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 موجز عرض 

للصليب اقرتحته اللجنة ادلولية قرار ب املعلومات الأساس ية واملسوغات املتعلقة وثيقة املعلومات الأساس ية هذهتقدم 

من  )الاحتاد ادلويل( الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحرابلشرتاك مع  )اللجنة ادلولية( الأمحر

ىل  هذا هيدفو . يف جمال التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل للحركة والزتامات دنيا موحد هنجاعامتد أأجل  القرار اإ

وهو . هاوتوس يع نطاق  ،واملساءةل لتفاعل مع اجملمتعات احملليةاب صةلاملت القامئة تنفيذ الالزتامات واملامرسات اجليدة دعميت

س ياسات احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر وبراجمها  صلبيف  ناسال ضع و ب تزايد الوعي والالزتاميعكس 

رشاكها واملساءةل أأماهما  املتعلقة مبجالالتدابري من خالل تطبيق ومعلياهتا  أأكرث بصورة التفاعل مع اجملمتعات احمللية واإ

اتحة املزيد من س بل املساءةل حتسني نوعية وفعالية اجلهود اليت تبذلها احلركة بغية انتظاما   الأشخاص املعرضني أأمام  واإ

زمات واملترضرين مهنا  1.للأ

 مقدمة ومعلومات أأساس ية (1

املبادئ الأساس ية للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر مكوانت احلركة ابلعمل عىل منع املعاانة الإنسانية تُلزم 

ىل الاحتياجات  فقط وختفيفها يف حالت الأزمات، وتقدمي املساعدة دون متيزي وابلستناد . وتشدد ومبا يتناسب معهااإ

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

 Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescentحالت الكوارث )

ntal Organizations (NGOs) in Disaster ReliefGovernme-Movement and Non عىل )

رشاك هؤلء  ىل مساعدهتم. وتُكّرس املدونة العزم عىل اإ املساءةل الفردية وامجلاعية أأمام الأشخاص اذلين تسعى احلركة اإ

دارهتا وتنفيذها، واحرتام الثقافة والعادات احمللية،  والاعرتاف الأشخاص ودمع مشاركهتم يف وضع برامج املعونة واإ

 ابلقدرات احمللية والقدرة عىل الصمود وتعزيز ذكل.

زاء التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةلويعزز  طارا   ددهذه الالزتامات وحي الهنج املوحد للحركة اإ جراءات معلية  اإ واإ

عداد الربامجصلب يف  ن مهناالأشخاص املعرضون للأزمات واملترضرو لضامن أأن يكون  واختاذ القرارات  معلية اإ

طار هو . و يدانيةامل  ىل مناقشات سابقة ُأجريت يف اإ ىل ، و جملس املندوبنييستند اإ روس ادل، و لربامجاتقياميت كذكل اإ

ىل يدة اجل امرسات املس تخلصة و امل  جنازاليت هتدف اإ نساين معل اإ  ،احلركة صعيدوعىل  للمساءةل. ا  أأكرث فعالية وخضوع اإ

جراءات  دماج التفاعل مع اجملمتعات احمللية كفيةلمتتكل العديد من امجلعيات الوطنية الآن س ياسات واإ يف  واملساءةل ابإ

معلياهتا وبراجمها املتعلقة ابلطوارئ. وقد وضع الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية دليل الصليب الأمحر والهالل الأمحر 

 A Red Cross Red Crescent Guide to Community )للتفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل

                                                           
مع  ارية بشأأن هذا القرارمعلية التشاور اجلاملس متدة من والتوصيات الأولية  لإسهاماتالعديد من ا وثيقة املعلومات الأساس ية هذهتعكس   1

وتقدمي املشاركة س بل ، مبا يف ذكل العملية عن هذهمن املعلومات  وللحصول عىل املزيدامجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل. 

 philip.tamminga@gmail.com" عىل الربيد الإلكرتوين التايل: Philip Tammingaابلس يد "، يرىج التصال الإسهامات

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
mailto:philip.tamminga@gmail.com
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Engagement and Accountability (CEA) ىل أأفضل املامرسات القامئة عىل صعيد  أأدوات أأخرى( و استنادا  اإ

طارا  مؤسس يا  للمساءةل أأمام الأشخاص املترضرين  ا  ية. واعمتدت اللجنة ادلولية أأيضامجلعيات الوطن  اإ

(Accountability to Affected People Institutional Framework) اللجنة  معليات، ويوجه هذا الإطار

دماج التفاعل مع اجملمتعويواصل الاحتاد ادلويل ويرشدها،  ادلولية  امجلعيات ةقدر  واملساءةل يف براجمه وتعزيز ات احملليةاإ

 يف هذا اجملال. ودمعها الوطنية

 ،مؤمتر القمة العاملي للعمل الإنساين مثل نتاجئ مؤخرا   حدثتاليت التطورات  مجيع زوعىل الصعيد اخلاريج، ترب 

 Core Humanitarian Standard on Quality andجلودة واملساءةل )اب املتعلقة ةالأساس ي ةالإنساني ايريواملع

Accountabilityالكربى (، والصفقة (BargainGrand )، التفاعل مع اجملمتعات مبوضوع والالزتام  تزايد الاهامتم

ن ،. ومع ذكلاحمللية املترضرةواجملمتعات  املترضرين الأشخاص أأمامواملساءةل  احمللية ىل دمع  فاإ التفاعل التدابري الرامية اإ

 الإنساين. عىل مس توى قطاع العمل ل تطبق حىت الآن ابنتظامواملساءةل  مع اجملمتعات احمللية

 بشأأن التفاعل مع 2017جملس املندوبني لعام  حلقة العمل اليت عقدهايف اس تنتاجات  لوحظوعىل حنو ما  ،ومع ذكل

ن ،(workshop on community engagement and accountability) واملساءةل اتاجملمتع قد احلركة  فاإ

 تطبيقا   تُطبَّق لج ولكن هذه الهنُ  ،املساءةلو  التفاعل مع اجملمتعات احمللية بشأأن جهنُ  اعامتد تقدما  جيدا  يفأأحرزت 

يف احلالت اليت تعمل فهيا عدة مكوانت للحركة  أأمهية خاصة ذكلويكتيس الربامج والعمليات.  عىل صعيد متسقا  

زاء التفاعل مع اجملمتعات احمللية يزعزعوقد الس ياق.  سواي  يف نفس ثقة الأشخاص واملساءةل  اعامتد هُنج غري منسقة اإ

حلالت من سوء الفهم وقوعهم عرضة يف قد يسامه و  ،واطمئناهنم لها يف احلركة املترضرين واجملمتعات احمللية املترضرة

 "عدم الإرضار". بدأأ الأساس ية وم  املبادئ مع وهو ما يتعارض –نتاجئ أأسوأأ ل  همحتقيق ويف  تروالتو 

ىل قرارال لزمس يُ  ،كلذل وتبعا    هتاومواءمحاليا  املبذوةل  اجلهودبتنس يق  مكوانت احلركة جملس املندوبني املقدم اإ

زمات واملترضرين مهنا التفاعل مع  من أأجل هاوتوحيد  املزيد منمما يكفل  ،واملساءةل أأماهممالأشخاص املعرضني للأ

حامية حقوقهم  سنيوحت  ،أأولوايهتم بشلك أأفضلمراعاة و  وتلبية احتياجات الناس هذه اجلهود يف فعاليةالتساق و الا

 وكرامهتم.

