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 احلركة يف جمال مكوانت الزتامات 

 واملساءةل التفاعل مع اجملمتعات احمللية

 

 معلومات أأساس ية

زاء  لحركةموّحد لهنج  اعامتد يسعى مرشوع عنارص القرار املقرتح حول ىل  واملساءةل ةاحمللي اتاجملمتع التفاعل معا  ا 

 .تقدمي ملخص للمضمون احملمتل للك فقرة، دون تقدمي نص هنايئ للقرار املقرتح

زاء التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل مجموعة من الالزتامات املقرتحة مجليع مكوانت  وحيدد الهنج املوحد للحركة ا 

دماهجا يف الس ياسات والعمليات )انظر ملحق هذه الوثيقة اذلي يعرض موجزاً لاللزتامات  احلركة من أأجل اعامتدها وا 

ىل ت  سني جودة العمل ال نساين وفعاليته وتعزيز املساءةل الفردية وامجلاعية أأمام املقرتحة(. وتريم هذه الالزتامات ا 

زمات واملترضرين مهنا.   الأشخاص املعرضني للأ

 .غرض القسم وأأهدافهاملسوغات اليت توحض  وتيل لك قسم من الفقرات )أأي ادليباجة ومنطوق القرار(

بغية  مندويب احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحرجملس وتُعرض هذه الوثيقة من أأجل التشاور مع أأعضاء 

ذا اكن الهنج املقرتح خبصوص املضمون  مجع دفعة أأوىل من التعليقات والتعقيبات، واحلصول عىل فهم أأويل بشأأن ما ا 

 .مقبوًل وحيظى بتوافق الآراء

 :ؤالني التالينيويرىج، دلى تقدمي التعليقات والتعقيبات عىل هذه الوثيقة، النظر يف الس

دراهجا يف فقرات ادليباجة ومنطوق القرار؟ •  هل توافق عىل العنارص املقرتح ا 

دراهجا يف انقصة جيبعنارص  منهل  •  ؟القرار ا 

وستتاح يف مرحةل لحقة  .ول يُتوقّع يف هذه املرحةل تلقي أأي تعليقات مفصةل عىل صياغة مرشوع عنارص هذا القرار

 .ددة حاملا يصبح املرشوع الأويل للقرار جاهزاً فرصة للتعليق عىل صياغة حم

 مقدمة
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ابلعمل عىل منع املعاانة ال نسانية  تُلزم املبادئ الأساس ية للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر مكوانت احلركة

ىل الاحتياجات ل غري، وتقدمي املساعدة دون متيزي يف حالت الأزماتها وختفيف  مدونة وتشدد أأيضًا  .وابلستناد ا 

 قواعد السلوك للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر واملنظامت غري احلكومية يف ال غاثة يف حالت الكوارث

(-oss and Red Crescent Movement and NonCode of Conduct for the International Red Cr

Governmental Organizations (NGOs) in Disaster Relief أأمام الفردية وامجلاعية املساءةل ( عىل

ىل مساعدهتم لأشخاص اذلين تسعى احلركةا رشاك وتُكّرس املدونة العزم عىل .ا  ودمع مشاركهتم يف  هؤلء الأشخاص ا 

دار ة برامج املعون وضع عىل  ابلقدرات احمللية والقدرةاحرتام الثقافة والعادات احمللية، والاعرتاف ، و هاوتنفيذ هتاوا 

 الصمود وتعزيز ذكل.

