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 يلوالأ قرار المرشوع  
 

 الزتامات مكوانت احلركة يف جمال

 واملساءةل ةاحمللي اتالتفاعل مع اجملمتع 

 
 

 اإن جملس املندوبني،
 

ذ كيد يعيد اإ نسانية دولية تضم الهالل احلركة ادلولية للصليب الأمحر و  مربر وجودعىل أأن  التأأ  80الأمحر، بصفهتا ش بكة اإ

خشص، هو منع وختفيف معاانة الأشخاص املعرضني للكوارث والزناعات واملشالكت الصحية والاجامتعية مليون 

 واملترضرين مهنا،

 

ما تبذهل من هجود لتقدمي ادلمع واملساعدة، دون  يف ساءةل أأمام املس تضعفني واملترضرين ابمل  قبول احلركة جمدًدا يؤكد واإذ

 حتزي ودون متيزي، من أأجل تلبية احتياجاهتم وحامية كرامهتم وصوهنا،

 

بأأن املس تضعفني واملترضرين من الأزمات ميتلكون معرفة وفهًما مبارشين للأوضاع اليت يعانون مهنا، وهلم احلق  واإذ يسمل 

ن   سانية اليت هتمهم، وتنفيذها واختاذ القرارات الأخرى بشأأهنا،يف املشاركة يف تصممي الأنشطة الإ

 

نسانية أأنسب  واإذ يشدد عىل أأن التفاعل مع اجملمتعات احمللية وغريه من أأشاكل املشاركة الشامةل يسامه يف وضع برامج اإ

لية اذلين نقدم هلم اخلدمات، توقيتًا وأأكرث أأمهية ومالءمة وفعالية، وبناء الثقة والقرب من الأشخاص وأأفراد اجملمتعات احمل 

جيابية عىل سالمة وأأمن موظفي احلركة ومعلياهتا،  والتأأثري بصورة اإ

 
عىل أأمهية التجميع املهنجي لوهجات نظر املس تضعفني واملترضرين بشأأن احتياجاهتم وأأولوايهتم وأأوجه  واإذا يؤكد جمدًدا

 دة من هذه احلصيةل يف توجيه معلية اختاذ القرارات،الضعف اليت يعانون مهنا وقدراهتم والاس تجابة لها، والاس تفا

 

قصاء،  يقر واإذ دماج أأو اإ بتنوع الأفراد اذلين يتشلك مهنم أأي جممتع، وما به من ديناميات قوة قامئة وأ خذة يف التطور وأأمناط اإ

ىل اختاذ التدابري الالزمة لإدماج لك اجملموعات يف معليات التفاعل مع اجملمتعات احمل  لية بشلك متاكئف ومواءمة واحلاجة اإ

 الربامج مع الاحتياجات وأأوجه الضعف،

 

أأن التفاعل مع اجملمتعات احمللية بفعالية ميكّن اجملموعات الساكنية اخملتلفة من تبادل الرؤى أأو اخلربات،  عىل يشدد واإذ 

وطرح الأس ئةل أأو توضيح التوقعات، واحلصول عىل معلومات دقيقة وهممة وميكن ان تنقذ الأرواح، ومشاركة التعقيبات 

 حول جودة وفعالية الربامج والعمليات،
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مجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر، والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل ارات بقد واإذ يش يد

عامتد وتطبيق ل اليت تبذلهاواجلهود احلالية اوخرباهتالأمحر )الاحتاد ادلويل(، واللجنة ادلولية للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية( 

 واملساءةل بشلك أأكرث مهنجية يف براجمها،تدابري التفاعل مع اجملمتعات احمللية 

 

ابللزتامات احلالية للحركة بتعزيز املساءةل أأمام املس تضعفني واملترضرين والتفاعل معهم، ومن ذكل مدونة قواعد  واإذ يقر

ارث، السلوك للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر واملنظامت غري احلكومية يف جمال الإغاثة يف حالت الكو 

طار الصفقة الكربى بغية التعاون بطريقة أأكرث تنس يقًا لتعزيز  والتعهدات اليت قطعها الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية يف اإ

والتعقيب والاس تجابة ونظام قوي لتحليل البياانت لمشاركة ل التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل، مبا يف ذكل وضع أ ليات 

 واملعلومات،

 

ىل الأفعال: تفعيل مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةل"، اليت أأقميت مضن فعاليات  رواإذ يذكّ  بأأن حلقة العمل "من الأقوال اإ

ىل تبين هنج موحد للحركة وتوس يع نطاق الالزتامات املشرتكة بشأأن التفاعل 2017جملس املندوبني لعام  ، اخُتمتت ابدلعوة اإ

 مع اجملمتعات احمللية واملساءةل،

 

ىل املبادرات احلالية أأو  ينوه واإذ ابجلهود املبذوةل لوضع مجموعة من الالزتامات ابلتشاور مع خمتلف مكوانت احلركة تستند اإ

ىل تعزيز التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل وتمكلها،  الناش ئة الرامية اإ

 

 

 الزتامات مكوانت احلركة يف جمال التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل، بصيغهتا امللحقة هبذا القرار؛ يعمتد -1

 

، واخلضوع للمساءةل أأماهمم بطريقة اخدماهتمجيع مكوانت احلركة عىل التفاعل مع الأشخاص املس تفيدين من  يشجع -2

 تتسق مع الزتامات مكوانت احلركة؛

 

ىل التعاون لتعزيز القدرات الفردية وامجلاعية حىت  يدعو  -3 امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية اإ

 واخلضوع للمساءةل أأماهمم بشلك متسق؛ اخدماهتالتفاعل مع الأشخاص املس تفيدين من  الهيتس ىن 

 

من  املس تخلصةاملكتس بة وادلروس امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية بتبادل املعارف يطالب  -4

اجلهود املبذوةل لعامتد وتنفيذ هذه الالزتامات بغية مواصةل حتسني تفاعل احلركة مع املس تضعفني واملترضرين 

 وخضوعها للمساءةل أأماهمم، وبذكل تتحسن نتاجئ العمل الإنساين؛

 

بقيام الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية بدمج الالزتامات يف الأدوات والعمليات القامئة يف جمال التقيمي الأويل  يويص  -5