 املسوغات (2

ىل حتسني  عادة تأأكيد املساءةل و  من حيث اجلودة والفعالية، الصليب الأمحر والهالل الأمحر معلهيدف القرار املقرتح اإ اإ

زمات واملترضرين مهنا وتعزيزهالأشخاص املعرضني الفردية وامجلاعية أأمام ا موحدة  اعامتد وتنفيذ هنجمن خالل  للأ

زاء أأكرث اتساقا   بصورة هام اخملتلفة اليت ف ابلأدوار واملسؤوليات وامل مع الاعرتا ،واملساءةل التفاعل مع اجملمتعات احمللية اإ

 لك مكون من مكوانت احلركة.يضطلع هبا 

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
https://www.agendaforhumanity.org/
https://www.agendaforhumanity.org/
https://www.agendaforhumanity.org/
https://corehumanitarianstandard.org/
https://corehumanitarianstandard.org/
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-hosted-iasc
http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/10/2017-CoD-Workshop-CEA-report_Final-241117.pdf
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سهاماهتمهتم و وهجات نظرمه ومشاراك دمجمع الأشخاص املس تضعفني واملترضرين و  ويشلك التفاعل املتسق يف  اإ

عدادهاو  مراحل تقيمي الربامج والعمليات الصليب الأمحر  معل يكونأأن لضامن  رئيسنيعنرصين  هاورصد هاوتنفيذ اإ

 ييل: حتقيق ماللحركة  يتيح ذكلس  و . فعال  وخاضعا  للمساءةل والهالل الأمحر

مع  ،وتلبيهتا ومعاجلهتا احمليل خملتلف الفئات الضعيفة واملهمشة يف اجملمتع ددةاحملشواغل فهم الاحتياجات وال  •

 والتنوع وامحلاية سنوال  النوع الاجامتعيالرتكزي عىل قضااي 

ذا اكنرصد وتقيمي  • بصورة  أأولياهتم تراعياملترضرين و  احتياجات الأشخاصتليب تصماميت املشاريع  ما اإ

ذا اكنت تنفذ يف و  فعلية  ومالمئة هل ذات صةل ابلس ياق حيهنا بطريقةما اإ

دارهتا واختاذ ال  التخفيف من حدهتاحتديد اخملاطر و  •  اتالتغري  واهجةالتصحيحية يف الوقت املناسب مل تدابريواإ

 قتضاءالا حسب مأأو أأولوايهت مأأو احتياجاهت اليت تطرأأ عىل ظروف الأشخاص املترضرين

قدرهتم عىل دمع وتعزيز قدراهتم و  صنع القراريف  بشلك أأكربمتكني الأشخاص املترضرين من املشاركة  •

زمات يف املس تقبلل صمود من أأجل التصديال  لأ

 الأشخاص املترضرين العالقة اليت تقميها احلركة معالثقة والشفافية والاحرتام يف  عنارص تعزيز •

واخلربات وأأفضل  لزتاماتالاوتوس يع نطاق  تدعمييف  هيف تنفيذ ورصد التقدم احملرز هوتنفيذ القرار اعامتد وسيساعد

دماج التفاعل مع اجملمتعات احمللية بشأأن لقامئة داخل احلركةا املامرسات عداد الربامجواملساءةل يف  اإ والعمليات.  اإ

نتاجئ لمس تضعفني واملترضرين وحتقيق ل  مساعدة عالية اجلودةعىل تقدمي  احلركةقدرة زايدة سيساعد ذكل يف ضامن و 

تزداد تعقيدا  وصعوبة أأمام العمل الإنساين القامئ عىل يف بيئة  حقوقهم وكرامهتمحامية مع  صاحلهملفعالية اتساقا  و أأكرث 

 .املبادئ واخلاضع للمساءةل

ن  ،يف الوقت نفسهو بصورة رمسية يف أأحد  واملساءةل التفاعل مع اجملمتعات احمللية احلركة يف جمال الزتامات حتديدفاإ

يف  يساعد نسق واملتسقهنجها امل أأن  ثباتمن خالل اإ الإنساين  العمل قطاعقيادي يف  دور لها أأداءس يتيح القرارات 

نساين الوفاء ابلزتاماهتا ادلولية املتعلقة  جناز معل اإ   2أأكرث فعالية وخضوعا  للمساءةل.ابإ

زاء التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل يف رئيس يةالعنارص ال (3  الهنج املوحد للحركة اإ

ىل حتقيق  س بعة واملساءةل يف  احملليةالتفاعل مع اجملمتعات حتسني بشأأن احلركة اخل دتوافق يف الآراء يسعى القرار اإ

 أأدانه. عىل النحو املبني ،جمالت رئيس ية

 تعزيز هنج منسق عىل نطاق احلركة -1

                                                           
ة املشاركة وبرامج ثور ول س امي بشأأن، يف اإطار الصفقة الكربىالاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية  قطعهااليت  الالزتامات التعهدات تتضمن هذه  2

 .املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحر قطعهاوالالزتامات اليت مؤمتر القمة العاملي للعمل الإنساين نتاجئ وكذكل ، التوطني
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ترتبط  اليت الكيفيةو  واملساءةل أأمام الأشخاص املترضرين ةاحمللي اتاجملمتع مع للتفاعلأأوحض  اريفس يقرتح القرار تع

آن واحدزة يوالأدوار واملسؤوليات املامت ملهاماب هبا هذه التعاريف للجمعيات الوطنية والاحتاد ادلويل  واملتاكمةل يف أ