وقد أأصبحت احلركة أأكرث قدرة عىل  .هذه الغايةتقيق ات احمللية عنرصًا ابلغ الأمهية يف اجملمتع ويشلك التفاعل مع

وحامية وصون حقوق الأشخاص وكرامهتم من خالل ما تبذهل ابنتظام للتفاعل  تقدمي املساعدة املالمئة واملناس بة والفعاةل،

م فامي وأأولوايهت اليت يعانون مهنا معهم بشأأن احتياجاهتم وأأوجه الضعف والتشاور، مهنم املس تضعفني واملترضرين مع

رشاكهم يف ملساعدةاب يتعلق بشأأن  تعليقاهتمومجع  رواح،ابملعلومات املنقذة للأ ، وتزويدمه الربامج وتنفيذها وضع، وا 

  والترصف بناًء عىل هذه التعليقات. جودة وفعالية اجلهود املبذوةل يف تقدمي املساعدات

العديد من ومتتكل  .معلها من انحية اجلودة والفعالية واملساءةل تسني تقدمًا يف أأحرزت مجيع مكوانت احلركةو 

جراءاتالآن امجلعيات الوطنية  دماج التفاعل مع ترضرينالأشخاص امل  تتعلق ابملساءةل أأمام س ياسات وا  ىل ا   وتريم ا 

دليل الصليب الأمحر واللجنة ادلولية الاتاد ادلويل  وقد وضع .لطوارئاب ها املتعلقةوبراجم  ايف معلياهت ات احملليةاجملمتع

 A Red Cross Red Crescent Guide to Communityواملساءةل ) للتفاعل مع اجملمتعات احملليةوالهالل الأمحر 

Engagement and Accountability (CEA) ) ىل أأفضل  استناداً  أأدوات أأخرىو  القامئة عىل صعيد امرساتاملا 

طار اع و  الوطنية. اتامجلعي  للمساءةل أأمام الأشخاص املترضرين اً مؤسس ي اً متدت اللجنة ادلولية أأيًضا ا 

(Accountability to Affected People Institutional Framework). 

ن التفاعل مع بشأأ  2017لعام  اليت عقدت خالل اجامتع جملس املندوبنيالعمل  وعىل حنو ما ُأقّر يف حلقة، ومع ذكل

عيد ، وأُ (workshop on community engagement and accountabilityاجملمتعات احمللية واملساءةل )

 مواءمةاحلركة  يتعني عىل، مؤخراً يف خمتلف املناطقا احلركة يف مؤمترات وحلقات معل وأأحداث أأخرى عقدهت تأأكيده

مع املس تضعفني خمتلف مكوانت احلركة وجود اتساق يف الطريقة اليت تتعامل هبا  وضامنا تنس يقههذه اجلهود و 

 .اليت ختضع هبا للمساءةل أأماهممالطريقة و واملترضرين من الأزمات 

الالزتامات  رشوعوضع م عىل اللجنة ادلولية والاتاد ادلويل، ابلتشاور مع امجلعيات الوطنية،  تعمل وتبعًا ذلكل،

ىل جملس املندوبني  رفعواملساءةل، و  ات احملليةاجملمتع يف جمال التفاعل مع ادلنيا قرار واعامتد بغيةهذا القرار ا  هنج  ا 

https://media.ifrc.org/ifrc/who-we-are/the-movement/code-of-conduct/
https://media.ifrc.org/ifrc/who-we-are/the-movement/code-of-conduct/
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/IFRC-CEA-GUIDE-0612-LR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/IFRC-CEA-GUIDE-0612-LR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/document/community-engagement-and-accountability-toolkit/
https://www.icrc.org/en/publication/accountability-affected-people-institutional-framework
http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/10/2017-CoD-Workshop-CEA-report_Final-241117.pdf
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واملسؤوليات واملهام اخملتلفة اليت يضطلع  دوارابلأ يعرتف املساءةل و و  ةاحمللي اتعاجملمت يتعلق ابلتفاعل مع مشرتك للحركة

 1 احلركة.لك مكون من مكوانت  هبا

عادة تأأكيد املساءةل الفردية وامجلاعية  ويُراد من لمس تضعفني ل  ذات جودةتقدمي مساعدة  بغيةالالزتامات ادلنيا ا 

 فهيي ستساعد يف تدعمي، وعليه .حقوقهم وكرامهتم وحاميهتاوصون  صاحلهمة لوتقيق نتاجئ أأكرث فعالي واملترضرين

