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 قرار المرشوع  
 

 الزتامات مكوانت احلركة يف جمال

 واملساءةل ةاحمللي اتالتفاعل مع اجملمتع 

 
 

 اإن جملس املندوبني،
 

كيد ذ يعيد التأأ نسانية )احلركة( الأمحرالهالل احلركة ادلولية للصليب الأمحر و  مربر وجودعىل أأن  اإ  عاملية، بصفهتا ش بكة اإ

الصحية والاجامتعية  ألكص، هو منع وختفيف معاانة الأشخاص املعرضني للكوارث والزناعات واملشاشخالأ  ينيتضم مال

  واملترضرين مهنا،

 

تبذهل من هجود لتقدمي ادلمع واملساعدة،  واملترضرين فامياملس تضعفني الأشخاص ساءةل أأمام قبول احلركة ابمل  واإذ يؤكد جمدًدا

والاس تغالل  عتداءمبا يف ذكل امحلاية من الا دون حتزي ودون متيزي، من أأجل تلبية احتياجاهتم وحامية كرامهتم وصوهنا،

 اجلنس يني،

 

ومعرفة  ،ارات وقدرات ونظم وهيألك جممتعيةهم املس تضعفني واملترضرين من الأزمات ميتلكونالأشخاص بأأن  واإذ يسمل

وتنفيذها واختاذ القرارات  مي الأنشطة الإنسانية اليت هتمهميف تصم قيادةحق املشاركة وال ، وهلم هممبارشة بأأوضاع  وخربة وفهم

 بشأأهنا،

 

يتأأثرون يف معظم  اجملمتعات احملليةمس توى ر والهالل الأمحر ومتطوعيه عىل أأيضًا بأأن موظفي الصليب الأمح واإذ يسمل

 الرامية اإىل حتسنيدلمع اجلهود  ابلغ الأمهيةمدخاًل  ابلتايليتيحون و ، ومه أأول املس تجيبني لها الأزماتالت الأحيان حب

 ،العمل الإنساين وتوطنيفعالية الاملساءةل و 

 

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

؛ خدمهتم اإىل دفهنالقرب من الأشخاص وأأفراد اجملمتعات احمللية اذلين يعزز الثقة و  ويبين ؛وأأكرث أأمهية ومالءمة وفعالية

ساءة اس تخدام املوارد؛ عتداءمن خماطر الا حيد  و  جيابية عىل سالمة  ويؤثر والاس تغالل اجلنس يني والفساد واإ بصورة اإ

 وأأمن موظفي احلركة ومعلياهتا،

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

وتكييف  القرارات صنعيف توجيه معلية اس تخدام هذه املعلومات  ومسؤوليةلها، والاس تجابة الضعف اليت يعانون مهنا 

 ،الواردة قيبات والإسهاماتالأنشطة اس تجابة للتع 
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دماج أأو ، وما فيحميل بتنوع الأفراد اذلين يتشلك مهنم أأي جممتع واإذ يقر ه من ديناميات قوة قامئة وأ خذة يف التطور وأأمناط اإ

ىل اختاذ التدابري الالزمة ل  قصاء، واحلاجة اإ دماج لك اجملموعات يف معليات التفاعل مع اجملمتعات احمللية فهم هذه ادليناميات و اإ اإ

 الضعف، وأأوجهالاحتياجات  وفقًا خملتلف الأنشطة تكييفومتاكئف، فضاًل عن  لعاد بشلك

 

من تبادل الرؤى أأو اخلربات، وطرح  الفئات اخملتلفة من الناسأأن التفاعل مع اجملمتعات احمللية بفعالية ميك ن  عىل واإذ يشدد 

تعقيبات حول جودة تقدمي لأرواح، و منقذة لورمبا عىل معلومات دقيقة وهممة  الأس ئةل أأو توضيح التوقعات، واحلصول

 ؛ومساءلتنا وفعالية الربامج والعمليات،

 

، والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب )امجلعيات الوطنية( مجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحرابقدرات  واإذ يش يد

 اليت تبذلهاواجلهود  اوخرباهتالأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد ادلويل(، واللجنة ادلولية للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية( 

ية يف بشلك أأكرث مهنج  أأمام الأشخاص واجملمتعات احمللية عامتد وتطبيق تدابري التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةلل

 براجمها،س ياساهتا و 

 

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

قرار و السلوك للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر واملنظامت غري احلكومية يف جمال الإغاثة يف حالت الكوارث، 

 للمجمتعات الأوسع ة واملشارك الاشرتاك النشطعزيز ت بشأأن( GA/13/40) 2013عام الصادر العامة لالحتاد ادلويل  امجلعية

 نياجلنس يعتداء والا الاس تغالل منعبشأأن  2018 عاميف املعمتدة الاحتاد ادلويل  وس ياسة، يف العمليات والربامج احمللية

بشأأن العنف القامئ عىل اجلنس والنوع الاجامتعي  2015عام لاملؤمتر ادلويل عن الصادر قرار ال، و اموالتصدي هل

(32IC/15/R3) صةل، من بني قرارات س ياساتية أأخرى ذات، 

 

ىل  واإذ يقر مثل املعيار  ،جمال العمل الإنساين اجلودة والفعالية واملساءةل يف حتسنيأأيضاً مبسامهة احلركة يف املبادرات الرامية اإ

اجملمتعات  مشاركةدلمع  والتعهدات اليت قطعها الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ودة واملساءةلالأسايس املتعلق ابجلالإنساين 

طار املعونةوتوطني  احمللية هبا  الالزتامات اليت تعهدا بطريقة أأكرث تنس يقًا لتعزيز التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل يف اإ

 ، مضن مبادرة "الصفقة الكربى"

 

ر ىل الأفعال: تفعيل  واإذ يذك  واملساءةل"، اليت أأقميت مضن فعاليات  اجملمتعات احمللية مشاركةبأأن حلقة العمل "من الأقوال اإ

ىل تبين هنج موحد للحركة2017جملس املندوبني لعام  وتوس يع نطاق الالزتامات املشرتكة بشأأن  لتعزيز ، اخُتمتت ابدلعوة اإ

 ،متعات احملليةواجمل  املس تضعفني واملترضرين من الأشخاص أأمام اجملمتعات احمللية واملساءةل مشاركة

 

)امجلعيات  لوضع مجموعة من الالزتامات ابلتشاور مع خمتلف مكوانت احلركة منذ ذكل احلني اليت بُذلتابجلهود  واإذ ينوه

ىل تعزيز التفاعل مع اجملمتعات  والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية(الوطنية  ىل املبادرات احلالية أأو الناش ئة الرامية اإ تستند اإ

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

 

ىل خدمهتم دفاذلين هتمجيع مكوانت احلركة عىل التفاعل مع الأشخاص  يشجع -2 بطريقة  ، واخلضوع ملساءلهتماإ

 ؛، وختصيص املوارد البرشية واملالية والتقنية الاكفية للقيام بذكلتتسق مع الزتامات مكوانت احلركة

 

ىل ي  -3 دماجالفردية وامجلاعية و  اقدراهت من أأجل تعزيز العمل معاً  ت احلركةوانمجيع مكطلب اإ هذه الالزتامات  اإ

تقيمي القدرات، والتطوير ، وأأدوات القرارات صنعو الس ياسات والإدارة  وضع والإجراءات تدرجييًا يف معليات

ج وزايدة احلد من الازدواجية يف الهنُ بغية  ،، والتعاونالتنظميي، وختطيط الربامج، والرصد والتقيمي، والتنس يق

 ؛تنس يقال 

 

ىلي -4 من اجلهود املبذوةل لعامتد املس تخلصة املعارف املكتس بة وادلروس  وتوثيق تبادل احلركةمكوانت مجيع  طلب اإ

، ملساءلهتمبغية مواصةل حتسني تفاعل احلركة مع املس تضعفني واملترضرين وخضوعها  هاوتنفيذهذه الالزتامات 

 ؛يف جمال املنارصة أأنشطتناو  الإنساين نامعل ومن مث حتسني نتاجئ 

 
الالزتامات يف امجلعيات الوطنية اليت تقدم ادلمع واملساعدة مجلعيات وطنية أأخرى هذه  أأن تدمج أأيضاً ب يويص -5

قدرات امجلعيات  بس بل مهنا تقدمي ادلمع املايل وغريه من أأشاكل ادلمع لتعزيز، ادلويل ابلتعاون اسرتاتيجياهتا اخلاصة

 ؛بصورة مس تدامة واملساءةلالتفاعل مع اجملمتعات احمللية  الوطنية املضيفة يف جمال

 

ىل مواصةل  مكوانتمجيع  يدعو -6 ق العمل لإعداد احلركة اإ طار منسَّ رصد وتقيمي مدى لقياس الأداء من أأجل اإ

دماج الزتامات مكوانت احلركة يف جمال التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل يف  ىل امعله طرقاإ ، وتقدمي تقرير اإ

جنازات. 2023جملس املندوبني لعام   عام حتقق من تقدم واإ
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 ملحق

 الزتامات مكوانت احلركة 

 يف جمال التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل

 

 مقدمة 

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

، بوضع الالزتامات والإجراءات ادلنيا التالية مكلحق )امجلعيات الوطنية( مع امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر

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

 

ىل و  داخل احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل مواءمة املامرسات احلالية وتنس يقها تريم الالزتامات والإجراءات ادلنيا اإ

شخاص الأ  الكوارث من املس تضعفني واملترضرين من وضامن اتباع هنج متسق بشأأن كيفية تفاعلنا مع، الأمحر )احلركة(

، مع الإقرار ابملهام والأدوار واملسؤوليات والقدرات اخلاصة للجمعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة واجملمتعات احمللية

 ادلولية. 