ىل  أأيضا   دعويس  و . واللجنة ادلولية تدابري لتطبيق الالزتامات  أأن تتخذس ياسات و  أأن تعمتدمجيع مكوانت احلركة اإ

  يف الربامج والعمليات. ابس مترار

 ؟املاذا يعترب ذكل هممّ 

 من بصورة منتظمة الاس تفادةعىل ضامن  واملساءةل مع اجملمتعات احمللية التفاعلالرتكزي الأسايس يف جمال  ينصب

آراهئم معارفهممن و  املس تضعفني واملترضرين لأشخاصحلية لا التجارب القامئة  تدلمع اختاذ القرارا ووهجات نظرمه وأ

ويساعد التفاعل مع اجملمتعات الصليب الأمحر والهالل الأمحر.  هباالأعامل اليت يضطلع حتسني جودة وفعالية و  الأدةل عىل

ذا اكنت الربامج والعمليات حتديد واملساءةل يف  احمللية وتليب  الأشخاص املترضرين وأأفضلياهتمتراعي أأولوايت ما اإ

ذا اكنوا يشعرون ابلمتكني و ما و  ،احتياجاهتم  .متسهمتأأثري عىل القرارات اليت بأأن هلم اإ

ن  ،واملساءةل داخل احلركة التفاعل مع اجملمتعات احملليةلتعزيز  الرمغ من اجلهود الطيبة اليت بذلتوعىل  املشاورات فاإ

ىل وضعمرشوع قرار جملس املندوبني  اليت أأجريت مؤخرا  بشأأن تعريف مشرتك أأوحض للمفاهمي  تبني اس مترار احلاجة اإ

ىل و الأساس ية  دماجاإ والهالل الأمحر وبراجمه الصليب الأمحر  هذه املفاهمي يف س ياسات معرفة الكيفية اليت ميكن هبا اإ

ا خمتلفة ومتناقضةهن من احملمتل أأن تعمتد مكوانت احلركةو . وممارساته امليدانية  ،وفهم موحدين تعريف غيابيف ظل  ج 

ذاكء يف ويسامه ،جودة الربامج وفعاليهتا وهو ما قد يقلل من وغري املس تدامة مع  تاكفئةالتوترات والعالقات غري امل  اإ

 داخل حركة. القامئة قوض الوحدةيو  ،اجملمتعات

 الإجراءات ادلنيا املوىص هبا مجموعة من قدميس  و  ،واملساءةل التفاعل مع اجملمتعات احمللية عىنمالقرار توضيح  حاولوس ي

ىل التعاريفيف الس ياسات والربامج والعمليات  اوتطبيقه لتجس يدها  التالية: ابلستناد اإ

 حة:ريف املقرت االتع

 اوموارده اس تخدام سلطهتلمكوانت احلركة  املتبادةل اليت تضطلع هبا مجيعيه املسؤولية  رضريناملت املساءةل أأمام

 ،صنع القرارصلب معلية يف  ينواملترضر املس تضعفني الأشخاص مصاحلوضع من أأجل  ومسؤوةل ةأأخالقي صورةب

ىل حتقيق الإنساين يؤدي العملوضامن أأن   ،حقوقهم وكرامهتم وصون مع حامية ،املمكنة لصاحلهم النتاجئأأفضل  اإ

 .اليت س تقع يف املس تقبل الأزمات أأمام قدرهتم عىل الصمود زايدةو 

ىل التفاعل مع اجملمتعات احملليةيشري  الأشخاص مع  والتواصل فاعلللتاحلركة  تس تخدهما مكوانتاليت  الس بل اإ

حتياجاهتم اب املتعلقةومجع وهجات نظرمه  ،حتسني فهم قدراهتم ومواطن ضعفهم املتنوعة بغيةاملس تضعفني واملترضرين 

ماكنيةوضامن  ،كيفية تصممي املساعدة وتقدميها وأأفضلياهتم بشأأنوأأولوايهتم   وفرص تاكئفامل من و الوصول الآ  أأن تتاح هلم اإ

 .متسهمواملشاركة بنشاط يف القرارات اليت  ،هتاوفعالي جودة املساعدة بشأأن الإسهامات والتعقيباتتقدمي 
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 احمللية وفهم تنوع اجملمتعات حتسني التحليل الس يايق -2

ىل فهم أأفضلس يربز القرار  تتعرض ومواطن الضعف اليت  واخملاطر اجملمتعات احمللية اليت متلكها رباتاخلتنوع ل  احلاجة اإ

 أأنشطة املس تخدمة لتصمميالطرق والتنوع والإدماج يف  والنوع الاجامتعي والسنامحلاية مسائل  مراعاةوضامن  ،لها

 .املساعدة وتنفيذها

 ؟ملاذا يعترب ذكل همّما

الس ياق الاجامتعي والاقتصادي  وحتليل وفهم تنفيذ الربامج والعمليات الفعاةل واخلاضعة للمساءةل عىل تقيمي عمتدي 

الأشخاص واجملمتعات احمللية ومواطن ضعفهم املتنوعة  قدرات اليت يشلك هبا هذا الس ياقوالس بل  والثقايف والس يايس

والعالقات  ذكل فهم هيألك السلطةتضمن . وي تعرضون لهااخملاطر اليت ي  عنوالكيفية اليت يؤثر هبا عىل ذكل، فضال  

دراك مدى تأأثرها اجملمتعات احمللية ة املتاحة لهذهالرمسية وغري الرمسي والسن والتنوع  يعوامل من قبيل النوع الاجامتعب واإ

  والإدماج.

ة تلبيمتعدد التخصصات ل و  تاكمال  أأكرث  دلمع هنج أأقوىاحلركة قاعدة أأدةل  كوانتد ملالتحليل الس يايق اجليّ  ويقدم

جراء من حتديد أأي أأيضا  يفيساعد و . مأأولوايهتمراعاة و  احتياجات املس تضعفني ملعاجلة  الالزمةاحملددة جراءات الإ  اإ

 يؤديميكن أأن و . تزيد من درجة ضعفهماليت و  دماجوامحلاية والتنوع والإ سن وال  لنوع الاجامتعياب املسائل املتعلقة

طار جتميع هذه املعلومات  ىلوالتخطيط للطوارئ  تأأهبال يف اإ أأن يساعد وميكن  ،أأزمة وقوعتوفري الوقت يف حاةل  اإ

حدى العملياتالربانمج أأو  طوال مراحل أأحد ابنتظاموتنقيحه  تحليل الس يايقال حتديث  يف ضامن تكييف الأنشطة  اإ

