
السياق 
إن التغييــرات التــي تحــدث فــي القــرن الحــادي والعشــرين هــي معقــدة ومترابطــة. وتشــكل التغييــرات المتالحقة بســرعة 
فــي التكنولوجيــا والمنــاخ وتحــركات الســكان والديموغرافيــا والتوســع الحضــري، مالمــح العالــم الــذي نعيــش فيــه، 
وتتيــح فرصــًا جديــدة ولكنهــا تولــد أيضــًا مواطــن ضعــف جديــدة وآثــار ال يمكــن تجنبهــا علــى مالييــن النــاس فــي كل أنحــاء 
العالــم. وتســاهم أزمــة المنــاخ والتهديــدات الصحيــة واســعة النطــاق فضــاًل عــن النزاعــات المســلحة وحــاالت العنــف 
التــي يطــول أمدهــا، فــي دفــع النــاس إلــى الهجــرة والنــزوح الداخلــي فــي وقــت أصبــح فيــه الحفــاظ علــى الحيــز الــالزم للقيــام 
بعمــل إنســاني غيــر متحيــز ومحايــد ومســتقل امــرًا فــي غايــة الصعوبــة.  وتــؤدي هــذه االتجاهــات إلــى تغّيــر ســريع فــي 
نســيج المجتمعــات وفــي المشــهد اإلنســاني إلــى حــد لــم تعــد فيــه منطلقــات عملنــا التقليديــة والطرق التي نســتخدمها 

فعالة ومناسبة للتحديات التي نواجهها.

ــا وجــود  ــات. ويتيــح لن ــرد علــى هــذه التحدي ــدة لل ــات جدي ــر بضــرورة اعتمــاد مقارب ــر، نّق ــة الســريعة التغّي أمــام هــذه البيئ
الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر )الحركــة الدوليــة( علــى المســتوى المحلــي وقربهــا مــن المجتمعــات 
المحليــة، إمكانيــة تحســين فهمنــا لهــذه التغييــرات فــي مواطــن الضعــف، وتحســين آليــات الوقاية والتأهــب والمواجهة، 
والدفــع نحــو التغييــر علــى المســتوى العالمــي. وتتحمــل الــدول والحركــة الدوليــة وقطــاع العمــل اإلنســاني عمومــًا، 
مســؤولية اســتخدام صالتهــا ومواردهــا بشــكل فعــال. ولذلــك يتوجــب علينــا أن نســتمع، ونفّكــر، ونتصــرف بصــورة 

مختلفة ونكون مستعدين للتعّلم والتكّيف على امتداد مسيرتنا.

األهداف العامة للجنة والنتائج المتوقعة
يخصــص اليــوم الثانــي مــن المؤتمــر الدولــي للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر )المؤتمــر الدولــي( لموضــوع »مواطــن 
الضعــف المتغيــرة« الــذي يتوافــق تمامــًا مــع الشــعار العــام »فلنعمــل اليــوم لبنــاء الغــد« الــذي نعتــرف فيــه بــأن العالــم 

يتغّير، ويحتمل أن يستمر في التغّير بسرعة خالل السنوات العشر القادمة.

وتهــدف هــذه اللجنــة إلــى إلقــاء الضــوء علــى الترابــط بيــن مواطــن الضعــف الجديــدة والناشــئة وطابعهــا الشــامل لعــدة 
قطاعــات، واستكشــاف الطريقــة التــي ســتؤثر فيهــا هــذه التغييــرات العالميــة علــى حيــاة األشــخاص المتضرريــن، 
ومناقشــة الســبل التــي يمكــن أن نســتخدمها – كمجتمــع عالمــي )الــدول، والحركــة الدوليــة، وغيرهــا مــن الجهــات 
اإلنســانية الفاعلــة، والقطــاع الخــاص، والجهــات المعنيــة األخــرى(- مــن أجــل تكثيــف جهودنــا والعمــل معــًا بشــكل 

أفضل في الوقاية واالستعداد وتلبية االحتياجات.