 للقدرات، والتطوير التنظميي، والتخطيط، والرصد والتقيمي الهنايئ، والتنس يق والتعاون؛
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دماج هذه الالزتامات يف  بقيام امجلعيات الوطنية اليت تقدم ادلمع واملساعدة مجلعيات وطنية يويص -6 أأخرى ابإ

 اسرتاتيجياهتا املتعلقة ابلتعاون، وخباصة عند دمع الاس تجابة يف حالت الطوارئ؛

 

ىل تقدمي تقارير اإىل جملس املندوبني لعام  يدعو -7 حول التقدم احملرز والإجنازات احملققة يف  2021مكوانت احلركة اإ

جمال التفاعل مع اجملمتعات احمللية املس تفيدة من خدماتنا واخلضوع للمساءةل أأماهما، مبا يتفق مع الزتامات مكوانت 

 املساءةل.احلركة املتعلقة ابلتفاعل مع اجملمتعات احمللية و 
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 ملحق:

 الزتامات مكوانت احلركة 

 يف جمال التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل

 

 مقدمة 

ادلويل(، ابلتشاور قامت اللجنة ادلولية للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية( والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر )الاحتاد  

مع امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر، بوضع الالزتامات والإجراءات ادلنيا التالية مكلحق لقرار جملس 

 "الزتامات مكوانت احلركة يف جمال التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل". 2019املندوبني لعام 

 

وضامن اتباع هنج متسق بشأأن كيفية  مواءمة املامرسات احلالية يف احلركة وتنس يقهاىل تريم الالزتامات والإجراءات ادلنيا اإ 

تفاعلنا مع الأشخاص واجملمتعات احمللية املس تضعفني واملترضرين من الكوارث، مع الإقرار ابملهام والأدوار واملسؤوليات 

طار قياس مقرتًحا حيدد النتاجئ  والقدرات اخلاصة للجمعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية. وتتضمن الالزتامات اإ

عداد التقارير بشأأنه.  1واملؤرشات واملقاييس املعيارية لس تخداهما يف رصد التقدم اليت حترزه احلركة يف التنفيذ واإ

 

 القسم الأول: النطاق والتعريفات واملسوغات 

 النطاق

تتوىل هذه املنظامت ، سواء أأاكنت وتكون قابةل للتطبيق فهياالقصد من الالزتامات هو أأن تالمئ مجيع منظامت احلركة 

الاس تجابة حلالت طوارئ قصرية الأجل أأو برامج طويةل الأجل أأو تقدم خدمات ومساعدات أأخرى تتضمن تفاعالً مبارًشا 

ىل تعزيز املساءةل وحتسيهنا عىل املس توايت اكفة:مع الأشخاص واجملمتعات. والإجراءات املرافقة   يه تدابري هتدف اإ

 فروع امجلعيات الوطنية ومقراهتا الرئيس ية  ●

قلميية والعاملية ●  برامج ومعليات الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية الوطنية والإ

حدى منظامت احلركة أأو أأكرث و/أأو رشاكء خارجيني لتحقيق أأهداف مماثةل،  ● احلالت الأخرى اليت تعمل فهيا اإ

 .مماثةلوتقدم املساعدة جملمتعات 

 التعريفات

وضعت مجعيات وطنية عديدة والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية س ياسات خاصة بشأأن التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل 

ل أأن  دماهجا يف الربامج والعمليات.  احلركة ما تزال تفتقر اإىل تعريف موحد وفهم مشرتكأأمام املترضرين، اإ لهذه املفاهمي وكيفية اإ

طار احلركة لإدماج احتياجات وشواغل وأأولوايت  تقوض هذه الهُنج غري املنسقة و  واملتباينة القدرة عىل العمل املشرتك يف اإ

ومساهامت الأشخاص واجملمتعات احمللية يف الس ياسات واخلطط ومعليات اختاذ القرارات، سواء أأاكن ذكل عىل مس توى 

 لعمليات واسعة النطاق اليت تشارك فهيا منظامت متعددة داخل احلركة.الفرع أأو اجملمتع احمليل، أأو يف الربامج وا

 

                                                
تدمع هذا القرار، اإىل جانب املشاورات املوسعة مع امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة  2019معلومات أأساس ية مقدمة اإىل جملس املندوبني لعام ، وهو وثيقة دليل الصليب الأمحر والهالل الأمحر للتفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةليرتكز مرشوع الوثيقة هذا عىل  1

 املندوبني يعكس أأولوايت احلركة وطموحاهتا يف ما يتعلق بتحسني وتعزيز التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل. ادلولية والإسهامات املقدمة مهنا. وندعو هذه اجلهات اإىل مواصةل التعليق عىل هذا املرشوع حبيث نضمن أأن القرار الهنايئ جمللس
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ىل التعريفات التالية  قرتحتُ و  املصطلحات املس تخدمة حالًيا يف احلركة، وكذكل املفاهمي املس تخدمة واملتفق علهيا اليت تستند اإ

للتفاعل مع اجملمتعات  م مشرتك وأأكرث اتساقًابلورة فهخارج نطاقها، سعًيا ملعاجلة هذه القضية. وستساعد التعريفات يف ضامن 

احمللية واملساءةل. وحيظى هذا الأمر بأأمهية خاصة عند وضع الربامج والعمليات وتنفيذها ابلتعاون مع الأشخاص واجملمتعات، 

 وكذكل يف حاةل التعاون والتنس يق داخل احلركة، وأأنشطة املنارصة، ومعليات بناء القدرات والتطوير التنظميي.

 

ىل املسؤولية املتبادةل اليت تضطلع هبا مجيع مكوانت احلركة لس تخدام سلطهتا ومواردها  ترضريناملساءةل أأمام امل   تشري اإ

، وضامن أأن وضع مصاحل الأشخاص واجملمتعات احمللية يف صلب معلية اختاذ القراراتبصورة أأخالقية ومسؤوةل من أأجل 

، وزايدة حقوقهم وكرامهتمكنة لصاحلهم، مع حامية وصون املم  احملصالت والنتاجئيؤدي العمل الإنساين اإىل حتقيق أأفضل 

 أأمام الأزمات اليت س تقع يف املس تقبل. الصمودقدرهتم عىل 

 

ىل  التفاعل مع اجملمتعات احمللية  بشلك مهنجي احمللية العمليات املس تخدمة للتفاعل والتواصل مع الأشخاص واجملمتعاتيشري اإ