 .وبكفاءةيف الوقت املناسب  أأي تغريات تطرا  مع 

 أأحد وتبادل املعلومات داخل تفاعلواملفضةل لل  هبا والقنوات املوثوق القامئة يألك والعملياتفهم اله  ا  هم أأيضمن امل و 

ثقافيا  للتشاور مع خمتلف  املناس بة واملالمئةاس تخدام الآليات  من والعمليات الربامج ذكلميكّن س  و . ةاحمللي اتاجملمتع

فعالية يف  تدابريأأكرث ال لوضع املعلومات  تكلواس تخدام أأفضلياهتا أأولوايهتا و  بشأأنالضعيفة احمللية الفئات واجملمتعات 

والعنف القامئ عىل النوع  ،واغل املتعلقة ابمحلايةالش حتديديف ضامن  ا  يساعد ذكل أأيضو . طلعاهتاوت ااحتياجاهت تلبية

 ،تصممي التدخالت دلى حدة ذكلأأو اخملاطر الأخرى وختفيف /و نيوالاس تغالل والاعتداء اجلنس ي ،الاجامتعي

 وشامةل. وميرسةوتبادل املعلومات بطرق مناس بة 

 اس تخدام القدرات احملليةزايدة املشاركة و  توس يع نطاقعىل شجيع الت   -3

جياد طرق  ىل اإ وتكفل واملترضرين  س تضعفنيامل  الأشخاص التفاعل مع جمدية تتيحس يدعو القرار مكوانت احلركة اإ

اتحةذكل تضمن وي متسهم. اليت مشاركهتم يف القرارات  عداد للمشاركة يف  أأماهممالفرص  اإ  هاوتنفيذ أأنشطة املساعدةاإ

دار  عطاء ويتضمن أأيضا  . هاورصد هتاواإ لإجياد  ،أأمكن حيامث ،احمللية س تخدام القدرات واملعارف واخلرباتل الأولوية اإ

 القدرة عىل الصمود. تعززو  املتعلقة ابمحلاية من اخملاطرو الضعف  من مواطن تتيح احلدطرق 
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 ملاذا يعترب ذكل همّما؟

 فهيا تكل، مبا متسهملمس تضعفني واملترضرين املشاركة يف القرارات اليت ل حيق  ،احلركة اليت تعهدت هبا اللزتاماتلوفق ا 

دارهتا. ومع ذكلالرب  وضعاملتعلقة ب من أأعىل " أأسلوبب تصممالعديد من الربامج والعمليات  فال تزال ،امج وتنفيذها واإ

ىل  ولوايت وحتديد أأنسب الوسائلدلى ترتيب الأ  اوقدراهت اوخرباهتمعارف اجملمتعات احمللية   أأسفل"، ول تراعى فهيااإ

سهامات عىل  يف أأغلب الأحيان تقترص املشاوراتو . هذه اجملمتعات احمللية وأأكرثها فعالية لتلبية احتياجات تلقى اإ

يالء ، مع يف مرحةل تقيمي الاحتياجات الأفراد يف  احمللية اجملمتعات للكيفية اليت ميكن أأن تسامه هباالقليل من الاهامتم اإ

دارهتا أأو الا  وفعاليهتا. جودهتا رصدبدور نشط يف  ضطالعتنفيذ الأنشطة واإ

اتحة حدى الس بل الهامةيف مجيع مراحل الربامج  املشاركةو لإبداء املشورة  للمترضرينفرص ال واإ  تناسبلضامن  يه اإ

ىل  ويشلك. احمليل اجملمتعالحتياجات املتنوعة داخل ل هتااحملدد وتلبي وتالؤهما مع الس ياقاخلطط والأنشطة  الاس امتع اإ

اتحة الس بل امل ، رضريناملت ، والاعرتاف ابس تخدام اوالتأأثري علهي صنع القرارمعلية للمشاركة يف  واجملدية تاكفئةواإ

 بصورة فعاةل تليبالربامج والعمليات  أأنللتحقق من  هامة نارصع  ،ومنح الأولوية لهااملعارف والقدرات احمللية 

مبلكية الربامج.  أأن تعزز شعور املترضرين ا  أأيض وميكن لها. طلعاهتمتو  املس تضعفني واملترضرين الأشخاص احتياجات

 حتقيق نتاجئ أأكرث فعالية واس تدامة.يضمن و  قدرة عىل الصمودالقدرات احمللية والتعزيز  يف وقد يساعد ذكل، يف املقابل،

رشأاك  نشطا  و معليات  ابنتظام مجدأأن تمكوانت احلركة  يتعني عىلو  رشاكهم اإ يف  متاكفئا  لصاحل املترضرين من أأجل اإ

دارهتا.  رصدهاالربامج وتنفيذها و  وضعمعليات تقيمي الاحتياجات و  آليات أأن تُكيّفجيب و واإ مبا  هذه املشاركة أ

اتحة. احمليل اجملمتع وأأن تراعي أأفضلياتالس ياق يتناسب مع  آمنة ومناس بة وم  فرص وجيب علهيا أأيضا  اإ ساعدة للم  ئةتاكف أ

عطاءحتديد أأنشطة امليف  يالء اعتبار و . لتنفيذل طرق وحتديد أأنسب الأولوية لها،  عونة واإ خاص لتعزيز املساواة ينبغي اإ

مشاركة  ا ، حبيث يشملمتاكفئشامال  و  احمللية ممثةل متثيال   اجملمتعات تكونلضامن أأن  وعىل وجه التحديد، بني اجلنسني

رشاك   .ا  وهتميش ا  ضعف شدل س امي الفئات الأ و، يةالساكن فئات ال مجيع واإ

ىل  ا  أأيضحتتاج احلركة و   ة أأثناء العمل عىل احلد من اخملاطروالقدرات واملوارد احمللي ارفالأولوية لس تخدام املع منحاإ

دلمع الالزمة تدابري ال ، ينبغي أأن تدمج مجيع مكوانت احلركة تحديدعىل وجه ال و للأزمات والاس تجابة لها.  تأأهبوال 

صليب الأمحر والهالل لل  املتطوعون احملليون التابعون، مبا يف ذكل اتاحمللي اتاجملمتع مس توىعىل  هاوتعزيز  القدرات

 مبارشة دتوجيه المتويل واملوار ب  الس بل الكفيةلعن  أأمكن، حيامث، ينبغي أأن تبحث احلركةو واملنظامت اجملمتعية.  الأمحر

التفاعل مع اجملمتعات الأولوية لتعزيز القدرات حول  لإعطاء، وعىل وجه التحديد ،اجلهات الفاعةل احمللية صوب دمع

ىل حتسني اجملمتعي عملفعالية ال لزايدة بوصفها الأساس الالزمواملساءةل  ةاحمللي التأأهب والقدرة عىل  مس توى الرايم اإ

  الصمود والعمل الإنساين.