 اللجنة الثانية: ― 11 ديسمبر 2019 

مواطن الضعف المتغيرة

المؤتمر الدولي الثالث والثالثون للصليب 
األحمر والهالل األحمر

9–12 ديسمبر 2019، جنيف، سويسرا



اللجنة الثانية − مواطن الضعف المتغيرة2

جلسات »إضاءة على موضوع«

شكل اللجنة
ســتعمل لجنــة مواطــن الضعــف المتغيــرة فــي جلســتين عامتيــن )الجلســة االفتتاحيــة والجلســة الختاميــة( وســت 

جلسات مركزة على المواضيع التالية: 

دور المتطوعين في دعم صحة المجتمعات المحلية •
معالجة اآلثار اإلنسانية ألزمة المناخ  •
بناء مجتمعات محلية حضرية آمنة وشاملة للجميع من خالل العمل اإلنساني في المدن •
تعزيز الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي للسكان المتضررين في حاالت الطوارئ •
العمل اإلنساني في العصر الرقمي  •
الهجرة والنزوح الداخلي: التمسك بمبدأ اإلنسانية •

ــة  ــرات العالمي ــوم، وتقــدم االتجاهــات العامــة والتغي ــاح إطــار المناقشــات المرتبطــة بموضــوع الي تحــدد جلســة االفتت
التــي تقــود إلــى تغييــر ســريع فــي العالــم وفــي المجتمعــات التــي نعيــش فيهــا، وعرضــًا للســياق الــذي يتيــح فهــم 

المواضيع التي ستطرح طوال هذا اليوم.

أمــا الجلســة الختاميــة فتعيــد ربــط المناقشــات التــي تكــون قــد جــرت فــي الجلســات الفرعيــة الســت، وتبــرز طبيعــة 
مواطــن الضعــف الجديــدة والناشــئة التــي تشــمل عــدة قطاعــات، وتبّيــن أن اإلجابــات الفاعلــة يجــب بالضــرورة أن 

تعكس هذا الترابط وتتكيف معه. 

 دور المتطوعين في دعم صحة المجتمعات المحلية
التاريخ والمكان : 11 ديسمبر ، الساعة 10:30 صباحًا

يتركــز النقــاش علــى تغّيــر دور المتطوعيــن فــي مجــال الصحــة المجتمعيــة. وســينظر بشــكل خــاص فــي دورهــم الحيــوي 
فــي تلبيــة مجموعــة متنوعــة مــن االحتياجــات الصحيــة الناشــئة، ومنهــا كشــف األوبئــة والجوائــح والتصــدي لهــا ، مــع إبــراز 
أهميــة زيــادة الدعــم واالســتثمار فــي المجتمعــات المحليــة ، وتحويــل التركيــز مــن أنظمــة الصحــة الرســمية إلــى أنظمــة 

الصحة الخاصة بالمجتمعات المحلية.  

كمــا ســيوضح النقــاش الصــالت بالقــرار المقتــرح »حــان الوقــت لنعمــل معــًا مــن أجــل الوقايــة مــن األوبئــة والجوائــح 
ومواجهتها«. 

كيف يمكن توسيع دور المتطوعين في مواجهة تغّير مواطن الضعف؟. 1
كيف يمكن ضمان زيادة الدول الستثماراتها في المجتمعات المحلية وتعزيزها للنظم الصحية المجتمعية؟ . 2

وما هو دور الصليب األحمر والهالل األحمر والشركاء المحليين اآلخرين؟
كيف يمكننا ، كحركة دولية، ومع الدول، االعتراف بعمل المتطوعين ومنحهم اإلمكانيات الالزمة وحمايتهم . 3

بالشكل الصحيح في وثائق السياسات العالمية؟  

المؤتمر الدولي الثالث والثالثون ، مشروع قرار : حان الوقت لنعمل معًا من أجل الوقاية من األوبئة والجوائح  •
ومواجهتها

مواجهة ثاني أكثر أوبئة إيبوال فتكًا في التاريخ •

 األسئلة
 الرئيسية على
طاولة النقاش

وثائق داعمة

الهدف

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2019/07/20190705-DRC_EbolaResponse-MarketingHandOut.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2019/07/20190705-DRC_EbolaResponse-MarketingHandOut.pdf
http://apps.who.int/gpmb/assets/thematic_papers/tr-5.pdf
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معالجة اآلثار اإلنسانية ألزمة المناخ  -2 
التاريخ والمكان : 11 ديسمبر ، الساعة 10:30 صباحًا

 

والفــرص  التحديــات  إلــى  االنتبــاه  ولفــت  المنــاخ،  لتغّيــر  اإلنســانية  اآلثــار  استكشــاف  إلــى  الجلســة  هــذه  ستســعى 
األساســية، وتحديــد مــا يمكــن تنفيــذه لرفــع مســتوى العمــل المشــترك وتعزيــز االلتــزام، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل إقامــة 

الشراكات. 