سهاماهتم خبصوص أأولوايهتم وتفضيالهتم،  بغية حتسني فهم احتياجاهتم وأأوجه ضعفهم وقدراهتم املتنوعة؛ ومجع تعقيباهتم واإ

ماكنية الوصول والفرص هلم بشلك أ من ومتاكئف للمسامهة الفعاةل يف اختاذ  اتحة اإ والاس تجابة لها والترصف بناًء علهيا؛ واإ

عالية الأعامل اليت يضطلع هبا الصليب الأمحر والهالل الأمحر واتساهما ابلشمول واخلضوع القرارات اليت متسهم، هبدف ضامن ف

 .منظور الأشخاص واجملمتعات احمللية ذاهتممن للمساءةل 

 

ىل أأي مجموعة ساكنية مس تضعفة أأو معرضة للخطر أأو مترضرة من كوارث هتدف  الأشخاص واجملمتعات احمللية يشريون اإ

يتطلب ذكل الاعرتاف ابدلور اذلي و املبادئ الأساس ية. مع دون متيزي وحسب احتياجاهتا مبا يتوافق احلركة اإىل خدمهتا 

يلعبه النوع الاجامتعي والعمر والتنوع وادليناميات الاجامتعية والاقتصادية وديناميات القوة يف زايدة وترية اخملاطر وأأوجه 

ىل املسؤولية عن الضعف والهتميش اليت تعاين مهنا بعض اجملموعات الساك نية يف جممتع ما وفهم هذا ادلور، كام يشري مضنًا اإ

ىل ااختاذ التدابري الالزمة لإاتحة الوصول ال من والشامل واملتاكئف   دلمع واملساعدة.اإ
 

ويف حني أأن الرتكزي ينصب أأساًسا عىل حتسني املساءةل أأمام الأشخاص واجملمتعات احمللية الأشد ضعًفا وترضًرا ممن  

الربامج والعمليات بشلك مبارش، ميكن تطبيق هذه الالزتامات أأيًضا عىل الأشخاص ال خرين اذلين يمت التواصل  تس هتدفهم

 أأنشطة املنارصة اليت تبارشها احلركة.و معهم بطريقة غري مبارشة من خالل الإجراءات 

 املسوغات

زتام ابلعمل عىل منع املعاانة الإنسانية وختفيفها يف حالت الأزمات، وتقدمي املساعدة لتضع املبادئ الأساس ية عىل عاتقنا الا

 الأشخاص أأمام وامجلاعية الفردية املساءةلدون متيزي وحسب ما تقتضيه الاحتياجات. وهذا هو الأساس اذلي تقوم عليه 

 .مساعدهتم اإىل نسعى اذلين احمللية واجملمتعات

 

مدونة قواعد السلوك للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر واملنظامت غري احلكومية يف جمال الإغاثة يف وتعزز

ىل  ،وبياانت الس ياسات الأخرى هذا الواجب حالت الكوارث وضع الأشخاص واجملمتعات احمللية حيث تدعو احلركَة اإ

يعين هذا أأيًضا انهتاج طرق يف العمل حترتم الثقافة والتفضيالت و . املس تضعفني يف صلب العمل الإنساين وأأنشطة املنارصة

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/
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بداءو يف اختاذها  واملشاركة حياهتم متس اليت القرارات الاطالع عىليف  حق الأشخاصوالتنوع عىل املس توى احمليل، وتعزز   اإ

 .تعود ابلفائدة علهيموحمصالت  نتاجئيعين ذكل أأيًضا ضامن أأن تسفر الربامج والعمليات عن و . فهيا الرأأي

 

ن  – احمللية اجملمتعات مع التفاعل مسأأةل هممة للغاية يف سبيل الوفاء  –طريقة تواصلنا مع الأشخاص اذلين نقدم هلم خدماتنا اإ

سهاماهتم يف مراحل ابللزتامات املتعلقة ابملساءةل. ويشلك  دماج تعقيباهتم واإ التفاعل املنتظم مع الأشخاص واجملمتعات احمللية واإ

 الربامج والعمليات، من تقيمي أأويل وتصممي وتنفيذ ورصد، عنرًصا أأساس ًيا يضمن فعالية أأعاملنا وخضوعها للمساءةل.

 
ن الإدماج املهنجي للتفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل يف و  معليات اختاذ القرارات للربامج والعمليات وقياس النتاجئ ميكن اإ

 أأن يساعد احلركة عىل ال يت:

ومعاجلهتا، ومعاجلة القضااي املتعلقة بديناميات  اوتفضيالهت اوأأولوايهتاجملمتعات خبصوص املساعدة احتياجات  فهم ●

 الاس تضعافالقوة والنوع الاجامتعي والتنوع والإدماج وكيفية تأأثريها عىل أأوجه 

ماكنية الوصول العادل واملتاكئف  ● اتحة اإ ىل اإ  ملساعدات واخلدمات املناس بة واملهمةاإ

دار واخملاطر حتديد  ●  الأمن وامحلايةشواغل اجملمتعات احمللية بشأأن والتخفيف من حدهتا، مبا يف ذكل  هتااإ

 نشط يف معليات اختاذ القراراتالتفاعل واملشاركة بشلك  لتصبح قادرة عىلالأشخاص واجملمتعات احمللية  متكني ●

 القدرات وتعزيز القدرة عىل الصمود ورفع الضعفأأوجه احلد من  ●

 عن طريقة تصممي الربامج والعمليات وتنفيذها زايدة مس توى رضا الأشخاص واجملمتعات احمللية ●

 احمللية ذاهتممنظور الأشخاص واجملمتعات من  هتاواس تدام هتاوفعالينتاجئ الربامج والعمليات جودة حتسني  ●

 يف العالقات مع الأشخاص واجملمتعات احمللية. الثقة والشفافية والاحرتامتعزيز  ●

 

دخال  ستساعد هذه الالزتامات والإجراءات ادلنيا يف توحيد املامرسات اجليدة وتكرار اتباعها، وضامن اس مترارية التعمل واإ

 احمللية املس تفيدين من خدماتنا، وخضوعها للمساءةل أأماهمم. التحسينات عىل طريقة تفاعل احلركة مع الأشخاص واجملمتعات

 

 القسم الثاين: الالزتامات والإجراءات ادلنيا

ىل تعزيز التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل و حيدد هذا القسم س بعة الزتامات والإجراءات ادلنيا املوىص هبا  الرامية اإ

يعزز اعامتد هذه الالزتامات والإجراءات وتنفيذها بطريقة مهنجية املساءةل . وس  2023وحتسيهنا عىل صعيد احلركة حبلول 

الفردية وامجلاعية أأمام الأشخاص واجملمتعات احمللية اذلين نقدم هلم اخلدمات. وسيساعد ذكل يف ضامن أأن حتقق براجمنا 

 صون حقوقهم وكرامهتم.ومعلياتنا نتاجئ أأفضل جودة وأأكرث فعالية لهؤلء الأشخاص واجملمتعات، مع حامية و 
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 الأول الالزتام

 تلزتم مجيع منظامت احلركة مبنح أأولوية للتفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل واإدماجه يف اسرتاتيجياهتا، وس ياساهتا، واإجراءاهتا. 
 