ىلالاس امتع   -4  عىل أأساسهاوالترصف  هياوالرد علاملترضرين تعقيبات  اإ
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الأشخاص  من الواردة سهاماتالإ و  تعقيباتال احلركة جبمع  مكوانتمجيع  تضطلعالالزتامات عىل رضورة أأن  شددست 

عالم التصحيحية، تدابريواختاذ ال  ،القرار معلية صنعا لتوجيه ، واس تخداهمابنتظام هال وحتلي ن ي واملترضرنياملس تضعف  واإ

 .جراء هذه التعقيباتلإجراءات والقرارات املتخذة اب احمللية اجملمتعات

  

 ملاذا يعترب ذكل همّما؟

 ة ماأأو معليما  امجبر  من الأشخاص املترضرين يف مجيع مراحل ةواستباقي بصورة مهنجيةمجع املالحظات  شلكي 

مواطن الأداء اجليد يف حتديد  وقد تساعد التعقيباتالآاثر السلبية.  فاديتل لضامن فعالية الأنشطة و  عنرصا  أأساس يا  

ول بشلك أأكرث فعالية.  واحرتام حقوقهم تلبية احتياجات املترضرين بغيةتغيريه  يتعنيوما اذلي  املتعرث ومواطن الأداء

لفهم الالزمة تُبذل اجلهود  لول س امي حيامن  السيئة التصممي،الآليات  جيوز للمجمتعات احمللية أأن تقبل أأو تس تخدم

عىل كيفية  طالعهمكذكل ل، و قيباتلتقدمي التع  واملفضةل دلى الأشخاص املترضرين وثوق هباقنوات التصال امل

ن ترضري، يساعد القرب من الأشخاص امل ويف مجيع الأحوالأأو الشاكوى.  تعقيباتاملعلومات وتقدمي ال  احلصول عىل

آليات، بصورة مبارشةوالتفاعل معهم  ىل وضع أ الربامج والعمليات معلومات  أأن تكون دلىضامن  يف، تمكيلية ابلإضافة اإ

 الأشخاص املترضرين. دقيقة وحصيحة تعكس وهجات نظر

عالم دونمجع التعليقات دون متابعة و  ويضعف حلركة الثقة يف ا لكيفية اليت تس تخدم هبا تعقيباهتماباملترضرين  اإ

اليت حتلل وتس تخدم  طرقالحتديد  ،ابلقدر نفسه ،اذلي جيعل من املهمهذا هو السبب و . اوالاطمئنان لهومكوانهتا 

عالم طرقوكذكل اليف معليات الإدارة وصنع القرار،  قيباتالتع  هبا  قرارات بأأي املترضرين اليت س يجري هبا اإ

جراءات تتخذ نتيجة ذلكل. و  ىل تدابريال  وتكتيساإ واحلفاظ عىل رسية املعلومات احلصول عىل موافقة مس تنرية  الرامية اإ

آليات  جتمعاليت   أأمهية خاصة. وصوهناوحامية البياانت  احلصول عىل التعقيباتمن خالل أ

 حتسني الشفافية والتواصل مع اجملمتعات  -5

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

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

 وحتقيقا  . دماجوالتنوع والإ  النوع الاجامتعيذات الصةل، مع الرتكزي عىل قضااي  وغريها من املسائلاملساعدة املتاحة 

 وتغيري السلوك لقدرة عىل الصمودحلد من اخملاطر وااب املتعلقةوالتواصل املنارصة  أأن حترتم أأنشطةينبغي  لهذا الغرض،

 .احمللية مع اجملمتعات قوم عىل تفاعل مناسبأأن تينبغي و  ،احمللية امرساتاملعايري وامل

 ملاذا يعترب ذكل همّما؟

واملنظامت غري احلكومية يف الإغاثة يف مدونة قواعد السلوك للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر مع  متش يا  

ىلذات الصةل و والشفافة  يرسةادلقيقة وامل  الآنية املعلومات تقدميمكوانت احلركة مسؤولية  توىل، ت حالت الكوارث  اإ
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عن اطالعهم  فضال  احلركة،  اليت تعمل هباكيفية بشأأن ال املبادئ الأساس ية و  بشأأناملس تضعفني واملترضرين الأشخاص 

املساعدة  املتعلقة بتقدمي، ومعايري الاختيار املقررةوالأنشطة  الربامج والعمليات،أأهداف ب املتعلقةددة احملفاصيل تعىل ال 

ينبغي تقدمي هذه املعلومات الأساس ية بطرق و شاكوى. ال و  التعقيباتزيد من املعلومات أأو تقدمي املوكيفية احلصول عىل 

اص املس تضعفني واملترضرين، وكذكل أأحصاب املصلحة املعنيني مجيع الأشخ حصولضامن  بغية وميرسةمناس بة 

 والقدرة عىل الترصف عىل أأساسها. وفهمهم لهااملعلومات  عىلالآخرين، 

 أأفضلياهتمبشأأن احتياجاهتم من املعلومات و ترضرين أأن تتشاور مكوانت احلركة مع الأشخاص املس تضعفني وامل  وينبغي

ىل  ،املوثوق هبا مصادر املعلومات وقنوات التصال، مبا يف ذكل التواصليف جمال  آليات لالتصالابلإضافة اإ  وضع أ

عاملاليت متكن الأشخاص املترضرين من  املتبادل والشاكوى  تعقيباتاملعلومات وتقدمي ال  احلصول عىل حقهم يف اإ

محر أأو الهالل الأمحر، مع موظفي ومتطوعي الصليب الأ  القامئة والعالقة هتاوفعالي املتاحة جودة املساعدة بشأأن

بالغهم هباهذه املعلومات لختاذ القرارات  الكيفية اليت تس تخدم هبا الاطالع عىلو  .واإ

ىل تعزيز قنوات اتصال  ا  أأن تسعى مكوانت احلركة أأيض وينبغي مع  اجتاهنيوقامئة عىل الاحرتام وذات منصفة اإ

ل استامثرالأشخاص املترضرين، و  قامةالوقت واملوارد لالس امتع اإ ، الاحرتام املتبادل عىل أأساسحوار معهم  هيم واإ

