

الأمني العام  محمود، وكيةل مجيةلالس يدة  حتت توجيه، ةمعل جامعية املشاركون يف دور سامهويف اجلزء الثاين من حلقة العمل،  •

 التصالت الاسرتاتيجية املتفق علهيا معوما عرب احلركة.ال عالم و مت لتحديد بعض أأولوايت لرشااكت، ُص املعنية اب

 توجهيية حول أأس ئةلالنقاط الرئيس ية اليت أأثريت  ( جمي)

جراءين  ،الفعاةلالتصالت العامة جمال حتديني رئيس يني يف  تشخيصف املشاركون ب ، كُ مضن حلقة العمل خالل العمل امجلاعي يس تحسن وا 

 التحدايت واحللول التالية: فمت تشخيص. ينيالتحد ينهذ عىللتغلب ل  الأولويةسبيل  عىلاختاذهام 

 القيود النامجة عن نقص املوارد املالية والبرشية والتقنية •

 الفشل يف حتديد الأولوايت بشلك اسرتاتيجي •

ىل همارات  •  ال عالمتوجيه الرسائل الرئيس ية والتعامل مع وسائط  عىلالتصالت والقدرة ال عالم و الافتقار ا 

 خمتلف املس توايت يف الس ياقات التشغيلية عىلضعف تنس يق التصالت بني رشاكء احلركة  •

 وقبولها يف بعض اجملمتعات احمللية ال نسانيةاخنفاض مس توايت الثقة يف املنظامت  •

 احلركة وعرب احلركة أأيضا انتبني مكوضعف التصالت ادلاخلية  •

 هاعارف مو  انتجاهتم التصالت و ال عالم و بياانت أأو "مركز" لتبادل أأدوات ة عدم وجود قاعد •

جيابيةة الصليب الأمحر الهالل بطريق  عن هممةللقصص يعربن  جيد رسدعدم وجود  •  ا 

ىل الس ياسات املتعلقة ابس تخدام  ل التواصلوسائة اخنفاض مس توايت مشارك • التواصل  وسائلالاجامتعي والافتقار ا 

 .الاجامتعي

 لول:احل

يالء مزيد من  •  التصالت والاستامثر يف املتطوعنيال عالم و للتدريب يف جمال  الاهامتما 

 ورسعةبراعة و البصرية، وأأكرث اس هتدافا  عىل وجعها أأكرث اعامتدا ،اوالاستامثر فهيفهم التصالت الاسرتاتيجية  •

 اتصال واحضة وفعاهلة خطوضع و اجملمتعات احمللية تكوين عالقة وثيقة مع  •

 القضااي الرئيس ية بشأأنوضع الرسائل الصحيحة لنقل وحتديد موقف واحض  •

 الاجامتعي عرب احلركة ل التواصلتوس يع نطاق املشاركة والتعلمي يف وسائ •
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رشاك • عالم والتصالت عن طريق تزويدمه بيف جمال الش باب  ا   ة جديدة أأفاكر وهمارات تقنيال 

 القدرات واملعارفيف نقل التصالت وال عالم و الاستامثر يف موارد  •

 نصاتامل وسائل و ال ة عرب خمتلفيداجل  رسد القصص عىلفهم احتياجات اجملمتع والرتكزي  •

عالم طمع وسائأأكرب  فعاليةبالعمل  •  الأمحر. الهاللو الصليب الأمحر  بعمل وعيهتاوت ال عالميةالش باكت  تكوين، و ال 

 الاس تنتاجات والتوصيات ( دال)

يف س ياقه. واكنت الرساةل الرئيس ية  كل  ،الاستامثر يف التصالت الاسرتاتيجية عىلمت حلقة العمل لتشجيع الرشاكء يف احلركة قد ُص ل

الصليب ة حرك ىلجيب ع أأنه، وحلقة النقاش، ومعل الفريق، يه ادلولية ادلويل واللجنةالاحتاد ة اليت انبثقت عن العروض اليت قدمهتا قياد

بناء الثقة  يفالأمهية التنظميية لالتصالت الاسرتاتيجية  ، وتقيمياملزيانية عند وضعلالتصالت  الأولويةتعطي  نأأ والهالل الأمحر  رمحلأ ا

رضورة الاستامثر  عىلالضوء أأيضا  تا. وسلطضعف  الفئات  رثكأأ  اليت ختدم للأنشطةوضامن ادلمع املس متر  جدواهامصداقيهتا و  عىلواحلفاظ 

والهنج  الأدواتقدرات املوظفني، وتطوير ة ، ول س امي يف جمال التصالت الرمقية، وتمنيال عالمية يف التدريب وتطوير همارات املوظفني

ىل حتسني  جراءات ذات  ومن شأأنء احلركة. بني رشاك التوافقالرامية ا  هلاحملددة  الأولويةال  الاستامثر يف  حنوتوجيه رشاكء احلركة  أأن تسن

 يف الس نوات القادمة.ة اسرتاتيجية أأساس ية أأولويبوصفه التصالت ال عالم و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