 :احلركة منظامت مجيع تعزتم، 2023 حبلول

دماجه يف أأطرها  ▪ الس ياساتية القامئة( بوضع الأشخاص واجملمتعات احمللية يف صلب اعامتد الزتام س ياسايت حمدد )أأو اإ

دماج التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل يف براجمها ومعلياهتا  الإجراءات وأأنشطة املنارصة اليت تبارشها، واإ

دماهجا ▪ ىل الزتامات مكوانت احلركة يف جمال التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل واإ يف الس ياسات  الإشارة اإ

دارة الكوارث، والرعاية الصحية، وامحلاية،  والاسرتاتيجيات والإجراءات الأخرى ذات الصةل؛ مثل تكل املتعلقة ابإ

 والتصالت، واملوارد البرشية

جراءات التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل يضامن أأن تشمل مج  ▪ دماج اإ ع واثئق التخطيط رشًحا واحًضا لكيفية اإ

 ها ومؤرشاهتا يف مجيع مراحل الربامج والعمليات اليت تنطوي عىل العمل مع الأشخاص واجملمتعات احمللية.ونتائ 

 

 الثاين الالزتام

جراء حتليل للس ياق بغية فهم تنوع احتياجات الأشخاص واجملمتعات احمللية اذلين تسعى  منتظم تلزتم مجيع منظامت احلركة ابإ

 .والتعامل معهم، وقدراهت همضعف وأأوجه  اإىل خدمهتم ومساعدهتم
 

 :احلركة منظامت مجيع تعزتم، 2023 حبلول

تصممي مجيع الربامج والعمليات استناًدا اإىل حتليل للوضع والس ياق، من أأجل حتديد العوامل وديناميات القوة   ▪

لفئات اخملتلفة من االيت تواهجها الاجامتعية، والاقتصادية، والس ياس ية و/أأو الثقافية اليت تزيد اخملاطر وأأوجه الضعف 

يالء اهامتم خاص لإدراج هُنج النوع الاجامتعي، وامحلاية، والإدماج، و حلاق »الأشخاص يف اجملمتع احمليل، مع اإ عدم اإ

 يف لك مرحةل من مراحل الربامج والعمليات« الرضر

ذكل احلصول عىل املوافقة املس تنرية  اختاذ تدابري من أأجل حامية وصون خصوصية البياانت الشخصية ورسيهتا، مبا يف ▪

 عىل املشاركة يف الربامج والعمليات مىت أأمكن ذكل

، ورصد اخملاطر املتعلقة ابنتظاموحتليلها  مجعلبياانت مصنفة حسب اجلنس، والعمر، وغري ذكل من معايري التنوع ▪

 القرار. ابمحلاية يف مجيع مراحل الربامج والعمليات وتقيميها، بغية توجيه معليات صنع

 

 :الثالث الالزتام

تلزتم مجيع منظامت احلركة بتيسري توس يع نطاق مشاركة الأشخاص واجملمتعات احمللية، مبن يف ذكل متطوعو الصليب الأمحر 
تُنّفذ عىل مس توى والهالل الأمحر، والاس تفادة من معارفهم، وهماراهتم، وقدراهتم يف الأنشطة والربامج والعمليات اليت 

 .عوالفر 
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 :احلركة منظامت مجيع تعزتم، 2023 حبلول

اختاذ تدابري لستشارة الأشخاص واجملمتعات احمللية ابنتظام من أأجل حتديد أأولوايهتم وتفضيالهتم يف ما يتعلق بتصممي  ▪

دماج هذه املعلومات يف معليات   القرار وصنعالتخطيط الربامج والعمليات وتنفيذها، واإ

دماج أ ليات لتسهيل التفاعل  ▪ واملشاركة بشلك أ من وميرسر ومتاكئف مع الأشخاص واجملمتعات احمللية يف مجيع مراحل اإ

 الربامج والعمليات

منح الأولوية لالس تفادة من املعارف واملهارات والقدرات واملوارد احمللية دلى تنفيذ الربامج والعمليات، مبا يف ذكل  ▪

ىل اجملمتعات احمللية )مبن يف ذكل متطوعو اعامتد تدابري لتخصيص المتويل واملوارد، ونقل مسؤول  يات صنع القرار اإ

 الصليب الأمحر والهالل الأمحر والهيألك الفرعية( حيامث اكن ذكل ممكنًا ومناس ًبا.

 

 :الرابع الالزتام

تلزتم مجيع منظامت احلركة ابلس امتع اإىل التعقيبات الواردة من الأشخاص واجملمتعات احمللية اذلين هتدف اإىل تقدمي خدماهتا 
لهيم، والاس تجابة   تكل التعقيبات والترصف عىل أأساسها بشلك مهنجي.ل اإ

 
 :احلركة منظامت مجيع تعزتم، 2023 حبلول

واجملمتعات احمللية ابنتظام بشأأن الوسائل املوثوق هبا واملفضةل لتقدمي التعقيبات اختاذ تدابري لستشارة الأشخاص  ▪

 والإسهامات الأخرى، وتقدمي الشاكوى حيال الربامج والعمليات، وجيب أأن يكون ذكل جزًءا معتاًدا يف أأنشطة التأأهب

ة ومتاكفئة يف مجيع مراحل الربامج ▪ دماج تدابري مناس بة للس ياق وأ منة وُميرسر والعمليات مجلع تعقيبات الأشخاص  اإ

واجملمتعات احمللية بشأأن مس توى رضامه عن جودة اجلهود اليت تبذلها احلركة وفعاليهتا وتفاعلهم معها، وحتليل هذه 