 .لقامئة داخل احلركةا واخلربات وأأفضل املامرسات لزتاماتالاوتوس يع نطاق 

بشأأن  املقطوعة لزتاماتالايف تقيق  توضيح كيفية مسامههتاعىل  احلركة ويف الوقت نفسه، ستساعد هذه الالزتامات

طار واملشاركة التوطني نساين معايري اجلودة واملساءةل ذات الصةل مثل املعيار ال   فضاًل عن، الصفقة الكربى يف ا 

ىل تقيق املزيداجلهات املاحنة الزتامات ادلولية و  وغريها من الالزتامات، الأسايس للجودة واملساءةل من  الرامية ا 

 .الشفافية واملساءةل والفعالية يف العمل ال نساين

 جةادليبا فقرات

ىل  أأمام  ل مع اجملمتعات احمللية واملساءةلفاعالتبأأمهية  تزايد الاعرتاف أأن تعكسهتدف فقرات ديباجة هذا القرار ا 

 .لفعالية العمل ال نساين ابعتباره عنرصًا أأساس ياً املترضرين  الأشخاص

ىل ، بصورة أأكرث تديدًا،هتدف فقرات ادليباجةو  عادة تقيق ما ييل ا  براز تأأكيد: أأوًل، ا  دلور اليت تربر ا املسوغات وا 

طار يف يؤديه، واذلي ينبغي أأن يؤديه، التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةلاذلي  ابللزتامات  التذكري، ؛ واثنياً احلركة ا 

 .هبا والاعرتاف نطاقاً  ال نساين الأوسع العمل قطاعو  احلركة ىل صعيدواجلهود املبذوةل يف هذا الصدد ع قامئةال

 فقرات ادليباجة عىل ما ييل: شدد، ت فامي يتعلق ابلهدف الأولو 

املعرضني  الأشخاص منع وختفيف معاانة يف-يدانية وامل  ةالأخالقي هممهتاوكذكل - وجود احلركة مربر يمتثل •

 ؛احتياجاهتممع مراعاة ، الكوارث والزناعات واملشالك الصحية والاجامتعية واملترضرين مهنل

ادلمع ، متيزي دون تزي ودون أأن تقدم،عىل قدرهتا عىل  س تضعفنيأأمام املترضرين وامل  كةمساءةل احلر  تتوقف •

 ؛وصوهناتلبية احتياجاهتم وحامية كرامهتم من أأجل واملساعدة 

ذات الصةل من الأشخاص املترضرين والضعفاء  التعليقاتمجع عىل  احلركةبقدرة  هذه القدرة مرهونة  •

طاروالترصف بناءً  ديناميات  عىل تديد، و ادلور اذلي يضطلعون به واذلي جيعلهم أأدرى بأأوضاعهم علهيا يف ا 

 ؛والاستبعاد اليت قد تؤثر عىل هذه القدرة دماجوكذكل أأمناط ال   القوة احلالية،

                                                           
ملساءةل. جتري حاليًا داخل احلركة مشاورات بشأأن مرشوع الالزتامات ادلنيا املقطوعة عىل صعيد احلركة يف جمال التفاعل مع اجملمتعات احمللية وا  1

عامني للجمعيات ا ىل مجيع الأمناء ال 2019وسرُتفق الصيغة الهنائية ملرشوع الالزتامات ابملرشوع الأوىل للقرار. وقد ُوهّجت يف هناية ش باط/فرباير 

 الوطنية رساةل تدعومه ا ىل املشاركة يف هذه املشاورة. 
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ىل  يف هذا الصدداجلهود املبذوةل تؤدي  • نسانيةوضع ا  ؛ أأمهية ومالءمة وفعاليةأأكرث و  أأنسب توقيتا برامج ا 

جيابية؛ احمللية اذلين نقدم هلم اخلدماتاجملمتعات أأفراد و  والقرب من الأشخاصبناء الثقة و   والتأأثري بصورة ا 

