
السياق
الثقــة هــي أســاس العمــل اإلنســاني. إن وصــول الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر )الحركــة( للمحتاجيــن 
ودعمهــا لهــم وإيــاء االحتــرام لمهمتهــا هــي مســائل تعتمــد علــى ثقــة النــاس والمجتمعــات التــي تســتفيد مــن خدماتنــا 

وثقة السلطات المعنية وعموم الناس.

وقــد أدرج موضــوع الثقــة فــي العمــل اإلنســاني فــي جــدول أعمــال المؤتمــر الدولــي الثالــث والثاثيــن للصليــب األحمــر 
والهــال األحمــر بســبب الثقــة المتناقصــة فــي المؤسســات والحكومــات، وزيــادة الرقابــة العامــة، والدعــوات لمزيــد مــن 
النزاهــة والمســاءلة. ستستكشــف هــذه اللجنــة كيــف يمكــن أن تعمــل مكونــات الحركــة مــع الــدول للحفــاظ علــى الثقــة 
فــي العمــل اإلنســاني القائــم علــى المبــادئ وتعزيــزه. وســتتيح اللجنــة منصــًة لعقــد مناقشــة مفتوحــة وصريحــة بشــأن 
المســؤوليات المنوطــة بــكل مــن األطــراف الفاعلــة فــي الحركــة والــدول، والتوقعــات التــي تثمرهــا، وكيــف يمكــن تحقيــق 

توازن بين تخفيف حدة المخاطر المتأصلة في العمل اإلنساني والحاجة إلى تقاسم المخاطر المتبقية.

األهداف العامة والنتائج المتوقعة
بلورة فهم مشترك لسبب األهمية البالغة للثقة بالنسبة للعمل اإلنساني.. 1
توضيح المسؤوليات المنوطة بكل من األطراف الفاعلة في الحركة والدول في مجال الحفاظ على الثقة في . 2

العمل اإلنساني القائم على المبادئ، بما في ذلك ما يتعلق بتخفيف حدة المخاطر وتقاسم المخاطر.
إبراُز حقيقة أن الجميع يمكنهم، بل ويجب عليهم، إحداث فارٍق َجمعي، وإبراُز الخطوات الملموسة الرامية إلى . 3

تعزيز الثقة.

الصيغة
ســتتضمن أعمــال هــذه اللجنــة جلســتين عامتيــن إحداهمــا الجلســة االفتتاحيــة، حيــث ســتكون ســيجري ربــط المواضيــع 
التــي نوقشــت فــي اللجنتيــن الســابقتين متصلــًة بمســألة الثقــة. وســتعقد بيــن هاتيــن الجلســتين ثــاث جلســات 

»إضاءة على موضوع« تعاَلج فيها المواضيع التالية: 

بناء الثقة من خالل التفاعل مع المجتمعات المحلية والمساءلة: ما التغييرات األساسية  •
الالزمة؟ 

النزاهة وتقاسم المخاطر •
تهيئة بيئة مواتية للعمل اإلنساني القائم على المبادئ •

 اللجنة الثالثة: ― 12 ديسمبر 2019 

الثقة في العمل اإلنساني

المؤتمر الدولي الثالث والثالثون للصليب 
األحمر والهالل األحمر
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 بناء الثقة من خالل التفاعل مع المجتمعات المحلية
  والمساءلة: ما التغييرات األساسية الالزمة؟ 

 التاريخ والوقت: الخميس 12 ديسمبر، 10:30 ص – 12:30 م

يتزايــد إدراك أهميــة التفاعــل مــع المجتمعــات المحليــة والمســاءلة بوصفــه أولويــًة محوريــة، أْي أولويــة مركزيــة بالنســبة 
للتميــز الميدانــي وبنــاء القبــول والثقــة، واإلســهام فــي بنــاء قــدرة المجتمعــات المحليــة علــى الصمــود علــى المــدى 
البعيــد. وهــذا يكفــل أن تكــون األطــراف الفاعلــة والمجتمعــات المحليــة شــركاء علــى قــدم المســاواة فــي العمــل 

اإلنساني، وأن توّجه أصوات األشخاص األشد استضعاًفا البرامَج والعمليات. 