 التعقيبات والترصف عىل أأساسها

اإىل مس توى صنع القرار ضامن توثيق التعقيبات والإسهامات الواردة من الأشخاص واجملمتعات احمللية وحتليلها وتوجهيها   ▪

عالم الأشخاص واجملمتعات احمللية هبذا، مع  جراءات اختذت أأم مل تُتخذ نتيجة ذلكل، واإ املناسب ابنتظام، وتتبع أأي اإ

جراءات خاصة للتعامل مع قضااي الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني، أأو أأي قضااي حساسة أأخرى.  وضع اإ

 

 :اخلامس الالزتام

كرب من الشفافية يف اتصالهتا ابلأشخاص واجملمتعات احمللية اذلين هتدف اإىل تقدمي تلزتم مجيع منظامت  احلركة بتحقيق قدر أأ
لهيم.  خدماهتا اإ

 

 :احلركة منظامت مجيع تعزتم، 2023 حبلول
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والأهداف؛ اختاذ تدابري من أأجل التفاعل مع الأشخاص واجملمتعات احمللية ابنتظام لإطالعهم عىل والتحقق من الغاايت  ▪

والأنشطة اخملطط لها؛ ومعايري الاختيار يف ما يتعلق بتلقي املساعدات؛ وأ ليات احلصول عىل مزيد من املعلومات أأو 

 تقدمي التعقيبات والشاكوى بشأأن الربامج والعمليات

هبا واملفضةل ابلنس بة التشاور مع الأشخاص واجملمتعات احمللية ابنتظام بشأأن مصادر املعلومات وقنوات التصال املوثوق  ▪

يالء اهامتم خاص للمسائل املتعلقة ابلتنوع، واستناًدا اإىل هذا،  هلم، وحتديد أأولوايت احتياجاهتم من املعلومات، مع اإ

ة، واملناس بة وتنفيذها  تصممي أأنشطة تبادل املعلومات والتصال الثنايئ الاجتاه ذات الصةل، والشامةل، واملُيرسر

واجملمتعات احمللية ابنتظام من أأجل اختبار أأي معلومات، ورسائل تثقيفية أأو رسائل تواصل، التشاور مع الأشخاص  ▪

مبا يف ذكل محالت املنارصة وتغيري السلوك والتحقق مهنا، بغية ضامن أأهنا مالمئة ثقافيًا ووثيقة الصةل ومفهومة ابلنس بة 

 مجليع الفئات.

 

 :السادس الالزتام

بتعزيز املعارف واملهارات والكفاءات يف جمال التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل عىل مجيع تلزتم مجيع منظامت احلركة 

 املس توايت، وبدمج التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل يف معلها بشلك مهنجي.
 

 :احلركة منظامت مجيع تعزتم، 2023 حبلول 

لإدماج أأدوات ومعليات التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل بشلك ختصيص املوارد البرشية واملالية والتقنية الاكفية  ▪

 مهنجي يف مجيع مراحل الربامج والعمليات

منح الأولوية لتدابري تقدمي املساعدة التقنية املس مترة، وبناء القدرات، وتبادل املعارف ملوظفي الاحتاد ادلويل واللجنة  ▪

ول س امي عىل مس توى الفروع واجملمتعات احمللية، ابعتبار ذكل جزًءا من ادلولية وامجلعيات الوطنية ومتطوعهيا، 

 الاسرتاتيجيات العامة لتمنية املوارد البرشية عىل مس توى املنظمة

تعيني منسق يف فريق الإدارة العليا لرصد مبادرات التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل يف الربامج والعمليات  ▪

 والإرشاف علهيا

أأن يش متل الوصف الوظيفي للموظفني ذوي الصةل عىل مسؤولياهتم يف جمال التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل، ضامن  ▪

 وأأن حيدد مقاييس معيارية ومؤرشات أأداء واقعية وقابةل للتحقيق

نشاء منصة للمامرسني داخل امجلعيات ا ▪ لوطنية والاحتاد تشجيع وتيسري تبادل املعارف، والتعمل يف ما بني الأقران، واإ

 ، ومع الرشاكء اخلارجينيابيهنادلويل واللجنة ادلولية ويف ما 

ضامن أأن حتتوي تقياميت الربامج والعمليات عىل تدابري لستشارة الأشخاص واجملمتعات احمللية بشأأن تصّوراهتم ومس توى  ▪

، ابلإضافة اإىل وجود تدابري لتشارك وتأأثريمه طيةل دورة حياة الربانمج همرضامه عن جودة وفعالية الأنشطة، وتفاعل 

 النتاجئ والتحقق مهنا معهم.
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 :السابع الالزتام

زاء التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل عند العمل يف الس ياقات ذاهتا أأو مع م مجيع منظامت احلركة بتنس يق هنُ تلزت  جها اإ

 اجلهود، وحتسني الفعالية والكفاءة.رشاكء خارجيني، بغية تعزيز الامتسك والاتساق، وتفادي تكرار 
 

 :احلركة منظامت مجيع تعزتم، 2023 حبلول

زاء التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل يف الربامج والعمليات، مبا يتسق مع  ▪ الاشرتاك يف وضع وتنفيذ هُنُج موّحدة اإ

ىل أأولوايت   اجملمتعات احمللية وتفضيالهتااسرتاتيجية امجلعية الوطنية املُضيفة ورؤيهتا، واستناًدا اإ

نشاء واس تخدام منصات وأ ليات موّحدة للتفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل، مىت اكن ذكل مناس ًبا وممكنًا، عىل  ▪ اإ

سبيل املثال: وضع أ ليات موحدة للحصول عىل التعقيبات، أأو طرق موّحدة لتعزيز تفاعل الأشخاص واجملمتعات احمللية 

 القرار ومشاركهتم فهيامع معليات صنع 

الزتام الشفافية يف تبادل املعلومات، والإسهامات، والتعقيبات، والبياانت، والتحليالت ذات الصةل الواردة من  ▪

يالء الاعتبار الواجب ملسائل  الأشخاص واجملمتعات احمللية مع الرشاكء من أأجل حتديد املشالكت ومعاجلهتا، مع اإ

 الرسية، والأمن، وامحلاية.