 .امعلياهتو  احلركة سالمة وأأمن موظفيعىل 

ن فقرات ادليباجةامي يتعلق ابلهدف الثاينفو  ىل تقيق ما ييل ، فا   :تريم ا 

ىل اجلهود ال شارة •   ت والأنشطة املتعلقة ابلتفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةلتعزيز القدرا اليت تُبذل حالياً من أأجلا 

ىل  ادلعوة؛ و هاوتدعي  داخل احلركة   ؛الطوارئ وبرامج أأكرث اتساقًا يف معليات صورةب تنفيذهاا 

من أأجل تعزيز تعاون وعىل املس توى ادلويل  توى احلركةعىل مس   قُطعتال قرار ابلتوصيات والالزتامات اليت • 

)مثل  ة هؤلء الأشخاصمشاركدمع املس تضعفني واملترضرين من الأزمات و مع املعونة  تقدمي الفاعةل يف جمالاجلهات 

طارمدونة قواعد السلوك املذكورة أأعاله والتعهدات اليت قدمهتا اللجنة ادلولية والاتاد ادلويل   .الصفقة الكربى( يف ا 

 املسوغات

ىل التشديد ادليباجة  تريم مسوغات فقرات  تفاعلنالتعزيز  داخل احلركة والزتام قوي عىل وجود قدرات وخربات كبريةا 

 اخلضوع ملساءلهتم.وتسني  ترضرينمع املس تضعفني وامل 

براز، ستبدأأ فقرات ادليباجة وهبذا املعىن ويشلك التفاعل مع اجملمتعات  .ومبادهئا احلركة فامي يتعلق مبهمةأأمهية املوضوع  اب 

يف املبادئ  وهو يتجىل، وصوهناوحامية الكرامة  بتلبية الاحتياجات أأساس الزتام احلركة هأأمام واملساءةل احمللية

لك  قطعهاالأخرى اليت  اتية، وكذكل يف العديد من الالزتامات الس ياسومدونة قواعد السلوك اس ية للحركةالأس

احلكومات وواكلت الأمم  شددت، حيث أأمهية كبرية داخل اجملمتع ادلويلويكتيس أأيضًا  احلركة.مكون من مكوانت 

مع  زايدة التفاعل والتواصل رضورةاملتحدة واملنظامت غري احلكومية واجلهات الفاعةل ال نسانية الأخرى ابس مترار عىل 

 ل يتجزأأ من اً جزءتشلك اجلهود  وأأقرت بأأن هذه، صنع القراريف معليات  وتعزيز مشاركهتم واملترضرين املس تضعفني

 .العمل ال نساين يف ساءةلامل فعالية و الودة و اجلتسني  معلية

واملساءةل  مع اجملمتعات احملليةالتفاعل الاعرتاف بأأن تعزيز لتكريس  اً فقرات ادليباجة أأيض س تخدم، تُ ومن هذا املنطلق

ىلأأن هذا القرار بميثل اس مترارية للحركة، و  هذه اجلهود وامليض  عزيزتالقرار فرصة  ويتيح. املامرسات القامئة يستند ا 

ىل حد بعيدميكن أأن حيسن متاساكً و أأكرث اتساقًا و  موحد للحركة يكون هنج وضع قدمًا حنو املساءةل أأمام الأشخاص  ا 

 املترضرين.

ن جوانب القوة اليت تنفرد هبا احلركة، يف الوقت نفسهو يف العمل مع اجملمتعات احمللية من  وخربهتا الطويةل الأمد فا 

التفاعل مع اجملمتعات بدور قيادي يف دمع وتعزيز الاضطالع لها  تيحصليب الأمحر والهالل الأمحر ت خالل ش بكة ال 

طار واملساءةل يف احمللية  .العمل ال نساين ا 
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 فقرات منطوق القرار

ىل عامتد مجموعة من لامجلعيات الوطنية والاتاد ادلويل واللجنة ادلولية  ترد يف فقرات منطوق القرار دعوة توجه ا 

يف يف معلياهتا و بصورة فردية أأو جامعية، وتطبيقها واملساءةل يف جمال التفاعل مع اجملمتعات احملليةالالزتامات ادلنيا 