ما هي اآلثار اإلنسانية لتغير المناخ حاليًا وفي المستقبل؟. 1
كيف نعمل اليوم ونبتكر لمواجهة اآلثار اإلنسانية لتغير المناخ، السيما الظواهر المناخية الشديدة والحوادث . 2

المرتبطة بالطقس؟
كيف نواجه التحدي اإلنساني الذي يشكله تغّير المناخ وأين ينبغي تركيز جهودنا؟ . 3
ما الذي يمكن للجمعيات الوطنية والدول والشركاء اآلخرين أن تنفذه معًا بشكل أفضل؟. 4
كيف يمكن تمكين الشباب والمتطوعين وأفراد المجتمعات المحلية وحثهم على العمل؟. 5

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر)االتحاد الدولي(. اإلطار المعني باإلجراءات المتعلقة  •
بالمناخ

تقرير عن ثمن التقاعس إزاء أزمة المناخ •
التزامات االتحاد الدولي في مؤتمر القمة المعني بالمناخ •

 بناء مجتمعات محلية حضرية آمنة وشاملة
 للجميع من خالل العمل اإلنساني في المدن

التاريخ والمكان : 11 ديسمبر ، الساعة 10:30 صباحًا

ستســعى هــذه الجلســة، منتقلــة مــن المســتوى العالمــي إلــى المنظــور المحلــي، إلــى استكشــاف العواقــب اإلنســانية 
للتوســع الحضــري الســريع، والنظــر فــي مــا يترتــب علــى ذلــك مــن نتائــج بالنســبة إلــى نشــاط الحركــة الدوليــة فــي المجــال 
اإلنســاني. وتهــدف الجلســة، مــن خــالل دراســة التحديــات والفــرص الناشــئة، إلــى فهــم االتجاهــات الكبــرى للتوســع 
الحضــري، وإدراك مــا يجــب أن تفعلــه الحركــة الدوليــة لتحســين تلبيتهــا لالحتياجــات اإلنســانية فــي المناطــق الحضريــة، 

وتعزيز التعاون بين مكونات الحركة، والدول، والسلطات المحلية، والمجتمعات المحلية. 

ما هي التحديات المتكررة التي يواجهها العمل في المناطق الحضرية؟ . 1
ما الذي يمكن أن تفعله الحركة الدولية لتحسين التوازن بين تلبية االحتياجات اآلنية وإحداث تغيير في المدى . 2

الطويل؟ 
ما الذي يمكن أن تفعله الدول/ الحكومات لتسهيل العمل اإلنساني في المدن؟ . 3
ما هي الدعوة إلى العمل التي توجهونها إلى الحاضرين هنا اليوم؟ . 4

دليل بناء القدرة على الصمود في المناطق الحضرية ، االتحاد الدولي	 
جمعية الصليب األحمر اإلندونيسي ، إقامة التحالفات في المدن الساحلية	 
»الخدمات الحضرية في أثناء النزاعات المسلحة الممتدة: دعوة لتبني نهج أفضل لمساعدة المتضررين«. 	 

اللجنة الدولية، 2015

الهدف

 األسئلة
 الرئيسية على
طاولة النقاش

وثائق داعمة

 األسئلة
 الرئيسية على
طاولة النقاش

وثائق داعمة

الهدف

http://www.climatecentre.org/downloads/files/CLIMATE%20FRAMEWORK%20FULL.pdf
http://www.climatecentre.org/downloads/files/CLIMATE%20FRAMEWORK%20FULL.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2019/09/2019-IFRC-CODN-EN.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/document/building-urban-resilience-guide-red-cross-red-crescent-engagement-contribution/
https://www.preparecenter.org/activities/coalition-building-coastal-cities)
https://www.icrc.org/sites/default/files/topic/file_plus_list/4249_urban_services_during_protracted_armed_conflict.pdf
https://www.icrc.org/sites/default/files/topic/file_plus_list/4249_urban_services_during_protracted_armed_conflict.pdf
https://www.icrc.org/sites/default/files/topic/file_plus_list/4249_urban_services_during_protracted_armed_conflict.pdf
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 تعزيز الصحة النفسية والدعم النفسي
 واالجتماعي للسكان المتضررين في حاالت الطوارئ