 

 القسم الثالث: قياس التقدم احملرز يف التنفيذ

 املتوقعة النتاجئ 

يتوقف جناح هذا القرار عىل مدى مراعاة وتطبيق لك مكون من مكوانت احلركة لهذه الالزتامات املقطوعة يف س ياساهتا 

جراءاهتا. وس ُيطلب من مكوانت احلركة رصد التقدم احملرز وتقدمي تقرير عن ذكل اإىل الاجامتع   املقبل جمللس املندوبني.واإ

 

لتقيمي مدى مسامهة الالزتامات والقرارات املتعلقة ابلتفاعل مع اجملمتعات احمللية  اإطار قياس للأداءومن مث، يقرتح القرار تبين 

خضاعها للمساءةل. وحيدد الإطار  مؤرشات و ثالث نتاجئ مرتابطةواملساءةل يف تعزيز جودة وفعالية برامج احلركة ومعلياهتا، واإ

س تتيح جممتعًة للحركة قياس التقدم الفردي وامجلاعي احملرز يف تطبيق املامرسات اجليدة للتفاعل مع اجملمتعات  للعمليات والنتاجئ

عداد التقارير عنه.  احمللية واملساءةل يف الربامج والعمليات، وتقيمي هذا التقدم واإ

 

نتاجئ واملؤرشات مع أأنظمهتا ومعلياهتا اخلاصة، يوىص بتحقيق درجة وابلرمغ من تشجيع منظامت احلركة عىل مواءمة هذه ال 

  حىت يتس ىن تتبع وقياس مدى تنفيذ التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل عىل صعيد احلركة. الاتساقمن 
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 النتاجئ واملؤرشات املقرتحة للتفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل 
 

 :1 النتيجة

اس تخدام منظامت احلركة أأدوات التفاعل مع اجملمتعات احمللية وتعقيبات الأشخاص واجملمتعات ابس مترار لتصممي وتنفيذ   ▪

يالء اهامتم خاص بقضااي النوع الاجامتعي والعمر  ومواءمة الربامج والعمليات مع احتياجاهتم وأأولوايهتم وتفضيالهتم، مع اإ

 والتنوع.

 

 املؤرشات:

أ ليات التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل يف اخلطط واملزيانيات والإدارة رمسًيا عدد الربامج/العمليات اليت أأدرجت   ▪

 (معلية مؤرشومعليات اختاذ القرارات والرصد )

سهامات عدد الربامج/العمليات اليت تتضمن أأهدافًا و/أأو أأنشطة جرى تصمميها/تغيريها/مواءمهتا حسب التعقيبات والإ  ▪

 (معلية مؤرشاملقدمة من الأشخاص واجملمتعات احمللية )

عدد الربامج/العمليات اليت تس تخدم هُنًجا منسقة )مبا فهيا ال ليات املشرتكة( لإدراج التفاعل مع اجملمتعات احمللية  ▪

 (معلية مؤرش)واملساءةل يف احلالت اليت يعمل فهيا عدد من أأعضاء احلركة و/أأو رشاكء أ خرين يف الس ياق ذاته 

 

 :2 النتيجة

القرار يف مجيع مراحل برامج/معليات  صنعمعلية  يفشعور الأشخاص واجملمتعات ابلرضا عن الفرص املتاحة للتأأثري   ▪

 الصليب الأمحر أأو الهالل الأمحر )التقيمي الأويل والتصممي والتنفيذ والرصد والتقيمي الهنايئ(.

 

 املؤرشات:

رشاكهم   ▪ عدد ونس بة الربامج/العمليات اليت تتضمن أ ليات اكفية ومناس بة للتشاور مع الأشخاص واجملمتعات احمللية واإ

 (معلية مؤرشطوال دورة حياة الربانمج/العملية )

مجيع عدد ونس بة الأشخاص واجملمتعات احمللية اذلين يشعرون ابلرضا عن قدرهتم عىل التأأثري يف معلية صناعة القرار يف  ▪

 (نتيجة مؤرشمراجل الربانمج/العملية )

 

 :3 النتيجة

شعور الأشخاص واجملمتعات احمللية ابلرضا عن برامج/معليات الصليب الأمحر أأو الهالل الأمحر لأهنا تليب احتياجاهتم   ▪

 .مالمئة تلبيةذات الأولوية وتفضيالهتم من اخلدمات واملساعدة 
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 املؤرشات:

عدد ونس بة الربامج/العمليات اليت تقوم بتقيمي رضا الأشخاص واجملمتعات اجمللية ابنتظام خالل مجيع مراحل دورة حياة   ▪

 (معلية مؤرشالربانمج/العملية )

عدد ونس بة الأشخاص واجملمتعات احمللية اذلين يشعرون ابلرضا عن جودة وفعالية اخلدمات واملساعدة املقدمة يف مجيع  ▪

 (نتيجة مؤرشالربانمج/العملية )ل حمرا

 

 

ن  بشأأن أأنفسهم  منظور الأشخاص املترضرينمن هو اس تخالص البياانت والأدةل  مؤرشات النتاجئمن الغرض الرئييس اإ

ذا اكنوا يشعرون بأأهنم  جراءات الصليب الأمحر والهالل الأمحر يف تلبية احتياجاهتم ذات الأولوية، وما اإ مدى مسامهة اإ

يتضمن ذكل مؤرشات حول تصورات الأشخاص واجملمتعات احمللية عن و ميارسون تأأثرًيا عىل القرارات اليت متس حياهتم. 

صممي وتنفيذ الربامج/العمليات والتأأثري فهيا، وعن مس توى رضامه عن جودة املساعدة قدرهتم عىل تشكيل القرارات املتعلقة بت

 املقدمة.

 

ىل تقيمي  مؤرشات معلياتتتضمن لك نتيجة أأيًضا و  نظمة والعمليات املطلوبة لإدماج مدى تريم اإ تطبيق منظامت احلركة للأ

ذا اكنت براجمها ومعلياهتا، و تدابري التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل بشلك مهنجي يف  هذه التدابري تليب توقعات ما اإ

الأشخاص واجملمتعات احمللية وتقدم النتاجئ اليت يرغبون فهيا. وس يواصل الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية التشاور مع امجلعيات 

 الية.الوطنية خبصوص أأنسب الطرق لإدماج هذه النتاجئ واملؤرشات يف معليات الرصد والتقيمي احل

 

 املعيارية واملقاييس الأهداف

طار قياس الأداء هذا يف الهناية  للتفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل لغرض التحسني  الأهداف واملقاييس املعياريةحيدد اإ