ومعاجلهتا يف معلية صنع القرار.  هذه الشواغل لكيفية اليت متت هبا مراعاةابشواغلهم والإبالغ س تجابة ل والالزتام ابل

 فهيا املساعدة مع أأولوايت امتىشالسلبية أأو احلالت اليت ل ت التعقيبات تناول دلىخاص وجه هذا هو احلال بو 

يف أأغلب  يؤديو حوار  لإقامة وهو ما يتيح الفرصة الأشخاص املس تضعفني واملترضرين أأو أأفضلياهتم أأو تطلعاهتم،

جياد حلول بديةل للمشألك.  الأحيان ىل اإ ن ذكلاإ والثقة هبا  يساعد يف تعزيز قبول احلركة ومكوانهتا ويف املقابل، فاإ

لهيا والاطمئنان   لتأأمني الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية.أأمر ابلغ الأمهية  وهو-اإ

 تعزيز القدرات داخل احلركة -6

ات اجملمتع القدرة عىل التفاعل معتعزيز  بغيةواخلربات  املعارف والِعرب املس تخلصة س ُيطلب من مكوانت احلركة تبادل

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

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

الوطنية واملتطوعني اذلين يعملون مع اجملمتعات  اتمجلعيتدابري دامعة لتعزيز همارات وقدرات موظفي ا أأيضا  اختاذ

التفاعل مع اجملمتعات املوارد الاكفية دلمج  حشدالتدريب واملساعدة التقنية و بس بل مهنا عىل سبيل املثال  الضعيفة

 .واملساءةل يف الربامج والعمليات احمللية

 ملاذا يعترب ذكل همّما؟

دماج التفاعل مع اجملمتعات احمللية بشأأن وخربات كبرية وممارسات جيدة ات، متتكل احلركة قدر أأعالهلوحظ كام   اإ

توثق هذه اخلربات توثيقا  اكفيا  ومل يتسن تبادلها وتطبيقها ابتساق عىل ، مل ومع ذكل. واملساءةل يف الربامج والعمليات
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رفع مس توى املامرسات اجليدة احلالية  يف صلب معلهاالناس  علجبالوفاء ابلزتامات احلركة  ويتطلب. احلركة صعيد

 .احلركة ىل صعيدع املس مترينوالتحسني الِعرب اس تخالص واملساءةل ودمع  التفاعل مع اجملمتعات احمللية يف جمالوتعزيزها 

دما التفاعل مع اجملمتعات احملليةعىل تعزيز  أأن يعملاحلركة  مكوانتمن  مكونلك  ويتعني عىل يف  هذا التفاعل جواإ

الأدوات القامئة تكييف من أأجل ساعدة التقنية ادلمع وامل تقدمي التدريب و  توفري ذكلالربامج والعمليات. قد يتطلب 

للتفاعل مع دليل الصليب الأمحر والهالل الأمحر مثل  -ها وتطبيق واملساءةل  يف جمال التفاعل مع اجملمتعات احمللية

 A Red Cross Red Crescent Guide to Community Engagement andواملساءةل ) اجملمتعات احمللية

Accountability (CEA)) رشاك ومجموعة أأدوات  Community Engagement and) اجملمتع احمليل واملساءةل اإ

Accountability toolkit) - ذكل قد يتطلب و معليات الإدارة وصنع القرار.  يف ذكل يفمبا  ،يف الربامج والعمليات

دارهتااحلركة و  يف صفوف قيادات امواملساءةل وتعزيز فهم أأمهيهت اجملمتعات احملليةللتفاعل مع ادلمع  حشد أأيضا    اوموظفهي اإ

املتطوعني التابعني هل و  الاستامثر يف موظفي الصليب الأمحر والهالل الأمحر سيتطلب أأنه التقنيني. والأمه من ذكل

 حيصلوا عىلحىت  ةاحمللي اتاجملمتع مس توىاملس تضعفني واملترضرين عىل  الأشخاص مع تفاعال  مبارشا   تفاعلوناذلين ي 

 .صورة فعاةلللوفاء هبذه الالزتامات ب ةادلمع الالزمأأوجه املهارات والكفاءات واملوارد و 

 حتسني التنس يق داخل احلركة -7

زاء التواصل مع هُنج منسقة  جمددا  رضورة اتباعس تؤكد الالزتامات  يف الأخري، الضعيفة  احمللية الفئات واجملمتعاتاإ

تعاون بني امجلعيات لل برامج  ويتضمن ذكل وضعيف الربامج والاس تجاابت.  مشاركهتاوتعزيز  معها لفاعلتواملترضرة وا

يالء ، مع حارضة فهيا مكوانت احلركة الأخرى تكونالأزمات اليت  والاس تجابة يف حالتالوطنية،  الاحرتام الواجب اإ

 لك مهنا.اخلاصة ب لعمليةدوار والإجراءات اوالأ  مهامل ل 

 ملاذا يعترب ذكل همّما؟

وميكن أأن تؤثر  لفئات واجملمتعات احمللية الضعيفة واملترضرةابغري املنسقة واملتناقضة عالقات احلركة  هُنجال قد تقوض

احلركة من زايدة  واملوحدة واملتسقةج املنسقة ن الهنُ متكّ  ،من ذكل عكسعىل الو . اوفعاليهت امجعىل جودة الرب  سلبا  

تتيح لالسرتاتيجيات املتعلقة ابلتفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل حتقيق أأقىص قدر و  ،اجلهود وتفادي تكرارالكفاءة 

 لأشخاص املس تضعفني واملترضرين.املوهجة ليد من فعالية الربامج والعمليات مما يز  ،فعاليةالودة و اجلتغطية و من ال 

نسقة بطريقة م  بغية العمل سواي  التنس يق  عىل قدرةالوتعزيز  هثاوحتدي مناذج التعاون احلالية تنقيحقد يتطلب ذكل و 

الهامة اجلوانب وتتضمن . احمللية بشلك متوازمكوانت متعددة للحركة مع اجملمتعات  ومتسقة يف الوقت اذلي تعمل فيه

التطوير التنظميي وبناء القدرات داخل امجلعيات  املبذوةل يف جمال هوداجل  ويف ،يف الربامج والعمليات يتعني تناولهااليت 

ومجع التعقيبات  تبادل املعلومات احلركة الكيفية اليت تتيح ملكوانتحتديد  ،واللجنة ادلوليةالوطنية والاحتاد ادلويل 

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://media.ifrc.org/ifrc/document/community-engagement-and-accountability-toolkit/
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احتياجات مع وتكييف الأنشطة مبا يامتىش مع الس ياقات املتغرية و  ،الاجتاهات والقضاايوحتديد  وحتليلها واس تخداهما،