 

 س بل توجيهل املقرتحة  املعيارية النتاجئ واملؤرشات واملقاييسحيدد  الأداء لقياس اإطار مرشوع يتضمن هذا امللحق أأيضاً و 

دماج نوس يُ  1يف الس ياسات والربامج والعمليات. والإجراءات ادلنياالالزتامات  اإ يك  فكي  وُُيترب ويُ هذا العمل  حس 

الزتامات التقدم احملرز يف تنفيذ لرصد من أأجل وضع هنج منسق وامجلعيات الوطنية  واللجنة ادلوليةالاحتاد ادلويل  يس تخدمه

 الشأأن.هبذا جملس املندوبني  ورفع تقارير اإىل اجملمتعات احمللية واملساءةل مكوانت احلركة يف جمال التفاعل مع

 

 واملسوغات تعاريفالأول: النطاق وال  فرعال

 النطاق

 يعملون يف جمال اكنوا، سواء وموظفهيا ومتطوعهيا احلركة مكوانتمجيع وتنطبق عىل القصد من الالزتامات هو أأن تالمئ 

اعدات أأخرى تتضمن تفاعاًل خدمات ومس يقدمونبرامج طويةل الأجل أأو يف طوارئ أأو الحلالت  قصرية الأجل الاس تجابة

ىل تعزيز املساءةل وحتسيهنا عىلهتدف . و احمللية مع الأشخاص واجملمتعات مبارشاً   املس توايت: مجيع الإجراءات املرافقة اإ

ىل الرب و  ،وفروعهاامجلعيات الوطنية  مقرات  ● مساعدة الأشخاص املعرضني امج واخلدمات احمللية وادلولية الرامية اإ

 واملترضرين من الأزمات س تضعفنيللخطر وامل 

 عىل املس توايت الوطين والإقلميي والعاملي برامج ومعليات الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ●

                                                
مقدمة اإىل جملس  ، وهو وثيقة معلومات أأساس يةدليل الصليب الأمحر والهالل الأمحر للتفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةليرتكز مرشوع الوثيقة هذا عىل  1

و تدمع هذا القرار، اإىل جانب املشاورات املوسعة مع امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية والإسهامات املقدمة مهنا. وندع 2019املندوبني لعام 

 يتعلق بتحسني س أأولوايت احلركة وطموحاهتا فاميعكهذه اجلهات اإىل مواصةل التعليق عىل هذا املرشوع حبيث نضمن أأن القرار الهنايئ جمللس املندوبني ي

 وتعزيز التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل.
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ن من أأجل حتقيق أأهداف خارجيو رشاكءاحلركة أأو أأكرث و/أأو  مكوانتأأحد فهيا  تعاوناحلالت الأخرى اليت ي  ●

ىل  مماثةل، ويسعون   .ومساعدهتملية احمل متعات اجمل شخاص و فئات متشاهبة من الأ مع  العملاإ

 تعاريفال 

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

ل أأن  دماهجا يف الربامج والعمليات.  تزال تفتقر اإىل تعريف موحد وفهم مشرتكاحلركة ما اإ تقوض هذه و لهذه املفاهمي وكيفية اإ

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

القرارات، سواء أأاكن ذكل عىل مس توى الفرع أأو اجملمتع  صنعمعليات الأشخاص واجملمتعات احمللية يف الس ياسات واخلطط و 

 احلركة. يف مكوانتعدة شارك فهيا ليت ي احمليل، أأو يف الربامج والعمليات واسعة النطاق ا

 

ىل التالية  تعاريفال تُقرتح ملعاجلة هذه املسأأةل،  سعياً و  يف احلركة، وكذكل املفاهمي  املصطلحات املس تخدمة حالياً اليت تستند اإ

بلورة فهم مشرتك يف ضامن  تعاريف. وستساعد ال تخدمة واملتفق علهيا خارج نطاقها فامي يتعلق ابملساءةل أأمام املترضريناملس  

ا للتفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل. وحيظى هذا الأمر بأأمهية خاصة عند وضع الربامج والعمليات وتنفيذه اً وأأكرث اتساق

والتنس يق داخل احلركة، وأأنشطة املنارصة، ومعليات لتعاون ل  ابلنس بة، وكذكل احمللية ابلتعاون مع الأشخاص واجملمتعات

 بناء القدرات والتطوير التنظميي.

 

ىل املسؤولية املتبادةل املساءةل   هتا ومواردها بصورة أأخالقية اس تخدام سلطابمجيع مكوانت احلركة  الواقعة عىل عاتقتشري اإ

من ، و القرارات صنعحملية يف صلب معلية اإىل خدمهتم من أأشخاص وجممتعات  دفمن هت وضع مصاحلومسؤوةل من أأجل 

، حقوقهم وكرامهتم، مع حامية وصون فائدهتماملمكنة ل احملصالت والنتاجئضامن أأن يؤدي العمل الإنساين اإىل حتقيق أأفضل مث 

عىل  تاكئفبشلك م حالت الضعف والأزمات. ويشمل ذكل حق الأشخاص يف احلصول أأمام  الصمودقدرهتم عىل وزايدة 

بداء التعقيباتيف  حقهماملعلومات، و  احلصول عىل يف حقهم، و أأفضلياهتماملساعدة مبا يتناسب مع احتياجاهتم وأأولوايهتم و   اإ

 متسهم.واملشاركة يف القرارات اليت 

 

امية لزتامات القانونية والأخالقية الكفيةل حبمجليع الامتطوعهيا ضامن امتثال موظفي احلركة و  مسؤوليةوتتضمن املساءةل أأيضًا 

ساءة اس تخدام  ،اجلنس يني عتداء، ومنع الاس تغالل والاواحلفاظ عىل سالمهتم وكرامهتم نسعى اإىل خدمهتممن  والفساد واإ

لقامئ العمل الإنساين ا تقوضاليت  احلالتللتعامل مع المئة يف الوقت املناسب املوارد، واختاذ الإجراءات التصحيحية امل

 عىل املبادئ.

 

ىل التفاعل مع اجملمتعات احمللية لضامن أأن تكون الإجراءات اليت  احمللية معل تعاوين مع الأشخاص واجملمتعات طرق يشري اإ

جراءات يتخذها الصليب الأمحر والهالل الأمحر  ومس تدامة وخاضعة للمساءةل، وأأن تسامه يف دمع الأشخاص  وداجمةفعاةل اإ

جيابية  تاتغيري صياغة تويل من ومتكيهنم  احمللية واجملمتعات ويتضمن ذكل  اخلاصة.حياهتم اخلاصة وبطرقهم  يفومس تدامة اإ

بغية فهم احتياجاهتم وأأوجه  بشلك مهنجيمعهم لتفاعل والتواصل وا احمللية الأشخاص واجملمتعات لالس امتع اإىل تُتبع هُنجاً 

سهاماهتم خبصوص أأولوايهتم و أأفضلفهامً  ضعفهم وقدراهتم املتنوعة م، والاس تجابة لها والترصف أأفضلياهت؛ ومجع تعقيباهتم واإ

ماكنية وصول أ من ومتاكئف عىل أأساسها اتحة اإ  .القرارات اليت متسهم صنعللمسامهة الفعاةل يف وفرص هلم ؛ واإ
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ركة معل احلأأهداف وغاايت ب ،بادئ احلركة وقميهامب ة بشفافية وبطريقة مالمئة وميرسَّ  عالمالإ يتضمن ذكل أأيضًا مسؤولية و 

يف املسائل والقرارات  مشاركهتمكيفية و  ،منا واجملمتعات احملليةميكن أأن يتوقعه الأشخاص ا مبو  يف جمال املنارصة، وأأنشطهتا

سهاماهتوتقدمي  اليت متسهم  .اشأأهنب م اإ

  

هتدف احلركة اإىل خدمهتا و  أأزماتأأو معرضة للخطر أأو مترضرة من  ضعيفة فئةأأي  يُقصد هبم الأشخاص واجملمتعات احمللية

تنوع الأفراد اذلين يشلكون أأي ب  الأساس ية. ويتطلب ذكل الاعرتافدون متيزي وحسب احتياجاهتا مبا يتوافق مع املبادئ 

وديناميات  الوضع الاجامتعي والاقتصادي،، و والتنوع ، والإعاقة،العمرو  ،النوع الاجامتعي ؤديهادلور اذلي ي، و حميل جممتع