 بناء القدرات./التنظييمعليات الربجمة ويف اجلهود اليت تبذلها يف جمال التطوير 

ىلفقرات  وترد أأيضًا يف شارة ا   معلومات عن التقدم احملرزمجيع املكوانت ابنتظام  أأن تتبادلرضورة  منطوق القرار ا 

القامئة يف جمال التفاعل مع أأفضل املامرسات وتعزيز  دعميت غيةب  ادلنيايف تطبيق الالزتامات  خلصةوادلروس املس ت

 احلركة. داخلواملساءةل  اجملمتعات احمللية

ىل منطوق القرار فقرات  وترد أأيضًا يف لزتامات رصد التقدم احملرز يف تطبيق الال احلركةمجيع مكوانت دعوة توجه ا 

آليات عن طريق رمبا ادلنيا وال بالغ عن ذكل، ىل جملس القامئة حالياً تقيمي القدرات وال بالغ  أ ، وتقدمي تقرير اكمل ا 

 .احملققة ال جنازاتو  القامئة والتحدايت احملرزة النجاحات بشأأن 2021 لعام املندوبني

 املزيد من التفصيل لفقرات منطوق القرار: وفامي ييل

ىل 1الفقرة  يف جمال التفاعل مع اجملمتع الزتامات دنيا  واعامتدقبول ل  احلركةمكوانت  ترد يف هذه الفقرة دعوة توجه ا 

  احمليل واملساءةل؛

 ؛بصورة مس مترة متثال لهذه الالزتاماتالايرد يف هذه الفقرة تشجيع عىل  2الفقرة 

ىل 3الفقرة  اليت  القوة واس تفادة لك مهنا من جوانبعمل مًعا لل احلركةمكوانت  مجيع ترد يف هذه الفقرة دعوة توجه ا 

 ؛اخلضوع ملساءلهتمو مع املس تضعفني واملترضرين  فاعليف الت متلكها املكوانت الأخرى

ىل طلب يوجهرد يف هذه الفقرة ي 4الفقرة  فامي يتعلق  خلصةوادلروس املس ت ارفتبادل املعل  احلركةمجيع مكوانت  ا 

 مواصةل تسني نتاجئ العمل ال نساين؛ هبذه الالزتامات هبدف

ىل أأن يدمج تدعو توصية ترد يف هذه الفقرة 5الفقرة  الأدوات  يف لزتاماتهذه الا الاتاد ادلويل واللجنة ادلولية ا 

 ؛القدرات والرصد والتقيمي والتنس يق والتعاون لقامئة يف جمالت تقيميوالعمليات ا

ىل أأن تقدم تدعو ترد يف هذه الفقرة توصية 6الفقرة  امجلعيات الوطنية ادلمع واملساعدة للجمعيات الوطنية الأخرى  ا 

 ؛يف اسرتاتيجياهتا املتعلقة ابلتعاون لزتاماتالا ل دماج هذه

ىلي 7الفقرة  ىل جملس املندوبني لعام ل  احلركةمجيع مكوانت  رد يف هذه الفقرة طلب يوجه ا   بشأأن 2021تقدمي تقرير ا 

 .التقدم احملرز يف تنفيذ هذه الالزتامات

 املسوغات
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هذه الالزتامات  اعامتديف  شرتكة تمتثلسؤولية م مل  احلركةمجيع مكوانت تمل عىل  تشدد فقرات منطوق القرار

دماهجا يف   تطبقأأن ، و يف الس ياسات وال جراءات ادلاخليةالالزتامات  هذه أأن تنعكس ومن الأمهية مباكن .أأعاملهاوا 

طار تمنية القدرات الانسجام يف أأعامل لضامن  ومعليات الربجمة الأخرىلطوارئ الت احل توالاس تجااب ابس مترار يف ا 

 احلركة.