التاريخ والمكان : 11 ديسمبر ، الساعة 02:30 بعد الظهر  

تهــدف هــذه الجلســة إلــى تعزيــز الشــعور الجماعــي بالطابــع الملــح لهــذا الموضــوع ، مــن أجــل حــث الــدول والجمعيــات 
الوطنيــة علــى تكثيــف جهودهــا فــي هــذا المجــال وزيــادة األنشــطة التعاونيــة علــى جميــع المســتويات ســعيًا إلــى تلبيــة 
االحتياجــات فــي مجــال الصحــة النفســية والدعــم النفســي واالجتماعــي التــي لــم تحــظ باالهتمــام خــالل األزمــات اإلنســانية 
وحــاالت الطــوارئ. إضافــة إلــى ذلــك ، تهــدف إلــى إبــراز مــا هــو خفــي ، وإظهــار عواقــب الوصــم )التمييــز واإلقصــاء(، 
وتحديــد ســبل تعزيــز الصحــة النفســية والراحــة النفســية واالجتماعيــة ألولئــك الذيــن يلبــون االحتياجــات اإلنســانية فــي 

حاالت األزمات. 

ما هو الدور المحتمل ألوساط العمل اإلنساني في ضمان تقديم الخدمات المناسبة إلى األفراد في مجال . 1
الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي في حاالت النزاعات والكوارث وغيرها من حاالت الطوارئ؟ 

كيف يمكن للجهات اإلنسانية الفاعلة والدول ضمان الحصول المبكر على خدمات الصحة النفسية والدعم . 2
النفسي واالجتماعي ؟ وهل يغطي ذلك خدمات الرعاية المتكاملة؟ 

كيف يمكن عمليًا وبصورة مشتركة تحقيق االلتزامات المقترحة في القرار فيما يتعلق بتعزيز االستجابة المحلية . 3
القائمة على المجتمعات المحلية ، وبناء قدرات القوة العاملة )من موظفين ومتطوعين(، والتصدي للوصم؟  

منظمة الصحة العالمية ، صحيفة وقائع ، الصحة النفسية في حاالت الطوارئ •
دليل اإلسعافات األولية النفسية، االتحاد الدولي •

 العمل اإلنساني في العصر الرقمي
التاريخ والمكان : 11 ديسمبر ، الساعة 02:30 بعد الظهر 

تهــدف هــذه الجلســة إلــى توضيــح أهميــة التحــول الرقمــي واســتخدام التكنولوجيــات الجديــدة فــي العمــل اإلنســاني ومــا 
يترتــب علــى ذلــك مــن تغييــرات، ومناقشــة الطريقــة التــي يمكــن بهــا لمكونــات الحركــة الدوليــة والــدول وغيرهــا مــن 
الجهــات الفاعلــة المعنيــة أن تعتمــد نهجــًا قائمــًا علــى المبــادئ فــي الفضــاء الرقمــي وتحافــظ عليــه، مــع التركيــز علــى 
القضايــا المتعلقــة بالمســؤولية الرقميــة )حمايــة البيانــات، وبرامــج التحويــالت النقديــة الــخ...( ، واإلشــراك الرقمــي 

)إمكانية االتصال اإللكتروني/الحصول على الخدمات الرقمية، وعدم إغفال أحد(، والمعرفة الرقمية. 

ماذا يعني النهج المبني على المبادئ في العصر الرقمي؟. 1
كيف يمكن اعتماد تكنولوجيات جديدة بدون توليد مواطن ضعف جديدة وبدون إغفال أحد؟ . 2
ما الذي سيمكّننا من تبني التحّول الرقمي في العمل اإلنساني؟ . 3
كيف يمكن االستفادة من قوتنا كمنظومة إنسانية؟ وكيف يمكننا ضمان تقاسم المسؤوليات؟ . 4

•  Data Playbook
• Handbook on Data Protection in Humanitarian Action
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https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-in-emergencies
http://pscentre.org/?resource=a-guide-to-psychological-first-aid-for-red-cross-red-crescent-societies
https://www.preparecenter.org/toolkit/data-playbook-toolkit
https://www.preparecenter.org/toolkit/data-playbook-toolkit
https://shop.icrc.org/handbook-on-data-protection-in-humanitarian-action.html?___store=default&_ga=2.31230143.1060643702.1570010929-307572606.1551094706
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 الهجرة والنزوح الداخلي: التمسك بمبدأ اإلنسانية
التاريخ والمكان : 11 ديسمبر ، الساعة 02:30 بعد الظهر