يف زايدة اخملاطر وأأوجه الضعف والهتميش اليت تعاين مهنا  ال خذة يف التطورة وأأمناط الإدماج أأو الاستبعاد القامئة أأو القو 

تكييف هُنج التفاعل مع اجملمتعات احمللية لتلبية احتياجات مسؤولية  ويعين أأيضاً  .حميل معني  متع يف جم  الفئات من الناسبعض 

 الالزمة لإاتحة الوصول ال من اختاذ التدابريو  خمتلف الفئات وبناء قدراهتا ومعاجلة أأوجه الضعف دلهيا ومراعاة أأفضلياهتا

ىل ادلمع واملساعدة.و املتساوي و  وادلامج  املتاكئف اإ

 

 واذلين ص واجملمتعات احمللية الأشد ضعفًا وترضراً عىل حتسني املساءةل أأمام الأشخا ويف حني أأن الرتكزي ينصب أأساساً 

 يف مواهجة ظروف أأخرىالزناع أأو الكوارث أأو  يف مواهجة حالتسواء اكنوا  ،بصورة مبارشةالربامج والعمليات تس هتدفهم 

اذلين ل  ناسأأخرى من ال  فئات ووهجات نظرأ راء  مراعاة رضورة ، فاإن الالزتامات تعين أأيضاً تعرضهم للخطر أأو الضعف

 وأأنشطهتا يف جمال املنارصة.قد يتأأثرون بشلك غري مبارش بعمل احلركة  مولكهن بصورة مبارشةيتلقون املساعدة 

 

 تقدمي ادلمعمن بدءًا ، لمساءةل داخل احلركةوأأكرث خضوعًا ل  أأكرث شفافيةاختاذ تدابري عىل هذه الالزتامات أأيضًا  نطويوت 

ىل املوظفني واملتطوعني اذلين يعملون عىل مس توى الفر  لهيمع واجملمتعواإ ىل بناء عالقات فعاةل ات احمللية والاس امتع اإ ، اإ

 خمتلفلإدارة العليا والقيادات عىل ملشرتكة اليت تضطلع هبا اسؤولية اامل لك يف حني تش، بني مكوانت احلركة تاكفئةوم 

اإىل  هندفمع من  معلنا طرقيف  عنرصًا جوهرايً  بذكلوالزتاهما  واملساءةل التفاعل مع اجملمتعات احملليةضامن ل امس توايهت

 من أأشخاص وجممتعات حملية. مخدمهت

 

 املسوغات

زتام ابلعمل عىل منع املعاانة الإنسانية وختفيفها يف حالت الأزمات، وتقدمي املساعدة لعاتقنا الاتضع املبادئ الأساس ية عىل 

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

 .واجملمتعات احمللية اذلين نسعى اإىل مساعدهتم

 

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

املعيار الإنساين الأسايس املتعلق ابجلودة واملساءةل وعدد من س ياسات احلركة، والالزتامات اخلارجية مثل  حالت الكوارث

(Core Humanitarian Standard for quality and accountability )اإىل حيث تدعو احلركة  ،هذا الواجب

انهتاج طرق يف  يعين هذا أأيضاً و . ساين وأأنشطة املنارصةوضع الأشخاص واجملمتعات احمللية املس تضعفني يف صلب العمل الإن 

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://corehumanitarianstandard.org/
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القرارات اليت متس  الاطالع عىليف  حق الأشخاصوالتنوع عىل املس توى احمليل، وتعزز  فضلياتالعمل حترتم الثقافة والأ 

بداء الرأأي فهياو يف اختاذها  واملشاركة حياهتم وحمصالت  نتاجئضامن أأن تسفر الربامج والعمليات عن  يعين ذكل أأيضاً و . اإ

 .تعود ابلفائدة علهيم

 

ن  – التفاعل مع اجملمتعات احمللية مسأأةل هممة للغاية يف سبيل  – اإىل خدمهتم دفهنطريقة تواصلنا مع الأشخاص اذلين اإ

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

دارة ورصد، عنرصًا أأساس ياً  وتصممي وتنفيذ وصياغةمراحل الربامج والعمليات، من تقيمي  عه وخضو  معلنايضمن فعالية  واإ

 للمساءةل.

 
القرارات،  صنعو  والإدارة الس ياسات معليات وضع الإدماج املهنجي للتفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل يف قد يساعدو 

 :الاضطالع مبا ييلاحلركة عىل  ،لربامج والعملياتذكل يف ا دمجو 

ىل  ● حتديد ، و لهاالاس تجابة ويف جمال املساعدة  أأفضلياهتاو  اوأأولوايهت احتياجاهتافهم ة و احمللي اجملمتعاتالاس امتع اإ

هذه  تأأثريوكيفية  ،والإدماج ،والتنوع ،والإعاقة ،والنوع الاجامتعي ،والعمر ،بديناميات القوة صةلاملت سائلامل 

 الضعفأأوجه عىل  املسائل

ماكنية الوصول العادل واملتاكئف  ● اتحة اإ ىل اإ  املناس بة واملهمةواخلدمات  ملساعداتااإ

دارهتا واخملاطر حتديد  ● زاءشواغل اجملمتعات احمللية والتخفيف من حدهتا، مبا يف ذكل اإ ، واختاذ التدابري الأمن وامحلاية اإ

دراك املوظفني واملتطوعني ملسؤولياهتم القانونية والأخالقية  ا، ول س امي فامي يتعلق مبنع ووفاهئم هبالالزمة لضامن اإ

 اجلنس يني عتداءالاس تغالل والا

عامل حقوقهم  الأشخاص واجملمتعات احملليةمتكني  ●  القرارات صنعحىت يكون بوسعهم التفاعل مع معليات  بفعاليةمن اإ

، مبا يف ساعداتمع السلطات املعنية ومقديم امل  وتقدمي ادلمع هلم لالضطالع بأأنشطة املنارصة ،واملشاركة فهيا

 أأولوايهتمحتقيق لتلبية احتياجاهتم و  ،ذكل احلركة

ووضع  هذه اجملمتعات ضعفللحد من  واملساعدة عىل حشدها ومعارفها ومواردهااحمللية  قدرات اجملمتعاتحتديد  ●

أأزمات ضعف أأو حالت  لنشوءمنعًا  هاوتنفيذ الصمود قدراهتا وقدرهتا عىل وزايدة الكفيةل بتعزيز سرتاتيجياتالا

 يف املس تقبلوالتخفيف من حدهتا 

منظور الأشخاص واجملمتعات من  والفعالية والاس تدامة ةوداجل من حيث ةمعل احلركة وأأنشطة املنارص  حتسني ●

 احمللية ذاهتم

 احمللية. واجملمتعات شخاصبني احلركة والأ وتعزيز هذه العالقات  الثقة والشفافية والاحرتام بناء عالقات قامئة عىل ●
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واحلد من ازدواجية الأدوات والهُنج، ، تطبيقهاستساعد هذه الالزتامات والإجراءات ادلنيا يف توحيد املامرسات اجليدة وتكرار 

دخال  الأشخاص واجملمتعات  اإىل خدمهتم مندف من هن حتسينات عىل طريقة تفاعل احلركة معوضامن اس مترارية التعمل واإ

  احمللية، وخضوعها للمساءةل أأماهمم.

 

 الثاين: الالزتامات والإجراءات ادلنيا فرعال

جراءات دنيا املوىص هبا  س بعة الزتامات فرعحيدد هذا ال تعزيز التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل وحتسيهنا  يُراد مهناواإ

طاراً . عىل صعيد احلركة طريقة أأساس ية التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل صبح لضامن أأن ي  وتقدم هذه الالزتامات اإ

جراءاتنا املؤسس ية حبيث ينعكس، احلركة داخلللعمل  ه وجالعمليات، ويدمج ابلاكمل يف الربامج و ويُ ، يف س ياساتنا واإ

 داخل احلركة ومع اجلهات الفاعةل اخلارجية. أ زرالتعاون والت

  

 :1الالزتام 

دماج ااحلركة  مكوانتمجيع لزتم ي  .اواإجراءاهت اوس ياساهت ايف اسرتاتيجياهتلتفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل ابإ
 

 :مبا ييل احلركة مكوانتس يضطلع مجيع ، 2023 عام حبلول

واحتياجاهتم وأأولوايهتم وأأفضلياهتم الأساس اذلي  الأشخاص واجملمتعات احمللية عل قدراتجب خاصاعامتد الزتام س يايس  ▪

ليه معل احلركة وأأنشطهتا يف جمال املنارصة   يستند اإ

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

والنوع  الكوارث، والرعاية الصحية، مبواهجةلقة والاسرتاتيجيات والإجراءات الأخرى ذات الصةل؛ مثل تكل املتع

دارة شؤون املوظفني واملتطوعني، والتواصلوامحلاية،  الاجامتعي،  واإ

جراءات التفاعل مع  رشحًا واحضاً ذات الصةل اخلطط الاسرتاتيجية والتنفيذية ع يمج  تضمنضامن أأن ت  ▪ دماج اإ لكيفية اإ

 العمل مع الأشخاص واجملمتعات احمللية. طلبتت الربامج والعمليات اليت يف ورصدها وقياسهااجملمتعات احمللية واملساءةل 