املس متر مبرور الوقت )عندما يسمح الس ياق بذكل(. وتقدم هذه املقاييس املعيارية أأمثةل حول كيفية تطبيق التفاعل مع 

 س توايت من الأداء:اجملمتعات احمللية واملساءةل خالل دورة حياة أأي برانمج أأو معلية. وتريس املقاييس املعيارية ثالثة م 

 

o   بشأأن التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل، مثل  ادلنيا: حيقق الربانمج/العملية املقاييس املعيارية )الأدىن( 1املس توى

بداء التعقيبات وتقدمي  اإعالم الأشخاص واجملمتعات احمللية ابملعلومات والقرارات الأساس ية حول الربانمج، وبقنوات اإ

 الشاكوى.

o  ضافية للتفاعل مع اجملمتعات احمللية  ادلنيا: حيقق الربانمج/العملية املقاييس املعيارية )املتوسط( 2املس توى ويعمتد تدابري اإ

قرارمجع التعقيبات والشاكوى والاس تجابة لها، واملساءةل، مثل أ ليات  اخلطط ابلتشاور مع الأشخاص واجملمتعات  واإ

 احمللية.
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o  بشأأن التفاعل مع اجملمتعات احمللية  املتوسطةو  ادلنيا: حيقق الربانمج/العملية املقاييس املعيارية )املتقدم( 3املس توى

ضافية، مثل ال ليات اليت متكِّّن الأشخاص واجملمتعات احمللية من  يف اختاذ  املشاركة املبارشةواملساءةل ويعمتد تدابري اإ

 القرارات املتعلقة ابلربانمج/العملية.

 

عىل  بأأن تعمل تدرجيياً س توايت الثالثة للمقاييس املعيارية للجمعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية تتيح هذه امل 

. وميكن أأن ترشع فرق الربامج والعمليات أأو الفروع حمدودة اخلربة حتقيق املس توى املتقدم من املقاييس املعيارية مبرور الوقت

دماج املقاييس املعيارية بدًءا من املس توى الأدىن  والقدرة، يف جمال تطبيق هُنج التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل، يف اإ

 الفروعروف بذكل. بيامن ميكن للفرق حتقيق املقاييس املعيارية الوسطى واملتقدمة مىت مسحت الظ عىل تدرجيياً والعمل 

الأخرى، اليت تمتتع بقدرات وخربة أأكرب، جتاوز املس توى الأدىن والسعي لتحقيق املس توايت الوسطى واملتقدمة من املقاييس 

 املعيارية للأداء.

 

التفاعل مع اجملمتعات  النطاق املتباين للمس توايت وجود العديد من س ياقات الأزمات اليت يصعب فهيا تنفيذ تدابري ؤكّدوي 

احمللية واملساءةل )مثاًل بسبب انعدام القدرة عىل الوصول وغياب الأمن أأو حمدودية القدرات واخلربة يف جمال التفاعل مع 

ذا تغري الس ياق  اجملمتعات احمللية واملساءةل(. وقد يتعذر حتقيق املس توايت الوسطى واملتقدمة يف تكل الس ياقات، لكن اإ

ف، ميكن أأن تضع الربامج والعمليات أأهدافًا أأكرث طموًحا يف جمال التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل ومسحت الظرو

 والسعي للتحسني املس متر مبرور الوقت.

 

ادلاخلية اليت تركز  معليات ضامن اجلودة متد املقاييس املعيارية أأيًضا صانعي القرارات ابملعلومات الأساس ية املطلوبة دلمعو  

دماج تدابري التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل يف مجيع مراحل الربامج/العمليات. ويعود هذا ع ىل مدى النجاح يف اإ

 .اخلارجينيالقرارات الإدارية والتعمل داخلًيا، ورفع التقارير للجهات املاحنة وأأحصاب املصلحة ال خرين  صنعابلفائدة عىل معلية 
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دارة الربامج/العمليات   املقاييس املعيارية للتفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل يف مراحل اإ

 

 

 :1النتيجة 

اس تخدام منظامت احلركة أأدوات التفاعل مع اجملمتعات احمللية وتعقيبات الأشخاص واجملمتعات ابس مترار لتصممي   ▪

يالء اهامتم خاص بقضااي النوع  وتنفيذ ومواءمة الربامج والعمليات مع احتياجاهتم وأأولوايهتم وتفضيالهتم، مع اإ

 الاجامتعي والعمر والتنوع.

 

 التقيمي والتعمل  الرصد والتنفيذ  التخطيطوالتقيمي الأويل 

خطط الربامج/العمليات تتضمن  1-م

رشًحا للتدابري املزمع اختاذها دلمع 

التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل 

 )املس توى الأدىن(.

 

 

 

فرق الربامج/العمليات تتشاور  2-م

مع الأشخاص واجملمتعات احمللية حول 

أأولوايهتم وتفضيالهتم بشأأن املساعدة، 

التواصل، وأ ليات التعقيبات  معلياتو 

 واملشاركة )املس توى املتوسط(.

 

فرق الربامج/العمليات تقوم  3-م

رشاك الأشخاص واجملمتعات احمللية  ابإ

ات يف تصممي الربانمج/العملية وأ لي

بداء التعقيبات والاس تجابة  اإ

 .)املس توى املتقدم(

 

فرق الربامج/العمليات  1-م

تس تعرض ابنتظام تعقيبات 

الأشخاص واجملمتعات احمللية كجزء 

من معليات الإدارة )املس توى 

 الأدىن(.

 

 

فرق الربامج/العمليات  2-م

تس تجيب للتعقيبات وتترصف عىل 

طار اجلداول الزمنية  أأساسها يف اإ

والقنوات املتفق علهيا، وتكيف 

الأنشطة تبًعا ذلكل )املس توى 

 املتوسط(.

 

حتيط فرق الربامج/العمليات  3-م

الأشخاص واجملمتعات احمللية علًما 

ابنتظام بكيفية النظر يف تعقيباهتم أأو 

للتحقق من معاجلهتا، وتتعاون معهم 

التعديالت املدخةل عىل  حصة

 املرشوعات )املس توى املتقدم(.

فرق الربامج/العمليات جتري  1-م

حتلياًل لالجتاهات العامة للتعقيبات 

والاس تجاابت الإدارية لها خالل 

تنفيذ أأي برانمج/معلية بغرض توجيه 

مراحل تصممي الربامج/العمليات 

 املس تقبلية )املس توى الأدىن(.