 .الأداء وقياسه من منظور حموره الناس رصد وتتضمن أأيضا  . اوأأولوايهتاحمللية  اجملمتعات

 الآاثر املرتتبة عىل املوارد (4

 التفاعل مع اجملمتعات احملليةجال مب املتعلقةلزتامات الاالقرار وتنفيذ  املوارد نتيجة اعامتدعىل  الآاثر املرتتبة س تختلف

 وكذكل ابختالف واللجنة ادلولية،للجمعيات الوطنية والاحتاد ادلويل  احةاملت ابختالف القدرات واملواردواملساءةل 

 فيه. تنفذالس ياق اذلي و طبيعة برامج ومعليات الصليب الأمحر والهالل الأمحر 

دماهج املساءةلو  التفاعل مع اجملمتعات احملليةجال مب ةتعلقالس ياسات والإجراءات امل  وضعلن يتطلب و   هتاومواءم اواإ

ىل حد وافقة متسقة ومتأأن تكون الالزتامات  ينبغيحيث  كثري من احلالت،ال يف  موارد كبرية  أأطر الربامجمع  بعيداإ

 احلالية.امليدانية الأطر و 

ن  ،الربامج والعملياتيف حاةل و العديد من الأدوات واملوارد اليت ميكن تكييفها  عىلأأن حتصل  قادرة عىلاحلركة فاإ

يف وقد يلزم  .يميوالتق تقيمي الاحتياجات والتصممي والتخطيط والتنفيذ والرصد يف جمال  القامئةبسهوةل دلمع العمليات 

ضايف ملب القيام بعض احلالت دماج التفاعل مع واصةلعمل اإ  ،قامئةاجلديدة والاملساءةل يف الأدوات و  ات احملليةاجملمتع اإ

دارة املعلومات. ن قبيلم  قياس الأداء واإ

 يع الربامج والعملياتمج  مكوانت احلركة احتياجاتتس تعرض بأأن  املوىص هبا املرافقة س يويص القرار والإجراءاتو 

قد يتطلب و . عىل حنو يراعي الس ياقاملصممة  ادلنيا الإجراءات ددوحت واملساءةل يف جمال التفاعل مع اجملمتعات احمللية

عطاء الأولوية  لربامج خملصصة لزيانيات اامليف  التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةلجال املتعلقة مب تدابري احملددةل ل ذكل اإ

ل يتجزأأ من  ا  جزء التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةلاعتبار دوما  ينبغي  ،والعمليات )انظر أأدانه(. ومع ذكل

 س تضعفنيللأشخاص امل  هامة ومالمئة وفعاةلنتاجئ لتحقيق  وعنرصا  رضوراي  دارة الربامج لإ  الفعاةل امرساتامل

 واملترضرين.

ىل ىل  يتضح ،مع مكوانت احلركة حىت الآن املشاورات اليت أأجريت واستنادا  اإ أأن مجيع مكوانت احلركة س تحتاج اإ

سيتطلب ذكل عىل و . املساءةلو  جمال التفاعل مع اجملمتعات احملليةالتنظميية يف وكفاءاهتا الاستامثر يف تعزيز قدراهتا 

ة املتخصصة وادلمع تقنيال  ساعدةتقدمي امل  ،يف بعض احلالتيتطلب، و  ،من التدريب وبناء القدرات املزيدالأرحج 

ىل جرد الأ يدعو القرار الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية وامجلعيات الوطنية وس  للربامج والعمليات.  قامئة دوات واملوارد الاإ

 .الِعرب املس تخلصةو  ارفبناء القدرات واملساعدة التقنية وتبادل املعيف جمال الثغرات ووضع اسرتاتيجية مشرتكة وحتديد 

اتحة فامي يتعلقأأربعة مس توايت رئيس ية  مراعاة ابملعىن الأوسع، ،ينبغيو   :، ويه عىل النحو التايلاملوارد ابإ
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لأنشطة لتخطيط ال ينبغي دلى  ،وجود موارد برشية ومالية اثبتةب ت اليت تمتزيالاحل: يف حتديد الأولوايت (1

ىلأأو  أأو س نواي   فصليا  أأو  )شهراي   التفاعل مع جال مب املتعلقةنيا ادلجراءات الإ  حتديد أأولوايت ذكل( ما اإ

 يتضمن ذكل ما ييل:قد . و اجملمتعات احمللية واملساءةل

ىلوترتيب الأنشطة املقرتحة  قيميت  -أأ   واملساءةل التفاعل مع اجملمتعات احملليةمعايري  استنادا  اإ

 لأنشطةا جناحضامن أأن تنعكس الإجراءات ادلنيا املقرتحة يف مؤرشات  -ب

الالزتامات بشأأن  تدريب املوظفني العاملني يف الأنشطة الرئيس ية عىل حصولضامن  -ج

 أأو ادلراية هبا املقرتحة ادلنيا والإجراءات

اتحة الفرصة ملشاركة امجلهور يف معلية  -د  احمللية اجملمتعات عن طريقالأولوايت )أأي  حتديداإ

 والأشخاص املترضرين(.

ىلابلإ : حتديد الأولوايت وختصيص الأموال (2 التفاعل مع جال مب املتعلقةنيا ادلجراءات الإ  حتديد أأولوايت ضافة اإ

لأنشطة اليت تنفذ املعايري ادلنيا ل اخملصصة املزيانيات رفع أأمكن، حيامث، ينبغي ،اجملمتعات احمللية واملساءةل

عادة ختصيص الأموالو/ املقرتحة ىل هذه الأنشطة لتوجهيها أأو اإ  يتضمن ذكل ما ييل:قد . و اإ

دراج الأنشطة املتعلقة مب -أأ   املساءةل يف التخطيطالتفاعل مع اجملمتعات احمللية و جال اإ

 املساءةلالتفاعل مع اجملمتعات احمللية و جال املتعلقة مبلأنشطة لختصيص الأموال عىل وجه التحديد  -ب

دراج -ج يف معايري النجاح لأنشطة املساءةل التفاعل مع اجملمتعات احمللية و جال املتعلقة مبؤرشات امل اإ

 .ووضع املزيانياتالرصد 

 

ىل: هاوزيع وت املوارد البرشيةبشأأن حتديد الأولوايت  (3  مبجال املتعلقةحتديد أأولوايت الإجراءات ادلنيا  ابلإضافة اإ

