جملس مندوب احلركة ادلولية للصليب
األمحر والهالل األمحر لعام 2022
حلقة العمل
الاستامثر والرتكزي يف الاتصاالت .تاليف اخملاطر ،وحتقيق عوائد كبرية

اخلطوط العامة
________________________________________________________
الس ياق
يف عامل ال يفتأ يزتايد فيه التنافس عىل الظهور مع تزايد الضغوط من أجل زايدة الشفافية واملساءةل ،ويف مواهجة مسائل مثل التضليل
اإلعاليم واملعلومات املغلوطة ،أصبح الاتصال رضورة لعمل أي منظمة بشلك جيد ،ال س امي يف القطاع اإلنساين .إذ إن اخملاطر اليت
ينطوي علهيا عدم الاستامثر والرتكزي يف الاتصاالت ،يف ما يتعلق ابحلفاظ عىل السمعة والقدرة التشغيلية والمتويل ،أصبحت ماطر كثرية
جدا وال ميكن جتاهلها أبدا.
والاستامثر يف الاتصاالت ال يعين جمرد زايدة عدد موظفي الاتصال ،فنحن حباجة إىل الاستامثر يف موظفي الصليب األمحر والهالل
األمحر واملتطوعني ،وتعزيز قدراهتم احلالية ودمع بعضهم لبعض كش بكة يف إطار تعزيز إماكانتنا بشلك جامعي.
أمر رضوري لبناء الثقة والقبول للحركة بوصفها
والاستامثر يف تمنية املهارات ونظم الاتصاالت عرب ش بكة الصليب األمحر والهالل األمحر ٌ
هجات فاعةل إنسانية ذات صةل عىل الصعيدين احمليل والعاملي ،وإدارة اخملاطر املتعلقة ابلسمعة ،وتأمني ادلمع للمهمة اإلنسانية للحركة ،مبا
يف ذكل املوارد املالية.
الهدف العام من حلقة العمل
• إذاكء الوعي فامي بني قيادات الصليب األمحر والهالل األمحر بأمهية الاتصاالت من أجل حتقيق أهداف احلركة اليوم ،والتبرصة
مبخاطر عدم الاستامثر يف الاتصاالت؛
• عرض حتليل لقدرات احلركة ومواردها من أجل توفري اتصاالت جيدة ،وحتديد الثغرات وإجراء قياس للمقا نرة مع األقران؛
• عرض خطة لسد الثغرات املحددة وخريطة طريق للتنفيذ والاتفاق بشأهنا.
اجلهور املس هتدف
• تس هتدف حلقة العمل هذه يف املقام األول كبار قادة اجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية للصليب األمحر؛
عاملي لالتصاالت جيمع بني العاملني يف جمال الاتصاالت يف احلركة لك ثالث س نوات .وسيسعى
• س يتبع حلقة العمل منتدى ٌ
هذا املنتدى إىل البناء عىل القرار (القرارات) املتخذة يف حلقة العمل اليت تعقد يف جمال الاتصاالت يف إطار التحضري جمللس
املندوبني والبت بشأن اختاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ اخلطة اليت يتفق علهيا.

النتاجئ املتوقعة
• الاتفاق عىل خطة لتحسني قدرات احلركة ومواردها من أجل توفري اتصاالت جيدة ،مبا يف ذكل إنشاء مركز اتصاالت افرتايض
للحركة ميكن أن يكون مبثابة منصة مركزية تتوىل تنس يق مجيع األنشطة املتعلِّقة بتعزيز القدرات عىل نطاق احلركة وتوس يع
نطاقها؛
• الاتفاق عىل وضع خريطة طريق لتنفيذ خطة العمل ،مبا يف ذكل حتديد األهداف واإلطار الزمين وإعداد قامئة بواضعي القرار
الرئيس يني.
األس ئةل الرئيس ية اليت سينظر فهيا خالل حلقة العمل
 -1ما يه اخملاطر الرئيس ية اليت ميكن أن يسفر عهنا عدم تقدمي اتصاالت عالية اجلودة يف س ياقمك؟
 -2ما يه الثغرة بني أهداف الاتصال اخلاصة بمك وقدراتمك يف جمال الاتصال واملوارد؟
 -3ما اذلي مبقدوران القيام به معا لسد تكل الثغرات؟
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