ىل  عيات الوطنية دلمع اجلهود الرامية الاتاد ادلويل واللجنة ادلولية وامجل وتتضمن فقرات منطوق القرار دعوة توجه ا 

ىل تعزيز قدرة  املتطوعني الأمر همم لأن هذا و  .تسني التفاعل مع الأشخاص املترضرين واملساءةل أأماهمم عىل احلركةا 

ىل املهارات والأدوات و  غالباً ما يتفاعلون مع اجملمتعات احمللية بصورة مبارشة أأكرب،واملوظفني احملليني  أأوجه وحيتاجون ا 

طار تفاعلهم واملساءةلالفعاةل املتعلقة ابلتفاعل مع اجملمتعات احمللية  تدابريال  دماجل   الالزمة ادلمع النظر عن  رصف، بيف ا 

عداد الربامجس ياق   .ا 

ىل اً وترُبز فقرات منطوق القرار أأيض ابعتبار ذكل وس يةل ل ثبات املساءةل –رصد التقدم احملرز وال بالغ عنه  احلاجة ا 

ادلروس املس تخلصة  لتبادل ولكن أأيضًا بوصفه وس يةل هامة يف تطبيق هذه الالزتامات مبجرد اعامتدهام، املتبادةل

رصد التقدم الهنايئ بعض التوصيات ال ضافية املتعلقة ب أأن يتضمن القرار املرحجمن وتدعمي وتعزيز أأفضل املامرسات. و 

 .املؤرشات احملمتةل ، مبا يف ذكلاحملرز
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 امللحق

 ملخص لاللزتامات ادلنيا ملكوانت احلركة يف جمال التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل

 

 معلومات أأساس ية

شاور الوثيق مع ، ابلت ر واللجنة ادلولية للصليب الأمحرس يقدم الاتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمح

ىل جملس املندوبني لعام امجلعيات الوطنية يف احلركة  ملكوانتبشأأن اعامتد مجموعة من الالزتامات ادلنيا  قراراً  2019، ا 

ىل ت هذه هتدفو واملساءةل.  جمال التفاعل مع اجملمتعات احمللية املترضرين الأشخاص املساءةل أأمام  عزيزالالزتامات ا 

زاء التفاعل مع اجملمتعات تنس يقًا أأفضل أأكرث اتساقًا و  جاتباع هنُ من خالل  وفعاليته العمل ال نساين وتسني جودة ا 

 .اومشاركهت احمللية

وتديد ال جراءات  وتسيهنا هذه الالزتامات من أأجل اس تعراض معلية تشاور مع امجلعيات الوطنية حالياً  ريوجت

تعترب اجملالت و ل دماهجا يف الس ياسات التنظيية ومعليات وبرامج الاس تجابة حلالت الطوارئ.  ابختاذهااملوىص 

 اليت س تقوم علهيا الزتامات احلركة مس تقباًل:الأساس ية  راكئزاليف الوقت احلايل التالية 

 تعزيز هنج منسق -1

املترضرين الأشخاص واملساءةل أأمام  ةاحمللي اتاجملمتع للتفاعل مع  داخل احلركةواحضاً  الالزتامات تعريفاً  تضمنست 

آن واحدوالأدوار واملسؤوليات  هامذكل ابمل  وس تبني كيفية ارتباط للجمعيات الوطنية والاتاد  املامتيزة واملتاكمةل يف أ

ىل  أأيضاً  س تدعوو . واللجنة ادلوليةادلويل  تدابري لتطبيق  أأن تتخذس ياسات و  أأن تعمتدمجيع مكوانت احلركة ا 

 الاس تجاابت الطارئة وبرامج الطوارئ. لزتامات ابس مترار يف الا

 احمللية  وفهم تنوع اجملمتعات تسني التحليل الس يايق -2

ىل فهم  س تربز الضعف اليت  حالتواخملاطر و  اخلربات اليت متلكها اجملمتعات احمللية أأفضل لتنوعالالزتامات احلاجة ا 

أأنشطة املساعدة  املس تخدمة لتصممييف الطرق  دماجوال   النوع الاجامتعيو امحلاية مراعاة مسائل ، وضامن تتعرض لها

 وتنفيذها.