تهــدف هــذه الجلســة إلــى رفــع مســتوى الوعــي بمختلــف التحديــات واالحتياجــات اإلنســانية المرتبطــة بالهجــرة والنــزوح 
ــدول فــي تلبيــة هــذه االحتياجــات، والحــث علــى المزيــد مــن  ــة ومســؤوليات ال ــي، واستكشــاف دور الحركــة الدولي الداخل
االلتــزام والعمــل مــن أجــل ضمــان الحمايــة والمســاعدة للنازحيــن إلــى الداخــل والمهاجريــن وحصولهــم علــى الخدمــات 
األساســية والحفــاظ علــى حيــز العمــل اإلنســاني. وخــالل هــذه الجلســة، ســيوجه انتبــاه الــدول لــى البيــان عــن الهجــرة ، 

والنداء إلى العمل المقترح من أجل النازحين إلى داخل بلدانهم )تعهد مفتوح(. 

المواضيــع المقترحــة للنقــاش هــي التاليــة )نظــرًا إلــى مقاربــات الحركــة الدوليــة المميــزة ومجموعــات التحديــات الفريــدة 
التــي تطرحهــا الهجــرة والنــزوح الداخلــي، تجــدر اإلشــارة إلــى أن المشــاركين ســيتوزعون علــى خمــس مجموعــات فرعيــة 

تعمل بشكل متواز وتتناول بشكل منفصل المسائل الرئيسية المتعلقة بكل من القضيتين(: 

فيما يتعلق بالهجرة : السالمة والحصول على الخدمات؛ الحفاظ على حيز العمل اإلنساني؛ دعم إدماج  •
الالجئين في المجتمعات المضيفة وتحقيق اكتفائهم الذاتي.

 فيما يتعلق بالنزوح الداخلي: التركيز على الحلول الدائمة وعلى االستجابة في المناطق الحضرية. •

كيف يمكن ضمان الحماية المناسبة من األذى لجميع المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم القانوني، . 1
وحصولهم على الخدمات األساسية؟ كيف يمكن للدول، ومكونات الحركة، والشركاء اآلخرين، العمل معًا 

بأفضل السبل من أجل تحقيق ذلك؟ 
كيف يمكن الحفاظ على الحيز الالزم للعمل اإلنساني المحايد والمستقل وغير المتحيز في ظل اآلليات التي . 2

تعتمدها الدول لمراقبة الهجرة؟ كيف يمكن للدول، ومكونات الحركة الدولية، والشركاء اآلخرين، العمل معًا 
بأفضل السبل من أجل تحقيق ذلك؟

كيف يمكن لمكونات الحركة والدول العمل معًا بأفضل السبل من أجل تعزيز حصول الالجئين على التعليم، . 3
وسبل كسب العيش واإلدماج االجتماعي؟ كيف يمكن ضمان تلبية احتياجات المجتمعات المحلية المضيفة 

كذلك؟
كيف يمكن للدول ومكونات الحركة ضم جهودها من أجل إيجاد حلول مستديمة للنازحين إلى داخل البلد؟. 4
كيف يمكن للدول ومكونات الحركة والجهات المعنية األخرى ، مثل السلطات البلدية، ومقدمي الخدمات في . 5

المدن، والجهات العاملة في مجال التنمية، ومنظمات المجتمع المدني، أن تعمل معًا بأفضل السبل من أجل 
 تلبية احتياجات األعداد المتزايدة للنازحين المقيمين في المناطق الحضرية في مجالي الحماية والمساعدة؟

القرار  3 للمؤتمر الدولي الحادي والثالثين، الهجرة: ضمان الوصول إلى المهاجرين، والكرامة، واحترام التنوع،  •
واإلدماج االجتماعي

استراتيجية االتحاد الدولي العالمية بشأن الهجرة  •
النازحون في المدن ، تقرير اللجنة الدولية )2018( •
استراتيجية اللجنة الدولية بشأن النزوح الداخلي ، 2016-2019 •
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https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/IFRC_StrategyOnMigration_EN_20171222.pdf
https://www.icrc.org/en/publication/4344-displaced-cities-experiencing-and-responding-urban-internal-displacement-outside
https://www.icrc.org/en/publication/4344-displaced-cities-experiencing-and-responding-urban-internal-displacement-outside
https://www.icrc.org/en/document/internal-displacement-our-approach-and-strategy-2016-2019
https://www.icrc.org/en/document/internal-displacement-our-approach-and-strategy-2016-2019