املعايري ادلنيا املقرتحة  عىل تدريب املوظفني ،حيامث أأمكن، ، ينبغيالتفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل

 يتضمن ذكل ما ييل:قد . و وتلكيفهم بتنفيذها

التفاعل مع اجملمتعات احمللية  املتعلقة مبجالادلنيا املعايري والإجراءات  عىلتدريب املوظفني  -أأ 

 واملساءةل

 %(100 – 50) املتعلقة مبجال التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةلنشطة الأ موظفني يف تعيني  -ب

 التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةلجال مباملتعلقة  تقنيةاخلربة ال  عىل أأساستعيني املوظفني  -ج

 

 يتضمنمجيع التدابري املذكورة أأعاله. وقد  تُنفّذ: هاوختصيص  الأموال واملوارد البرشيةبشأأن ولوايت الأ حتديد  (4

املتعلقة مبجال التفاعل مع اجملمتعات احمللية نشطة لأ اب يضطلعونموظفني موال لتعيني الأ ختصيص  أأيضا  ذكل 

 .واملساءةل

 

 حشد املوارد. جمال يف ممكن اختيار أأعىل مس توى  أأمكن، حيامث، ينبغيو 
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 هوقياس رصد التقدم (5

س ياساهتا  يف املقطوعة لاللزتامات لك مكون من مكوانت احلركةوتطبيق  مراعاةجناح هذا القرار عىل مدى  يتوقف

جراءاهتا.  ىلس ُيطلب و واإ ىل  ذكل عن التقدم احملرز وتقدمي تقرير رصدمكوانت احلركة  اإ  جمللس املقبل جامتعالااإ

طار قياس  اقرتاح سيتضمن القرارو . املندوبني دماجمدى  رصدلتحسني اإ يف  التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل اإ

 :، بوسائل مهنا عىل سبيل املثال ما ييلوالإبالغ عن ذكل امس توايهتاحلركة عىل خمتلف 

دماج جناحمدى تقيمي  • طار  اإ  احمللية واملساءةلعامة بشأأن التفاعل مع اجملمتعات الس ياسة لل  حُيّدد خصيصا  اإ

 بعد اعامتدهاخلاصة ابلربامج والعمليات، الأخرى  جراءاتالإ س ياسات و ال يف 

طار بشأأن التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةلوضع خطط حمددة  •   والعمليات امجطط الرب خ يف اإ

الربامج مشاركهتم وتأأثريمه يف مجيع مراحل مس توى الأشخاص املترضرين و  التفاعل معحتديد مس توى  •

 والعمليات

دارة الربامج والعمليات  ابنتظاموالشاكوى  تدمج هبا الإسهامات والتعقيباتحتديد ادلرجة اليت  • يف اإ

 صنع القرارمعليات و 

عالقهتم  عن وكذكل هتا،وفعالي حتديد مس توى رضا الأشخاص املترضرين عن جودة الربامج والعمليات •

 ابحلركة ومكوانهتا

دماج • آليات بناء القدرات ةاحمللي اتاجملمتع أأن التفاعل معبشتدابري حمددة  اإ التطوير يف و ،واملساءةل يف أ

 والتعاون والتنس يق. ،التنظميي

 والتوصيات اتس تنتاج( الا6

الالزتامات تدعمي احلركة من  يف جمال التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةلاملقطوعة والالزتامات  املقرتح ن القرارس ميكّ 

واملساءةل يف برامج ومعليات الصليب الأمحر التفاعل مع اجملمتعات احمللية لتحسني  ومضاعفهتا هاوتعزيز  والتدابري القامئة

ىل ،تنفيذ هذه الالزتامات يسريلت  خبريطة طريق مشفوعا   القرار وس يكونوالهالل الأمحر.  الإجراءات ادلنيا  ابلإضافة اإ

ىل ري الإضافية املوىص هبا والتداب واملساءةل تدرجييا  يف الس ياسات التفاعل مع اجملمتعات احمللية  نطاق توس يعالرامية اإ

 واملامرسات.

 :ييل الاضطالع مبا خاللمن  مسؤوليات متبادةل عىل مجيع مس توايت احلركةو مشرتاك   الزتاما  سيتطلب جناح القرار و 

التفاعل مع اجملمتعات احمللية  تعزيزالزتاهما ب  التبليغ عن والقيادة والإدارة العليا هيئات احلامكةال  يتعني عىل •

دماجهواملساءةل   .اداخل مؤسساهت واإ
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دراج •  س ياسات والاسرتاتيجيات واخلطط واملزيانياتال يف واملساءةل التفاعل مع اجملمتعات احمللية  يتعني اإ

 .التنظميي تطويرل اباملتعلقة 

دراج يتعني • دارة الرب  الربامج والعمليات يف واملساءةلالتفاعل مع اجملمتعات احمللية  اإ مبا  ،امجيف مجيع مراحل اإ

 .وصنع القرار وضع املزيانياتيف ذكل معليات 

التفاعل مع اجملمتعات احمللية  ابللزتامات املقطوعة يف جمالالتعاون بني مكوانت احلركة  الاسرتشاد يف يتعني •

 .واملساءةل

ىل التدريب وادلمع واملساعدة  املوظفون واملتطوعونس يحتاج  • جمال التفاعل مع املامرسات اجليدة يف  لتباعاإ

 احمللية. العمل مع اجملمتعات أأثناء واملساءةلاجملمتعات احمللية 

ىل • التفاعل وتوس يع نطاق  املعارف وتبادل الِعرب املس تخلصةاسرتاتيجيات لتوثيق  اعامتد س تكون هناك حاجة اإ

 الس نوات الأربع القادمة. عىل مدى ابنتظاماحلركة  ىل صعيدواملساءةل ع مع اجملمتعات احمللية

للتفاعل مع  أأساس متنيابلفعل  فهناك ،. ومع ذكلهاونطاق  التغيريات املقرتحة جحمالقرار طموح من حيث وهذا 

امجلعيات الوطنية  معلنعكس يف كيفية ي يف املبادئ الأساس ية و  مرتخس ذا الأساسوه، واملساءةل اجملمتعات احمللية

ىلالقرار ببساطة  ويستندواللجنة ادلولية. والاحتاد ادلويل  ىل ،ذكل اإ  مساعدة احلركة عىل تلبية احتياجات وهيدف اإ

 لصاحلهم.وحتقيق نتاجئ أأفضل  ،وحامية حقوقهم ،أأفضلصورة بم أأولوايهت املس تضعفني واملترضرين ومراعاة الأشخاص

 

 