 

 :2الالزتام 

جراء حتليلاحلركة  مكوانتيلزتم مجيع  ل اإىل فهم أأفضل بغيةفهيا  تعملللس ياقات اليت  منتظم ابإ من  تنوع احتياجاتل  التوصُّ
 .لها ، والاس تجابةموقدراهت همضعف  وأأوجه من الأشخاص واجملمتعات احمللية مومساعدهت ميسعون اإىل خدمهت

 

 احلركة مبا ييل: مكوانت، س يضطلع مجيع 2023حبلول عام 

جراء حتليل للوضع والس ياق  ▪  الاجامتعية والاقتصاديةوالعوامل املعارف واملهارات والقدرات القامئة من أأجل حتديد  اإ

يف  من الناس فئات خمتلفةاليت تواهجها اليت تزيد اخملاطر وأأوجه الضعف  وديناميات القوة والس ياس ية و/أأو الثقافية
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ة منصفة تشاركية مع اس تخدام هُنج اجملمتع احمليل،  اكن ذكل مىت  احمللية يف اجملمتعات الفئاتمجيع  اجدر لإرشاك واإ وميرسَّ

 ممكناً 

يالء هذا التحليلاإىل  معليات استناداً برامج و  تصممي ▪ لنوع الاجامتعي والعمر ج املتعلقة اباج الهنُ لإدماهامتم خاص ، مع اإ

حلاق الرضر" يف أأنشطة تقيمي الاحتياجات والتخطيط حساس ياتومراعاة  والإعاقة وامحلاية والإدماج  الزناع و"عدم اإ

 لتلبيهتا

ذكل من وغري ، ومجع البياانت املصنفة حسب اجلنس والعمر والإعاقة وحتديثه ابنتظاموالس ياق  الوضعحتليل رصد  ▪

 ختاذا، مع القرارات صنعمعليات  توجيهمحلاية واس تخدام هذه البياانت ل ملتعلقة اباطر ااخملتقيمي و ، معايري التنوع وحتليلها

 .احلفاظ علهيامو  البياانت الشخصية خصوصية ورسية محلايةالالزمة تدابري ال 

 

 :3الالزتام 

، امجلعيات الوطنيةمتطوعو الأشخاص واجملمتعات احمللية، مبا يف ذكل بتيسري توس يع نطاق مشاركة احلركة  مكوانتيلزتم مجيع 
 .من أأجل جياد حلول مناس بة وفعاةل للمشألك اليت تواهجهموقدراهتم ومساعدهتم عىل تطبيق معارفهم وهماراهتم 

 

 احلركة مبا ييل: مكوانت، س يضطلع مجيع 2023حبلول عام 

 بشأأنلتحديد أأولوايهتم وأأفضلياهتم  ابنتظام واجملمتعات احمللية والتشاور معهمللأشخاص  اختاذ التدابري الالزمة لالس امتع ▪

 القرارات صنعيف  مشاركهتموكيفية ، متسهمتصممي وتنفيذ الربامج والعمليات اليت 

دماج أ ليات  ▪ يف مجيع  ومشاركهتم التفاعل بشلك أ من وميرسَّ ومتاكئف مع الأشخاص واجملمتعات احمللية تيسري تكفلاإ

يف  بشلك مهنجي ومراعاهتا مدخالهتم ومساهامهتم ماجدوضامن اإ ، أأفضلياهتممع  وافقمبا يت مراحل الربامج والعمليات

 القرارات صنعمعليات 

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

ىل اجملمتعات احمللية )مبا صنعواملوارد، ونقل مسؤوليات  الأموالاعامتد تدابري لتخصيص  يف ذكل متطوعو  القرارات اإ

 .اكن ذكل ممكنًا ومناس باً  مىت يتعلق ابلقرارات اليت متسها، فامي لك الفرعية(والهيأ امجلعيات الوطنية

 

 :4الالزتام 

، خدمهتمدف اإىل شخاص واجملمتعات احمللية اذلين هنابلس امتع اإىل التعقيبات الواردة من الأ احلركة  مكوانتيلزتم مجيع 
 تكل التعقيبات والترصف عىل أأساسها بشلك مهنجي.ل والاس تجابة 

 
 احلركة مبا ييل: مكوانت، س يضطلع مجيع 2023حبلول عام 
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ىل ا لالس امتع الالزمة تدابريال اختاذ  ▪ الوسائل املوثوق القنوات و ابنتظام بشأأن  واستشارهتم لأشخاص واجملمتعات احملليةاإ

 الرباجميةمن الأنشطة  بوصفها جزءًا عادايً  ملسائل اليت هتمهماب املتعلقةالشاكوى و لتقدمي التعقيبات  دلهيم هبا واملفضةل

 وامليدانية

دماج تدابري مناس بة للس ياق وأ منة و  ▪ ة وم مُ اإ وتوثيقها وحتليلها  مجلع تعقيبات الأشخاص واجملمتعات احمللية نصفةيرسَّ

 املساعدة املقدمة توقيت رضامه عن دىمتقيمي ل أ ليات  ، مبا يف ذكلابنتظام والاس تجابة لها والترصف عىل أأساسها

وتفاعلهم معنا، واس تخدام هذه  ،وقدرهتم عىل التأأثري علهيا القرارات صنعمعلية يف مشاركهتم ، و وفعاليهتا وجودهتا

 اجلودة حيثمعل احلركة وأأنشطهتا يف جمال املنارصة والاس مترار يف حتسني ذكل من  املعلومات كأساس لتكييف

 ساءةل امل فعالية و الو 

جراءات اختذت أأم مل تُتخذ ضامن حتديد املسؤوليات والقنوات املؤسس ي ▪ ة بصورة واحضة ملعاجلة التعقيبات وتتبع أأي اإ

هناء الإجراء ذلكلنتيجة  يف  ُأخذت تعقيباهتممن أأن  والتحققبلك شفافية  ةياحملل  الأشخاص واجملمتعات بالغابإ  واإ

جراءات  ،عىل حنو مالمئ الاعتبار  من امأأو غريه اجلنس يني عتداءالاس تغالل والا أأليتمسللتعامل مع  حمددةمع وضع اإ

 .املسائل احلساسة

 

 :5الالزتام 

كرب من الشفافية بتحقيق قاحلركة  مكوانتيلزتم مجيع  هندف الأشخاص واجملمتعات احمللية اذلين مع  يف تواصلنا وعالقتنادر أأ
 اإىل خدمهتم.

 

 احلركة مبا ييل: مكوانت، س يضطلع مجيع 2023حبلول عام 

، ويفضلوهناهبا  اليت يثقونالتشاور مع الأشخاص واجملمتعات احمللية ابنتظام بشأأن مصادر املعلومات وقنوات التصال  ▪

يالء اهامتم خاص للم ذات الأولوية وحتديد احتياجاهتم  ىل استناداً ، القيامسائل املتعلقة ابلتنوع، و من املعلومات، مع اإ  اإ

واختبارها والتأأكد والتصال الثنايئ الاجتاه  وتغيري السوك واملنارصة املعلومات تبادلاملتعلقة ب نشطة الأ  ذكل، بتصممي

ةومُ  من أأهنا مالمئة وشامةل  ومناس بة من الناحيتني اللغوية والثقافية ،يرسَّ

 وتنفيذها،دلى التخطيط للربامج أأو العمليات  اختاذ التدابري الالزمة للتفاعل مع الأشخاص واجملمتعات احمللية ابنتظام، ▪

ومعايري الاختيار فامي يتعلق بتلقي  وخمصصات املزيانية؛ ؛املقررةالغاايت والأهداف؛ والأنشطة  عىل اطالعهممن أأجل 

الربامج  أأو املشاركة يفزيد من املعلومات أأو تقدمي التعقيبات والشاكوى املاملساعدات؛ وأ ليات احلصول عىل 

 م عىل ذكلهت، والامتس موافقوالعمليات

قامة تنس يق اجلهود املبذوةل  ▪ واجملمتعات  املس تضعفنيالثقة والاحرتام املتبادلني مع  قواهماعالقات مس مترة من أأجل اإ

 هتا املتعلقةاحلركة ومدون مبادئ بشأأنبطريقة شفافة ، وتبادل املعلومات ال خريناملصلحة  أأحصابو  لية الضعيفةاحمل 

 لإجراءات والسلوكيات واملسؤولياتاب فامي يتعلقمنا  هذه اجلهات تتوقعه قدوما  وطرق معلها، وقميها، قواعد السلوكب

يالء اهامتم خاص مل املكرسة داخل احلركة  أأشد الفئات هتميشًا وحرمااًن داخل اجملمتعات احمللية.لوصول اإىل سأأةل ا، مع اإ
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 :6الالزتام 

جمال التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل عىل مجيع بتعزيز املعارف واملهارات والكفاءات يف احلركة  مكوانتيلزتم مجيع 
 بشلك مهنجي. هذا التعمل يف معلنا دماجاملس توايت، وابإ 

 

 احلركة مبا ييل: مكوانت، س يضطلع مجيع 2023حبلول عام  

يف التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل بشلك مهنجي  ختصيص املوارد البرشية واملالية والتقنية الاكفية لإدماج ▪