ومــع أن جهــوًدا مهمــة قــد ُبذلــت لتكفــل التــزام األطــراف الفاعلــة فــي الحركــة بتعزيــز التفاعــل مــع المجتمعــات المحليــة 
والمســاءلة وتحســينه، إّلا أن ثمــة تغييــرات أساســية مــا تــزال ضروريــة لزيــادة مشــاركة النــاس الذيــن يســتفيدون مــن 

خدماتنا وكفالة مساءلة أكبر أمامهم. 

مــع  والتفاعــل  مــن جانــب،  الثقــة  بيــن  المتبــادل  بلــورة فهــم مشــترك لاعتمــاد  فــي  الجلســة  هــذه  أهــداف  تتمثــل 
ــر الــذي  المجتمعــات المحليــة والمســاءلة مــن جانــب آخــر؛ وتبــادل مــا مــن شــأنه تشــكيل تفاعــل مجتمعــي ناجــح واألث
مــع  التفاعــل  لتعزيــز  والحركــة  الــدول  قبــل  مــن  اتخاذهــا  الــازم  والخطــوات  اإلجــراءات  وتحديــد  يحققــه؛  أن  يمكــن 

المجتمعات المحلية والمساءلة. 

ما سمات التفاعل الناجح مع المجتمعات المحلية؟. 1
ما المسؤولية التي تقع على عاتق األطراف الفاعلة في الحركة والدول؟. 2
ما الذي يمكن فعله للمساعدة في جعل أثر قرار مجلس المندوبين والتزامات مكونات الحركة في مجال . 3

التفاعل مع المجتمعات المحلية والمساءلة مباشًرا وإيجابًيا؟
كيف يمكننا تمكين الشباب والمتطوعين والمجتمعات المحلية وإلهامهم للعمل؟. 4

القرار بشأن التزامات مكونات الحركة في مجال التفاعل مع المجتمعات المحلية والمساءلة •
التزامات مكونات الحركة في مجال التفاعل مع المجتمعات المحلية والمساءلة – وثيقة معلومات أساسية •
موجز بشأن المكونات األساسية لتفاعل ناجح مع المجتمعات المحلية •

 األسئلة
 الرئيسية على
طاولة النقاش

وثائق داعمة

الهدف

جلسات »إضاءة على موضوع«

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/07/190767_ar-CoD-2019-CEA-draft-zero-Res_ar.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/07/190589-CD19-CEA-Background-document_ar.pdf
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 النزاهة وتقاسم المخاطر
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يجــب أن تبــرز مكونــات الحركــة أعلــى مســتوى مــن معاييــر النزاهــة، ألن الســلوك غيــر األخاقــي يمكــن أن يقــّوض ثقــة 
ــة  الجمهــور فــي العمــل اإلنســاني، بمــا فــي ذلــك مــع المجتمعــات التــي تخدمهــا الحركــة. والحركــة مســؤولة عــن كفال
والتنظيميــة  النظاميــة  اإلطــر  ومتطلبــات  الســلوك  قواعــد  ومدونــة  األساســية  للمبــادئ  وفًقــا  الخدمــات  تقديــم 

والسياساتية الشاملة، حيث تشكل هذه مجتمعة أساس العمل اإلنساني القائم على المبادئ.

وللجهــات المانحــة دوٌر تؤديــه عــن طريــق تحفيــز ودعــم العمليــات واآلليــات المتعلقــة بالنزاهــة، وفــي الوقــت نفســه 
كفالــة أال تــؤدي متطلبــات االمتثــال لهــا إلــى نقــل المخاطــر، حيــث ُتعرقــل قــدرة المنظمــة علــى تقديــم العمــل اإلنســاني 

القائم على المبادئ.