 

فرق الربامج/العمليات تتبادل  2-م

نتاجئ التحليالت وتتحقق من حصهتا 

شخاص واجملمتعات احمللية مع الأ 

 )املس توى املتوسط(.

 

 

 

فرق الربامج/العمليات تتشاور  3-م

مع الأشخاص واجملمتعات احمللية 

لإعداد التوصيات بشأأن كيفية حتسني 

بداء التعقيبات ومعاجلة  أ ليات اإ

القضااي العالقة، هبدف توجيه 

الربامج/العمليات املس تقبلية 

 )املس توى املتقدم(.
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 :2النتيجة 

القرار يف مجيع مراحل  صنعمعلية  يفشعور الأشخاص واجملمتعات ابلرضا عن الفرص املتاحة للتأأثري   ▪

 برامج/معليات الصليب الأمحر أأو الهالل الأمحر )التقيمي الأويل والتصممي والتنفيذ والرصد والتقيمي الهنايئ(.

 

 التقيمي والتعمل  الرصد والتنفيذ  التخطيطوالتقيمي الأويل 

فرق الربامج/العمليات حتيط  1-م

الأشخاص واجملمتعات احمللية علًما 

ابلأهداف والأنشطة املقررة يف 

 املرشوعات )املس توى الأدىن(.

 

 

فرق الربامج/العمليات تتشاور  2-م

مع الأشخاص واجملمتعات احمللية حول 

الاحتياجات ذات الأولوية 

املساعدة والتفضيالت عند تقدمي 

 )املس توى املتوسط(.

 

 

الأشخاص واجملمتعات احمللية  3-م

وفرق الربامج/العمليات يشرتكون مًعا 

لوضع أأهداف وأأنشطة 

الربامج/العمليات وأ ليات املشاركة يف 

القرارات )املس توى  صنعمعلية 

 املتقدم(.

فرق الربامج/العمليات حتيط  1-م

الأشخاص واجملمتعات احمللية علًما 

ابنتظام ابلأنشطة املقررة والقنوات 

املتاحة لإبداء التعقيبات )املس توى 

 الأدىن(.

 

فرق الربامج/العمليات تترصف  2-م

عىل أأساس التعقيبات وتتشاور مع 

الأشخاص واجملمتعات احمللية بشأأن 

تصممي الأنشطة وأ ليات التنفيذ 

 )املس توى املتوسط(.

 

 

الأشخاص واجملمتعات احمللية  3-م

دارة يشار  كون بشلك مبارش يف اإ

ورصد أأنشطة الربامج/العمليات مع 

فرق الربامج/العمليات )املس توى 

 املتقدم(.

 

فرق الربامج/العمليات حتيط  1-م

الأشخاص واجملمتعات احمللية علًما 

بأأنشطة الإغالق والأنشطة الانتقالية 

يف الوقت املناسب )املس توى 

 الأدىن(.

 

فرق الربامج/العمليات تتشاور  2-م

مع الأشخاص واجملمتعات احمللية بشأأن 

أأنشطة الإغالق والأنشطة الانتقالية 

للتحقق من املقررة، وتتعاون معهم 

اخلطط املوضوعة )املس توى  حصة

 املتوسط(.

 

الأشخاص واجملمتعات احمللية  3-م

وفرق املرشوعات يشرتكون مًعا 

غالق  لتحديد أأنشطة اإ

عمليات والأنشطة الانتقالية الربامج/ال 

 يف هذا الصدد )املس توى املتقدم(.

 

 

 

 

 

 

 :3النتيجة 

شعور الأشخاص واجملمتعات احمللية ابلرضا عن برامج/معليات الصليب الأمحر أأو الهالل الأمحر لأهنا تليب   ▪

 .مالمئة تلبيةاحتياجاهتم ذات الأولوية وتفضيالهتم من اخلدمات واملساعدة 
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 التقيمي والتعمل  الرصد والتنفيذ  الأويل والتخطيطالتقيمي 

فرق الربامج/العمليات حتيط  1-م

الأشخاص واجملمتعات احمللية علًما 

ابل ليات املقررة مجلع بياانت مس توى 

 الرضا )املس توى الأدىن(.

 

 

 

فرق الربامج/العمليات تتشاور  2-م

مع الأشخاص واجملمتعات احمللية بشأأن 

رصد مس توى الرضا، تصممي أ ليات 

وتتعاون معهم للتحقق من حصة 

اخلطط املوضوعة )املس توى 

 املتوسط(.

 

الأشخاص واجملمتعات احمللية  3-م

وفرق املرشوعات يشرتكون مًعا 

لتحديد أ ليات رصد مس توى الرضا 

ومعايري اجلودة املتعلقة بتقيمي مس توى 

 الرضا )املس توى املتقدم(.

 

 

ترصد فرق الربامج/العمليات  1-م

وحتلل ابنتظام مس توى رضا 

الأشخاص واجملمتعات احمللية عن 

جودة وفعالية أأنشطة 

 الربامج/العمليات )املس توى الأدىن(.

 

 

فرق الربامج/العمليات تتشاور  2-م

مع الأشخاص واجملمتعات احمللية حول 

النتاجئ املس تخلصة من بياانت رصد 

مس توى الرضا، وتتعاون معهم 

النتاجئ  للتحقق من حصة هذه

 )املس توى املتوسط(.

 

الأشخاص واجملمتعات احمللية  3-م

يشرتكون مًعا  وفرق املرشوعات

لتحليل بياانت مس توى الرضا 

 وتفسريها )املس توى املتقدم(.

 

 

فرق الربامج/العمليات جتري  1-م

حتلياًل يف هناية املرشوع عن 

الاجتاهات العامة لرضا الأشخاص 

دة وفعالية واجملمتعات احمللية عن جو 

الاس تجاابت خالل فرتة 

 الربانمج/العملية )املس توى الأدىن(.

 

فرق الربامج/العمليات تتبادل  2-م

نتاجئ التحليالت وتتحقق من حصهتا 

مع اجملمتعات احمللية )املس توى 

 املتوسط(.

 

 

 

فرق الربامج/العمليات تتشاور  3-م

 مع الأشخاص واجملمتعات احمللية 

ووضع املس تخلصة ادلروس  لتحديد

التوصيات بغرض حتسني جودة 

وفعالية الربامج/العمليات، وتوثيق 

ذكل لتوجيه الربامج/العمليات 

 املس تقبلية )املس توى املتقدم(.

 

 