 الاسرتاتيجيات والس ياسات والربامج والعمليات املؤسس ية

 املنظمة صعيد عىللرصد مبادرات التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل  العلياالإدارة و  احلمك تعيني منسق يف فريق ▪

 يف الربامج والعمليات والإرشاف علهياو

متعات احمللية واملساءةل سؤولياهتم يف جمال التفاعل مع اجمل مل  معايري تقيمي املعنينيوظفني تقياميت أأداء امل شملأأن ت  ضامن ▪

 ادلمع املالمئ هلم لتحقيق ذكلحتدد و  مقاييس ومؤرشات أأداء واقعية وقابةل للتحقيقضع تأأن و 

الأولوية  ومنح، اجملمتعات احمللية واملساءةل عىل نطاق واسع يف جمال التفاعل معتبادل املبادئ التوجهيية والأدوات القامئة  ▪

لفائدة قيادة احلركة وهيئات  بصورة مس مترة وبناء القدرات وتبادل املعارفتقدمي املساعدة التقنية املتعلقة ب لتدابري ل 

طاريكون و احمللية،  واجملمتعات، ول س امي عىل مس توى الفروع احلمك والإدارة واملوظفني واملتطوعني  ذكل يف اإ

 والتعاون  تمنية املوارد البرشيةللتطوير التنظميي و  الاسرتاتيجيات العامة

نشاء  ▪ للمامرسني داخل امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل  جممتعتشجيع وتيسري تبادل املعارف، والتعمل بني الأقران، واإ

ىل ،اخلارجيني، ومع الرشاكء بني هذه املكوانت فاميواللجنة ادلولية و  من أأجل  ، وذكلاملامرسات اجليدة والتعمل استناداً اإ

حتسني يف  ترس يخ املزيد من الوعي والفهم فامي يتعلق ابلس بل اليت يسامه هبا التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل

 .عات احمللية واملترضرين من الأشخاص واجملمتاملس تضعفني فائدةل النتاجئ

 

 :7الالزتام 

زاء التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل  اهُنجهبتنس يق احلركة  مكوانتيلزتم مجيع  مبا يف  ،العمل يف الس ياقات ذاهتا دلىاإ
 اجلهود، وحتسني الفعالية والكفاءة. ازدواجية، بغية تعزيز الامتسك والاتساق، وتفادي ذوي صةل رشاكء خارجيني ذكل مع

 

 احلركة مبا ييل: مكوانت، س يضطلع مجيع 2023حبلول عام 

زاء  وتطبيق التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل يف جمال امعلهمواصةل توحيد  ▪ دة اإ الربامج  مجيع يف ذكلهُنُج موح 

اسرتاتيجية امجلعية الوطنية و  مع أأولوايت املترضرين من الأشخاص واجملمتعات احمللية وأأفضلياهتم وافقوالعمليات، مبا يت

 املُضيفة ورؤيهتا
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دة للتفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل،  ▪ نشاء واس تخدام منصات وأ ليات موح  للحصول عىل شرتكة امل ليات ال   مثلاإ

، فهيا مشاركهتمو  اتالقرار  صنعتفاعل الأشخاص واجملمتعات احمللية مع معليات  تعزيزالكفيةل ب  الأساليبأأو  التعقيبات

 ، مىت اكن ذكل مناس بًا وممكناً مع اجلهات الفاعةل اخلارجية ذات الصةل التنس يق منصاتو أ ليات  واملشاركة يف

والتحليالت ذات الصةل الواردة من الأشخاص  تبادل املعلومات والإسهامات والتعقيبات والبياانت دلىام الشفافية الزت  ▪

اليت  سائل والشواغلامل حتديد  بغية اخلارجيني ذوي الصةل الرشاكءو  الأخرى كةاحلر  مكوانت واجملمتعات احمللية مع

يالتواهجهم   وامحلاية. ء الاعتبار الواجب ملسائل الرسية والأمنومعاجلهتا، مع اإ

 

 النتاجئ املتوقعة والرصد والإبالغالثالث:  فرعال

املساءةل الفردية وامجلاعية أأمام الأشخاص واجملمتعات س يعزز اعامتد هذه الالزتامات والإجراءات وتنفيذها بشلك مهنجي  

أأن تقدم بطريقة ضامن قدرة احلركة عىل  يفالالزتامات والإجراءات  عدستسام. و ومساعدهت اإىل خدمهتم دفاحمللية اذلين هن

وأأولوايهتم  احمللية واجملمتعاتلأشخاص حتياجات ال وفقاً  أأكرث اتساقًا نتاجئ أأفضل من حيث اجلودة والفعالية واجلدوى

 .مع حامية وصون حقوقهم وكرامهتمو ، أأفضلياهتمو 

يف  ووفائه هبا احلركة لهذه الالزتامات مكوانتلك مكون من  اعامتد كيفيةعىل  ، فاإن جناح هذا القرار يتوقفومع ذكل

جراءاته وبراجمه ومعلياته  ثالثةيشمل  الأداء قياسل اإطار  مرشوع وضع القراريقرتح وتبعًا ذلكل، املؤسس ية.  س ياساته واإ

دماج النجاح يف ملساعدة احلركة عىل قياس وتقيمي مدى مقرتحة نتاجئ ومؤرشات املتعلقة ابلتفاعل جراءات الإ لزتامات و الا اإ

معل احلركة وأأنشطهتا  يف حتسني والس بل اليت يسامه فهيا ذكل، يف املقابل،واملساءةل يف طرق معلنا  مع اجملمتعات احمللية

 ساءةل.امل فعالية و الودة و اجل من حيث ةيف جمال املنارص 

بني اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل  لإجراء املزيد من املناقشاتهو اس تخدام مرشوع الإطار هذا كأساس  من ذكل قصدوال

قدم احملرز عىل املس تويني الفردي وامجلاعي وضع هنج منسق لتقيمي التبغية  ،جملس املندوبني عقب اجامتعوامجلعيات الوطنية 

 ما نقوم به كحركة.لك أأساس واملساءةل التفاعل مع اجملمتعات احمللية  حىت يكون ورصده والإبالغ عنه
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 لتفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةلاملقرتحة يف جمال االنتاجئ  
 

 1النتيجة 

واملساءةل بوصفها الأساس  املقطوعة يف جمال التفاعل مع اجملمتعات احمللية للزتاماتاباحلركة بشلك مهنجي  مكوانت وفاء ▪

 .مومساعدهت ماإىل خدمهت اذلين هتدفالأشخاص واجملمتعات احمللية مع  امعلهطرق اذلي تقوم عليه 

 

 :مؤرشمثال عىل 
دماجدرجة   ▪ والاحتاد ادلويل  الوطنية اتامجلعييف اسرتاتيجيات عىل نطاق احلركة  ادلنيا الإجراءاتو  الالزتامات اإ

جراءاهتا وبراجمها ومعلياهتا واللجنة ادلولية  .ويف س ياسات هذه املكوانت واإ

 

 2النتيجة 

جممتعات حملية عن الفرص اليت أأتيحت هلم للتأأثري و  أأشخاصركة وأأنشطهتا يف جمال املنارصة من احلمن مشلهم معل  رضا ▪

 .متسهمعىل القرارات اليت 

 

 املؤرشات:أأمثةل عىل 
بشلك مهنجي  الرامية اإىل خدمة الأشخاص واجملمتعات احمللية من أأجل املشاركةاحلركة للتدابري  مكوانتدرجة اعامتد  ▪

دارهتا و   وتقيميها. رصدهايف تصممي الأنشطة وتنفيذها واإ

 العملية.مج/يف مجيع مراحل الربان القرارات صنععن قدرهتم عىل التأأثري يف معلية احمللية الأشخاص واجملمتعات  درجة رضا ▪

 

 3النتيجة 

أأنشطتنا ومالءمهتا  عن جودةمن مشلهم معل حركة وأأنشطهتا يف جمال املنارصة من أأشخاص وجممتعات حملية رضا  ▪

 .اوفعاليهت

 

 أأمثةل عىل املؤرشات:
ىل التعقيبات والإسهامات اليت قدهما الأشخاص واجملمتعات احمللية درجة الاستناد  ▪  تصممي أأنشطةيف  اإ

 .احلركة/تغيريها/تكييفها

 ذات الأولوية. أأفضلياهتمتليب احتياجاهتم و  اليت عن نتاجئ أأنشطة احلركة احمللية واجملمتعات شخاصدرجة رضا الأ  ▪
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ىل 1النتيجة  يف زايدة  سيسامه التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل واس تخدامه الرتكزي عىلاعامتد افرتاض أأن  تستند اإ

لهيم ممن هتدف اإىل مساعدهتمتقريب معل احلركة وأأنشطهتا يف جمال املنارصة   معلها قبولوضامن  وزايدة قدرهتا عىل الوصول اإ

يساعد و القطاعني الإنساين والتمنوي. بصورة أأمع يف داخل احلركة و  املتاحة ويتوافق هذا مع اخلربات الراهنة. تأأثريه زوتعزي