وأهداف هذه الجلسة هي: 

إبراز ما تفعله مكونات الحركة واألطراف الفاعلة األخرى في المجال اإلنساني لتقتدي بأعلى مستوى من معايير  •
النزاهة

تحديد نقاط االرتباط والتوتر في طريقة ممارسة األطراف الفاعلة في المجال اإلنساني النزاهة، عن طريق  •
مناقشة وفهم وجهات النظر المختلفة والمخاطر

استهال حوار بشأن ما يجب عمله مًعا لتعزيز النزاهة وإدارة متطلبات االمتثال، وفي الوقت نفسه تمكين  •
العمل اإلنساني القائم على المبادئ.

ما الذي تفعله مكونات الحركة والمنظمات اإلنسانية األخرى لكفالة النزاهة وإبرازها؟. 1
ما نقاط التوتر بين متطلبات االمتثال المتعلقة بالنزاهة وقدرة الجمعيات الوطنية وغيرها من المنظمات . 2

اإلنسانية على تقديم استجابة إنسانية قائمة على المبادئ؟
كيف يمكن أن تعمل الدول ومكونات الحركة مًعا إلبراز االمتثال لمتطلبات النزاهة وفي الوقت نفسه . 3

الحفاظ على مساحة للعمل اإلنساني غير المتحيز؟

بيان مجلس المندوبين بشأن النزاهة •
استرتيجية 2030، الفصل الخاص بكفالة الثقة والمساءلة •

 األسئلة
 الرئيسية على
طاولة النقاش

وثائق داعمة

الهدف

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/10/CD19-Integrity-statement-Working-draft-AR.pdf
https://future-rcrc.com/ar/tr3-trusted-organization/
https://future-rcrc.com/ar/tr3-trusted-organization/
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 تهيئة بيئة مواتية للعمل
 اإلنساني القائم على المبادئ

 التاريخ والوقت: الخميس 12 ديسمبر، 10:30 ص – 12:30 م

تتطلــب الثقــة عمــًلا إنســانًيا قائًمــا علــى المبــادئ وفعــاًلا. ويتطلــب العمــل اإلنســاني القائــم علــى المبــادئ والفعــال بيئــة 
مواتيــة. وممارســات الدولــة إمــا أن تعــوق هــذه البيئــة المواتيــة أو تدعمهــا. ستســعى هــذه الجلســة إلــى استكشــاف 

كيف ُتبنى هذه البيئة المواتية على المستويات العالمية والوطنية والمحلية، وعلى وجه التحديد:

توضيح دور الدول الذي ال غنى عنه في تهيئة بيئة مواتية للعمل اإلنساني القائم على المبادئ والفعال من خال  •
اإلجراءات القانونية والسياساتية والتنفيذية الازمة، بما فيها تجاه جمعياتها الوطنية للصليب األحمر والهال 

األحمر التي لها عاقات خاصة معها
إلقاء الضوء على التحديات الرئيسية؛ مثل كيف يمكن أن تقوض إجراءات معينة تتخذتها الدول )قوانين أو  •

سياسات أو خطوات أو خطاب، أو غير ذلك على المستويات المحلية والوطنية والعالمية( هذه البيئة المواتية، 
وتقديم أمثلة عن أثرها على المستوى المحلي

عرض أمثلة معينة لممارسات جيدة تغلبت على هذه التحديات، وتعزز هذه البيئة المواتية •
استكشاف سبل العمل المشترك للتعامل بصورة جمعية مع مثل هذه التحديات بروح المسؤولية وتقاسم  •

المخاطر.

ما المقصود بـ »بيئة مواتية«؟. 1
كيف يمكن للدول تمكين هذه البيئة المواتية أو إعاقتها؟ ما أثر مثل هذه اإلجراءات بالنسبة للعمل . 2

اإلنساني القائم على المبادئ؟ 
كيف يمكن أن تتعاون الدول ومكونات الحركة في العمل على التغلب على التحديات وتعزيز بيئة مواتية؟ . 3

تقرير عن الكوارث في العالم 2018 •

 األسئلة
 الرئيسية على
طاولة النقاش

وثائق داعمة

الهدف

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/10/B-WDR-2018-AR-RL.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/10/B-WDR-2018-AR-RL.pdf