 اس تخدام القدرات احملليةزايدة املشاركة و  توس يع نطاق عىل تشجيعال  -3

جياد  ىل ا   املس تضعفة احمللية واجملمتعات املس تضعفني طرق جمدية تتيح التفاعل معس تدعو الالزتامات مكوانت احلركة ا 

اتحةذكل  تضمن. وي متسهمالقرارات اليت  يف مشاركهتموتكفل  واملترضرين للمشاركة يف  أأمام املس تضعفنيالفرص  ا 
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عداد دار  هاورصد هاوتنفيذ أأنشطة املساعدة ا  عطاء الأولوية أأيضاً  يتضمنو . هتاوا  س تخدام القدرات واملعارف ل ا 

وتعزز محلاية اب املتعلقة اطرمن اخملنقاط الضعف و  تتيح احلد من مواطنل جياد طرق ، حيامث أأمكن، احمللية واخلربات

 القدرة عىل الصمود.

 ت والرد علهيا والترصف عىل أأساسهاقيباتلقي التع  -4

وال سهامات الواردة ت قيباالتع  معجب بصورة منتظمة مجيع أأعضاء احلركة رضورة أأن يضطلعالالزتامات عىل  شددست 

 تدابريواختاذ ال  القرار توجيه معلية صنعواس تخدام ذكل ل  وتليلها،من الأشخاص املس تضعفني واملترضرين 

عالم ،التصحيحية  .احمللية هبا اجملمتعات وا 

 تسني الشفافية والتواصل مع اجملمتعات احمللية -5

ىل اختاذ  املس تضعفني الأشخاص لتبادل املعلومات مع الالزمة تدابري ال س تدعو الالزتامات مكوانت احلركة ا 

عن وبراجمها و ها وقي مبادئ احلركة  عنمعلومات  ويتضمن ذكل تقدمي. وميسورة ومالمئةواملترضرين بطرق شفافة 

 وتقيقاً . دماجوالتنوع وال   النوع الاجامتعي، مع الرتكزي عىل قضااي ذات الصةل وغريها من املسائلة املساعدة املتاح

 وتغيري السلوك لقدرة عىل الصموداحلد من اخملاطر وا بشأأنوالتواصل ملنارصة ينبغي الاضطالع بأأنشطة ا لهذا الغرض،

طار احرتام  احمللية. مع اجملمتعات عىل تفاعل مناسب قوم هذه الأنشطةأأن تينبغي و  ،احمللية امرساتاملعايري وامل يف ا 

 تعزيز القدرات داخل احلركة -6

ات اجملمتع القدرة عىل التفاعل معتعزيز  بغيةواخلربات  املس تخلصةوالِعرب  املعارف ب من مكوانت احلركة تبادلس ُيطل

ل يتجزأأ  اً جزء التفاعل مع اجملمتعات احملليةذكل ضامن أأن تكون اسرتاتيجيات  تضمنعىل مجيع املس توايت. وي  احمللية

ويتضمن احلركة.  تمكوانمن  مكوناحملددة للك  واملهام امليدانيةمع الس ياقات أأن تكون مكيفة من مجيع الربامج و 

الوطنية واملتطوعني اذلين يعملون مع اجملمتعات  اتتدابري دامعة لتعزيز همارات وقدرات موظفي امجلعي أأيضًا اختاذ

 الضعيفة.

 داخل احلركة تسني التنس يق -7

زاء التواصل مع الفئات واجملمتعات هُنج منسقة  جمدداً رضورة اتباعس تؤكد الالزتامات  يف الأخري، الضعيفة واملترضرة ا 

، تعاون بني امجلعيات الوطنيةلل برامج  ويتضمن ذكل وضعيف الربامج والاس تجاابت.  مشاركهتاوتعزيز  معها لفاعلتوا

يالء ، مع حارضة فهيا مكوانت احلركة الأخرى تكونالأزمات اليت  والاس تجابة يف حالت  مهامل ل الاحرتام الواجب ا 

 لك مهنا.اصة باخل لعمليةوالأدوار وال جراءات ا

 