ذا اكناملؤرش يف ت  تدابري التفاعل الالزتامات والنظم والعمليات املؤسس ية املطلوبة لإدماج  احلركة مكوانت دلىت قيمي ما اإ

ذا اكنت امعلهمع اجملمتعات احمللية واملساءةل بشلك مهنجي يف  الأشخاص واجملمتعات توقعات ل  تس تجيبالتدابري  هذه، وما اإ

 النتاجئ املرجوة.حتقق و  احمللية

 

ىل املؤرشات، جانب اإىل هتدفان، 3و 2 النتيجتان فامي  منظور الأشخاص املترضرين أأنفسهماس تخالص بياانت وأأدةل من  اإ

ذا اكلاحلركة  معل تلبيةدى مب يتعلق عىل القرارات اليت متسهم.  يؤثروننوا يشعرون بأأهنم حتياجاهتم ذات الأولوية، وما اإ

عن قدرهتم عىل تشكيل القرارات  رضامهمدى و  تصورات الأشخاص واجملمتعات احملليةب  تتعلقويتضمن ذكل مؤرشات 

ويستند  .وفعاليهتا ونتاجئها رضامه عن جودة املساعدة املقدمة دىامج/العمليات والتأأثري فهيا، ومباملتعلقة بتصممي وتنفيذ الرب 

الرامية اإىل  هوداجل عن جودة  الأشخاص ومدى رضامهتتبع ورصد تصورات  احلركة يف جمال داخلاخلربة تنايم  ذكل اإىل

طار وفعاليهتا املساعدات تقدمي  .القرارات صنعمعلية  يف اإ

 

ىل ىل ،أأن هذه النتاجئ واملؤرشات املقرتحة وجتدر الإشارة اإ  ويتعني الإعدادل تزال قيد  ،والإبالغأأدوات الرصد  ابلإضافة اإ

 يوىص ،. ومع ذكلحالياً  احلركة مكوانتنفذها ت اليت مع معليات التخطيط والرصد والتقيمي والإبالغ لتتواءم وتكييفها  صقلها

ىل أأسلوب متسق مع اجملمتعات احمللية  التفاعل يف تنفيذ تدابري ملدى النجاح احملرز جامعيوقياس تتبع لإجراء  ابلتوصل اإ

 واملساءةل عىل صعيد احلركة.

 

صقل وحتسني النتاجئ واملؤرشات من أأجل س يواصل الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية التشاور والتعاون مع امجلعيات الوطنية 

يف جمال التفاعل مع مع الالزتامات ادلولية املامثةل  واءمةاملقرتحة، وسيس متران، قدر املس تطاع، يف ضامن الاتساق وامل

 .املعيار الإنساين الأسايس املتعلق ابجلودة واملساءةل، مثل اجملمتعات احمللية واملساءةل
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 مع اجملمتعات احمللية واملساءةل يف الربامج والعمليات للتفاعلوضع مقاييس معيارية 

طار معلية التشاور اجلارية بشأأن الالزتامات والإجراءات ادلنيا، أأوىص العديد من  احلركة بوضع مقاييس  مكوانتيف اإ

دماج التفاعل مع اجملمتعات احمللية دلى وضع الربامج والعمليات وتنفيذها. ، يف جانب هذا يقرو  معيارية للمساعدة يف اإ

منه، بتفاوت مس توى القدرات واملوارد واخلربات داخل احلركة بشأأن مسأأليت التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل، 

 مرور الوقت.مع وبرضورة حتديد أأهداف أأوحض من أأجل مواصةل التحسني 

 

جراءاهتا الزتامات مكوانت احلركة تطبيق  عن كيفيةالتالية أأمثةل  املعيارية تقدم املقاييسو  يف جمال التفاعل مع اجملمتعات واإ

للجمعيات الوطنية والاحتاد ادلويل  هذه املقاييس املعياريةتتيح و . ةمعليدورة حياة برانمج أأو  احمللية واملساءةل خالل

د التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل تدابري اعامتدواللجنة ادلولية  . الوقت مع مروروحتسيهنا  هاتدرجييًا يف معل  ماهجاواإ

ىل جنب مع قاييس املعياريةالنظر يف هذه امل وينبغي ُ  العمل جنبًا اإ دعىل املس توى املؤسيس نفذ امل  ماجمن أأجل اإ

دم ادلنيا الإجراءاتو الالزتامات   املعنيةفرقة لأ لادلمع واملوارد  قدمي ما يكفي منوت ،يف طرق العمل التنظميية اجاً اكمالً اإ

 .احمللية واجملمتعات شخاصتنفيذ الأنشطة مع الأ ب 

 

وضع املقاييس موضوع ال يزال ف ،واملساءةل يف جمال التفاعل مع اجملمتعات احملليةالنتاجئ واملؤرشات املقرتحة  يف حاةل كام

جراء يف طور الإعداد،املعيارية  جنازهاملزيد من املشاورات من أأجل حتسينه  ومن الرضوري اإ  .واإ

 

 ثالثة مس توايت من الأداء: املقرتحة املقاييس املعياريةوحتدد 

 

o   فرقة: هذا املس توى 1املس توى حيدد وهو . جمال التفاعل مع اجملمتعات احملليةذات اخلربة احملدودة للغاية يف  موجه للأ

دراهجااليت  للغاية بعض اخلطوات الأساس ية الوفاء ببعض  ويشمل ذكلالربانمج أأو العملية.  خمتلف مراحليف  ينبغي اإ

لربانمج، اب املتعلقةاملعلومات والقرارات الأساس ية عىل  الأشخاص واجملمتعات احمللية طالعاإ ، مثل الأساس ية املتطلبات

بداء التعقيبات وتقدمي الشاكوى. أ ليات وقنواتوب  اإ

o  جمال التفاعل مع اجملمتعات احملليةيف اخلربة  دلهيا يشء مناليت  فرقةهذا املس توى اإىل مساعدة الأ  ريم: ي2املس توى 

دماج هذا اجملالوحتسني درجة  رفعواملساءةل عىل  املتطلبات الأساس ية  وهو ميتد ويتجاوز نطاقيف الربامج والعمليات.  اإ

دماج من خاللللغاية  ضافية اإ ىل لياتال  ، مثل تدابري اإ  لتشاوراومجع التعقيبات والشاكوى والاس تجابة لها،  الرامية اإ

 .علهياالامتس موافقهتم بشأأن اخلطط والأنشطة و لأشخاص واجملمتعات احملليةمع ا

o  دماج التفاعل س يكون عليهاذلي  شلكال : يساعد هذا املس توى يف حتديد 3املس توى مع اجملمتعات احمللية واملساءةل  اإ

دماجاً اكمالً  واجملمتعات  لأشخاصمشاركة افرص لالتدرجيية الزايدة  املمتثةل يف هدافالأ  وهو حيققالعملية. يف الربانمج/ اإ

لضامن أأن  والاضطالع بدور قيادي يف هذا الشأأن القرارات املتعلقة ابلربانمج/العملية صنعيف  ةمبارش  مشاركةاحمللية 
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، وتكييف الأنشطة من معليات التصممي والتنفيذ والرصد والإدارة يف صلب وتعقيباهتمووهجات نظرمه  مهأ راؤتكون 

 أأفضلياهتم.حتياجاهتم وأأولوايهتم و الاس تجابة ل حتسني أأجل

اليت يصعب فهيا تنفيذ تدابري التفاعل مع اجملمتعات  الس ياقاتوجود العديد من ب نطاق املس توايت هذا اعرتافاً  عكسوي

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

قرار ابلقيود واملعضالت اليت اجملمتعات احمللية واملساءةل(.  وقد  عمليات.لربامج وال اب نيةتواهجها الأفرقة املع ويف هذا أأيضًا اإ

ذا تغري الس ياق  من املمكن بل من الرضوري، لكنو ، بعض احلالتيتعذر حتقيق املس توايت الوسطى واملتقدمة يف  اإ

د يف الربامج والعمليات أأهداف أأكرث طموحومسحت الظروف، أأن  يف جمال التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل  اً حُتد 

 س متر مبرور الوقت.والسعي للتحسني امل 

 

اليت تركز  ضامن اجلودةل ادلاخلية عملياتال  القرارات ابملعلومات املطلوبة دلمع صانعياملقاييس املعيارية  ميكن أأيضاً أأن تزودو  

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

 .اخلارجيني، ورفع التقارير للجهات املاحنة وأأحصاب املصلحة ال خرين لقرارات الإدارية والتعمل داخلياً ا اختاذابلفائدة عىل معلية 
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 املقاييس املعيارية املؤسس ية

املساءةل و  ات احملليةاجملمتع تدابري التفاعل معضامن دمع ل الالزمةيف حتديد بعض املتطلبات  املقاييس املعياريةتساعد هذه 

 .بشلك مهنجي ومس تدام داخل املنظمة

 

 

دماج التفاعل مع اجملمتعات احمللية س بل تيسري  يف العمليات التنظميية اإ

 

 الاسرتاتيجيات والس ياسات الإدارة التنظميي التطوير

موارد برشية ومالية اكفية  أأن تكون 1-م

صت دماج قد ُخص   تدابري دلمع اإ

التفاعل مع اجملمتعات احمللية 

 يف مجيع جمالت العملواملساءةل 

التدابري الرامية اإىل تقدمي  أأن تكون 2-م

التقنية وبناء القدرات  املساعدة

من قد اخُتذت وتبادل املعارف 

ذاكء وعي  وهيئات  القياداتأأجل اإ

احلمك والإدارة واملوظفني 

مبوضوع التفاعل مع  واملتطوعني

اجملمتعات احمللية واملساءةل وزايدة 

مس توى ، ول س امي عىل فهمهم هل

 الفروع واجملمتعات احمللية

ن ون واملتطوعواملوظف أأن يكون 3-م

عىل املشاركة واملسامهة قد ُُشعوا 

 تبادل املعارف والتعمل بنييف 

وتلقوا يف جممتع املامرسني، الأقران و

  ادلمع الالزم ذلكل

 

ملعلومات واختاذ اقنوات  أأن تكون 1-م

تفاعل مع ل القرارات يف جمال ا

مبا يف  ،واملساءةل اجملمتعات احمللية

عاجلة مب املتعلقةاملسؤوليات  ذكل

وامحلاية من  ،ت والشاكوىقيباالتع 

والاس تغالل اجلنس يني  عتداءالا

دت  اإىل  بوضوح وأأرسلتقد ُحد 

  مجيع املوظفني واملتطوعني والرشاكء

يف فريق  عنُي   منسق أأن يتوىل 2-م

رصد مسؤولية احلمك والإدارة العليا 

مبادرات التفاعل مع اجملمتعات 

احمللية واملساءةل عىل صعيد املنظمة 

  والإرشاف علهيا

تقياميت أأداء املوظفني  أأن تتضمن 3-م

ذوي الصةل معايري تقيمي 

مسؤولياهتم يف جمال التفاعل مع 

داجملمتعات احمللية واملساءةل   وحُتد 

ات أأداء واقعية مقاييس ومؤرش

ادلمع املالمئ وقابةل للتحقيق وحتديد 

 هلم لتحقيق ذكل

 

س يايس ال زتام لالا أأن يكون 1-م

عل قدرات الأشخاص اص جباخل

احمللية واحتياجاهتم واجملمتعات 

أأساسًا لعمل  موأأولوايهتم وأأفضلياهت

 وأأنشطهتا يف جمال املنارصةاحلركة 

 قد ُقطع

التفاعل مع اجملمتعات  أأن يكون 2-م ▪

يف  أُدمجُذكر و قد احمللية واملساءةل 

الس ياسات والاسرتاتيجيات 

والإجراءات الأخرى ذات الصةل؛ 

مثل تكل املتعلقة مبواهجة 

الكوارث، والرعاية الصحية، 

والنوع الاجامتعي، وامحلاية، 

دارة شؤون املوظفني والتواصل ، واإ

 واملتطوعني

لزتامات الاس ياسات وال  أأن تكون 3-م

 تفاعل مع اجملمتعات احملليةل املتعلقة اب

سهاممبشاركة و قد ُوضعت   اإ

والإدارة واملوظفني هيئات احلمك 

واملس تضعفني  ،واملتطوعني

الأشخاص واملهمشني من 

احمللية مىت اكن ذكل واجملمتعات 

 ممكناً 
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 املقاييس املعيارية للربامج والعمليات

دماج تدابري يف حتديد بعض املتطلبات قاييس املعياريةتساعد هذه امل واملساءةل  التفاعل مع اجملمتعات احمللية الالزمة لضامن اإ

 .بشلك مهنجي يف الربامج والعمليات

 فهم الس ياقات واجملمتعات احمللية اليت هندف اإىل خدمهتا ومساعدهتا

 تخطيطوالصياغة وال  الأويل التقيمي التنفيذ والرصد التقيمي والتعمل

الأفرقة املعنية  توثق 1-م

ادلروس  ابلربامج/العمليات

تخلصة واملامرسات اجليدة املس  

اإجراء حتليل من أأجل  هاوتعمم 

لالسرتشاد والس ياق  وضعشامل لل

 داخل املنظمة به يف وضع الربامج

الأفرقة املعنية  تتشاور 2-م

ادلروس  ابلربامج/العمليات بشأأن

واملامرسات اجليدة  املس تخلصة

لإجراء حتليل شامل  تس تخدهماو

لالسرتشاد به يف والس ياق  وضعلل

 وضع الربامج

الأشخاص واجملمتعات  يشارك 3-م

يف اجلهود  بصورة مبارشة احمللية

ادلروس  الرامية اإىل حتديد

 واملامرسات اجليدة املس تخلصة

اإجراء حتليل وتوثيقها من أأجل 

لالسرتشاد والس ياق  وضعشامل لل

 به يف وضع الربامج

 

 

ثأأ  -1-م الأفرقة املعنية  حُتد 

 حتليل الوضع ابلربامج/العمليات

ات ري تغال الس ياق ابنتظام لتحديد و 

الس ياق  تطرأأ عىل اليت هامةال 

 ذلكل تبعاً وتكييف الأنشطة 

الأفرقة املعنية مع جتب  -1-م

 وحتلل ابنتظام ابلربامج/العمليات
البياانت املصنفة حسب اجلنس 

والعمر والإعاقة وغري ذكل من 

من أأجل التوصل اإىل  معايري التنوع

وتكييفها بشلك فهم الأنشطة 

مع اختاذ  ،أأفضل مع الس ياق

خصوصية محلاية اكفية التدابري ال 

ورسية البياانت الشخصية 

 واحلفاظ علهيام

الأفرقة املعنية  تتشاور 2-م

مع الأشخاص ابلربامج/العمليات 

بشأأن التغيريات  احمللية واجملمتعات

الس ياق وال اثر  اليت تطرأأ عىل

 املرتتبة عىل الربامج والعمليات

 عىل ذكل تلمتس موافقهتمو

الأشخاص واجملمتعات  يشارك 3-م

حتليل يف  ةمبارش  صورةب احمللية

الفرص  تتاح هلمو  ،الوضع والس ياق

لقرتاح وجتارهبم لس تخدام معارفهم 

تبعًا تغيريات يف الربامج والعمليات 

 ذلكل

املعنية ري الأفرقة جتأأ  -1-م

للوضع  حتليالً  ابلربامج/العمليات

حتديد املعارف والس ياق من أأجل 

واملهارات والقدرات القامئة 

والعوامل الاجامتعية والاقتصادية 

والس ياس ية و/أأو الثقافية 

وديناميات القوة اليت تزيد اخملاطر 

فئات اليت تواهجها وأأوجه الضعف 

 يف اجملمتع احمليل من الناس خمتلفة

مب -1-م  استنادًا اإىلالأنشطة  تُصم 

ىل تقيمي هذا التحليل و  اإ

 سائلمع الاهامتم مب  ،حتياجاتالا

والعمر  النوع الاجامتعيامحلاية و 

 والإعاقة والإدماج

الأفرقة املعنية  تتشاور 2-م

مع الأشخاص  ابلربامج/العمليات

فامي يتعلق بتحليل  احمللية واجملمتعات

 ،الس ياق وتقيمي الاحتياجات

، وال اثر املرتتبة عىل الربامج

 عىل ذكل تلمتس موافقهتمو

 الأشخاص واجملمتعات احمللية يشارك 3-م

 يف حتليل الوضع ةمبارش  صورةب

 تشاركية هُنجابس تخدام  ،والس ياق

د ة لإرشاك واإ راج منصفة وميرسَّ

اكن  مىتفئات يف اجملمتعات ال مجيع 

تنعكس حبيث و ذكل ممكنًا، 

 التحليل هذا يف جتارهبممعارفهم و 

 

 املشاركة واس تخدام املعارف واملهارات والقدرات احمللية س بل تيسري



CD/19/6DR   

 

16 

 والتخطيطالتقيمي الأويل والصياغة  التنفيذ والرصد التقيمي والتعمل

الأفرقة املعنية  توثق 1-م

ادلروس وتعمم  ابلربامج/العمليات

واملامرسات اجليدة  املس تخلصة

م عم  ق ويُ وث  ويُ  ،املشاركة بشأأن

والقدرات احمللية  املعارف اس تخدام

 داخل املنظمة

الأفرقة املعنية  تتشاور 2-م

ابلربامج/العمليات مع الأشخاص 

بشأأن ادلروس  احمللية واجملمتعات

املس تخلصة واملامرسات اجليدة 

املتعلقة ابلهُنج التشاركية الفعاةل 

واس تخدام املعارف والقدرات 

 ذكلعىل تلمتس موافقهتم و ،احمللية

الأشخاص واجملمتعات  يشارك 3-م

يف حتديد  بصورة مبارشةاحمللية 

واملامرسات  ادلروس املس تخلصة

لهُنج التشاركية اجليدة املتعلقة اب

الفعاةل واس تخدام املعارف 

والقدرات احمللية يف الربامج 

 والعمليات

 

 

الأفرقة املعنية  ضعت 1-م

كفيةل ابلربامج/العمليات أ ليات 

الأشخاص مع  التفاعل بتيسري

ومشاركهتا بشلك  واجملمتعات احمللية

يف مجيع  مأأمون وُميَّرس ومتاكئف

مراحل الربامج والعمليات مبا 

 يتوافق مع أأفضلياهتم

الأفرقة املعنية  تتشاور 2-م

ابلربامج/العمليات مع الأشخاص 

 تلمتس موافقهتمو احمللية واجملمتعات

تصممي أ ليات املشاركة ب  فامي يتعلق

عند  هاف ي تكي هتا و وفعالي وتشغيلها

تاكفؤ فرص مجيع الرضورة لضامن 

لهيا  الفئات يف اجملمتع يف الوصول اإ

 فهياواملشاركة الشامةل 

واجملمتعات  شخاصالأ  يشارك 3-م

يف تصممي  بصورة مبارشةاحمللية 

دارهتا و  الأنشطة مبا يف  ،رصدهاواإ

دارة  اعامتداتذكل  المتويل واإ

 وغريها من املوارداملوارد املالية 

 الاقتضاء حسب

 

الأفرقة املعنية  تُدرج 1-م

كيفية  بنيرشحًا ي  ابلربامج/العمليات

 الأشخاص واجملمتعات احملليةتفاعل 

 صنعيف معليات ومشاركهتا 

طط اخلقرتحات و امليف  القرارات

 الرباجمية

الأفرقة املعنية  تتشاور 2-م

ابلربامج/العمليات مع الأشخاص 

احتياجاهتم  بشأأن واجملمتعات احمللية

لتقدمي  ذات الأولوية أأفضلياهتمو 

الأفضليات ، مبا يف ذكل املساعدة

 ،ملشاركة يف الأنشطةاب املتعلقة

 عىل ذكلتلمتس موافقهتم و

 واجملمتعات شخاصيشارك الأ  3-م

 وحيددون بصورة مبارشة احمللية

 الأهداف بصورة مشرتكة

 املتعلقة لياتال  نشطة و الأ و 

 القرارات صنعملشاركة يف اب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CD/19/6DR   

 

17 

 والاس تجابة لها س بل الاس امتع اإىل التعقيبات تيسري 

 والتخطيطالتقيمي الأويل والصياغة  التنفيذ والرصد التقيمي والتعمل

الأفرقة املعنية  تُدرج 1-م

اليت التعقيبات  ابلربامج/العمليات

 ،الأشخاص واجملمتعات احمللية قدهما

رضامه عن جودة  مدى مبا يف ذكل

 اً زءبوصفها ج ،وفعاليهتا الأنشطة

 ًا من أأنشطة الرصدأأساس ي

 والإبالغ والتقيمي

الأفرقة املعنية  تتشاور 2-م

مع الأشخاص  ابلربامج/العمليات

اليت نتاجئ ال بشأأن احمللية  واجملمتعات

التعقيب متخضت عن معليات 

تلمتس موافقهتم و ،والتقيمي والرصد

 عىل ذكل

الأشخاص واجملمتعات  يشارك 3-م

يف معليات  بصورة مبارشةاحمللية 

معايري  وحيددونالرصد والتقيمي، 

جتارهبم  استناداً اإىلوالفعالية  اجلودة

 تعمميها، مع تقامس النتاجئ و اذلاتية

لفاعةل احمللية ومع اجلهات افامي بيهنم 

داخل املنظمة  الأخرى ذات الصةل

 وخارهجا

 

 

الأفرقة املعنية تضمن  1-م

حتديد  ابلربامج/العمليات

 صورةاملسؤوليات والقنوات ب

 س تخدامووضعها موضع الا ةواحض

والاس تجابة لها  التعقيباتلتحليل 

طار عىل أأساسهاوالترصف   يف اإ

عىل القرارات  صنعمعليات 

 مس توى الإدارة

الأفرقة املعنية  تتشاور 2-م

مع الأشخاص  ابلربامج/العمليات

بشأأن حتليل احمللية  واجملمتعات

 ،لتعقيباتاب صةلاملتبياانت ال 

وتتخذ  ،عىل ذكلتلمتس موافقهتم و

س تجابة الإجراءات املناس بة لال

من  وتهنيي الإجراء ،للتعقيبات

الإجراءات  أأجل الإبالغ عن

بناًء عىل  غري املتخذةاملتخذة أأو 

 التعقيبات

الأشخاص واجملمتعات  يشارك 3-م

يف حتليل  بصورة مبارشة احمللية

املتصةل ابلتعقيبات بياانت ال 

 أأنسب وحتديد وتفسريها

اختاذها  يتعنيالإجراءات اليت 

مبا يف ذكل التتبع  ،نتيجة ذلكل

ذا والرصد   تسنت معاجلة املسائلاإ

 بنجاح

 

تُدرج الأفرقة املعنية  1-م

ابلربامج/العمليات رشحًا يبني 

الس بل اليت س متكن الأشخاص 

واجملمتعات احمللية من تقدمي 

التعقيبات والشاكوى، وكيفية 

هذه التعقيبات ل الإدارة  معاجلة

طط اخلقرتحات و املوالشاكوى يف 

 الرباجمية

الأفرقة املعنية  تتشاور 2-م

ابلربامج/العمليات مع الأشخاص 

بشأأن أأفضلياهتم  واجملمتعات احمللية

تقدمي التعليقات ب فامي يتعلق 

 املتصةل والشاكوى والإسهامات

تلمتس موافقهتم و ،امجأأنشطة الرب ب

 عىل ذكل

الأشخاص واجملمتعات احمللية  يشارك 3-م

وحيددون بشلك  بصورة مبارشة

ع الالزمة مجل مشرتك ال ليات

والتدابري  التعقيبات والشاكوى

رصد و  الرامية اإىل تتبع الأخرى

 املقدمة رضامه عن املساعدةمدى 
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قامة عالقات قواهما الثقة والاحرتام املتبادلني  حتقيق املزيد من الشفافية واإ

 التقيمي الأويل والصياغة والتخطيط التنفيذ والرصد التقيمي والتعمل

الأفرقة املعنية تُطلع  1-م

ابلربامج/العمليات الأشخاص 

يف الوقت واجملمتعات احمللية 

أأو  التغيرياتاملناسب عىل 

عىل  اليت تُدخل التعديالت

مبا يف ذكل  ،اخلطط والأنشطة

انهتاء  مبواعيد املتعلقةعلومات امل

 يةطط الانتقال اخلو  اريعاملش

الأفرقة املعنية  تتشاور 2-م

ابلربامج/العمليات مع الأشخاص 

وتقيمي  رصدبشأأن احمللية  واجملمتعات

 وتواصلهم وفعاليهتا، جودة الأنشطة

 ،مع احلركة وتفاعالهتم تعاوهنمو 

 عىل ذكلتلمتس موافقهتم و

الأشخاص واجملمتعات  يشارك 3-م

 رصديف  بصورة مبارشة احمللية

 التواصلقيمي جودة وفعالية وت 

 والتفاعالت مع احلركة والتعاون

 

الأفرقة املعنية  تُطلع 1-م

 الأشخاصابلربامج/العمليات 

 عىلابنتظام  احمللية واجملمتعات

قميها وأأهدافها مبادئ احلركة و 

عىل طريقة و وخططها وأأنشطهتا، 

واملشاركة يف  تقدمي التعقيبات

واملعلومات  اختاذ القراراتمعليات 

 الأخرى ذات الصةل

الأفرقة املعنية  تتشاور 2-م

ابلربامج/العمليات مع الأشخاص 

بشأأن الأنشطة احمللية  واجملمتعات

املقررة املتعلقة بتبادل املعلومات 

وتغيري السوك واملنارصة والتصال 

تلمتس موافقهتم و ،الثنايئ الاجتاه

 عىل ذكل

الأشخاص واجملمتعات  يشارك 3-م

يف تصممي  بصورة مبارشةاحمللية 

الأنشطة املتعلقة بتبادل املعلومات 

وتغيري السوك واملنارصة والتصال 

 الثنايئ الاجتاه

حتدد الأفرقة املعنية  1-م

مصادر  ابلربامج/العمليات

املوثوق  وقنوات التصال املعلومات

الأشخاص واملفضةل دلى  هبا

وحتدد  ،واجملمتعات احمللية

احتياجاهتم ذات الأولوية من 

 املعلومات

الأفرقة املعنية  تتشاور 2-م

مع الأشخاص  ابلربامج/العمليات

 تلمتس موافقهتمو احمللية واجملمتعات

الكفيةل أأنسب الوسائل ب فامي يتعلق

اتحة ة  أأدوات تواصل ابإ ميرسَّ

 ،لصاحلهمومالمئة وشفافة وشامةل 

 عىل ةخاص صفةمع الرتكزي ب

 نوع الاجامتعيالعمر وال  مسائل

 والإعاقة والتنوع

 احمللية واجملمتعات الأشخاص يشارك 3-م

يف حتديد قنوات  بصورة مبارشة

 والتواصلوأ ليات تبادل املعلومات 

 

 

 

 

 

 


