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 موجز عرض  

اللجنة ( واللجنة ادلولية للصليب ال محر )الاحتاد ادلويلالاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر )   أ جرى

الوطنية( وتعاوان   اتشاورم (  ادلولية ال محر )امجلعيات  ال محر والهالل  للصليب  الوطنية  يف عدد من   معها  مع امجلعيات 

والس ياسات   ادللئل ج الالزتامات يف  ادم اإ ، مثل  يف جمال التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءلاجملالت املتعلقة ابللزتامات  

  ،توفري التدريب والتوجيه بشأ هنا، و بشأ هنا  ل املعلوماتتباد  يسريت و   عية هبا، والتو   ،والاسرتاتيجيات والتقياميت وما اإىل ذكل

 . احملرز بشأ هنا ممؤرشات لقياس التقد   وضع و  ا،تنفيذه ورصد

 مقدمة  (1

التفاعل مع اجملمتعات  القرار املعنون " ، اعمتد جملس املندوبني ابلإجامع  2019يف عام   الزتامات مكوانت احلركة يف جمال 

مواءمة املامرسات احلالية  تريم اإىل  الالزتامات والإجراءات ادلنيا    وأ شار القرار اإىل أ ن(.  CD/19/R1)  "ساءلاحمللية وامل 

سق بشأ ن كيفية تفاعلنا مع  وتنس يقها داخل احلركة ادلولية للصليب ال محر والهالل ال محر )احلركة(، وضامن اتباع هنج مت  

مع الإقرار ابملهام وال دوار  وخضوعنا ملساءلهتم،  املس تضعفني واملترضرين من الكوارث من ال شخاص واجملمتعات احمللية،  

 .واملسؤوليات والقدرات اخلاصة للجمعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية

ن     أ كرث من أ ي وقت مىض أ مهية  أ ك دت   ،بفرتة وجزية  2019ملندوبني لعام  اجامتع جملس اتلت    يت، ال19-كوفيدجاحئة  واإ

الصليب ال محر والهالل  اس مترار أ مهية  تعزيز الثقة وضامن  اإرساء تفاعل مس تدام ومتواصل مع اجملمتعات احمللية من أ جل  

 عىل مس توى العامل.  احمللية يف دمع اجملمتعات ال محر

 معلومات أ ساس ية  (2

دمع تنفيذ الالزتامات، وتعهدا بتقدمي تقرير  من أ جل    2019واللجنة ادلولية خطة معل مشرتكة يف عام  وضع الاحتاد ادلويل  

م احملرز يف خطة  ص هذا التقرير التقد  يلخ  و (.  2022عام    اإىل   لج  أ    اذلي)  2021جملس املندوبني لعام    اإىلم احملرز  عن التقد  

 . املقبةللس نوات بشأ ن االتحدايت والتوصيات و العمل املشرتكة 

م احملرز / التحليل  (3  التقد 

جلاحئة س تجابة  قد حشدت هجودها لالالاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية وامجلعيات الوطنية يف مجيع أ حناء العامل    أ ناإىل    ا  نظر 

وتأ ثر   ،تنفيذ خطة العمل املشرتكةالرامية اإىل  العديد من ال نشطة    تلج  ، فقد أ  2022اإىل    2020  يف الفرتة من  19-كوفيد

اس تجابة الصليب ال محر   هو ال ساس اذلي بُنيت عليهلزتامات  بشأ ن الا. ومع ذكل، اكن قرار احلركة  بوجه عامالتنفيذ  

 احلركة. ىل صعيدواملساءل ع التفاعل مع اجملمتعات احملليةقدرة  تزعز  وتوالهالل ال محر عىل الصعيد العاملي، 
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 الإدماج 

 من أ جل:   معها مع امجلعيات الوطنية وتعاوان اتشاورم الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية أ جرى 

ومجموعة ال دوات واحلزم التدريبية املرتبطة به، للتفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءل    التجرييب  احلركة  دليل  تنقيح •

ىل  و الإجراءات ادلنيا  الالزتامات و   اإىل  ا  استناد دلليل ومجموعة اصدر  وقد  التعليقات الواردة من امجلعيات الوطنية.  اإ

 اإىل ست لغات عىل ال قل. اترمجهت ا  حالي ري، وجي2021ديسمرب /اكنون ال ول ال دوات املنقحة يف 

دراج • معلية الالزتامات والإجراءات ادلنيا يف  ام املس متدة من  وأ نشطهتالتفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءل    مبادئ  اإ

سهامات  املعنية ابلتفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءل  فرقالمت  قد  و .  تقيمي القدرات التنظميية وتصديقها يف معلية   اإ

عادة هيلكة    بشأ نيف مناقشات    ا  حاليتشارك  يه  و  ،تقيمي القدرات التنظميية وتصديقها  تنقيح تقيمي القدرات معلية  اإ

الاعرتاف    كفلترضرين، مما ي عىل املساءل أ مام ال شخاص امل   رتكزيمن ال  ا  مزيد، اليت ستشمل  التنظميية وتصديقها

 هجات فاعةل حملية موثوق هبا.بوصفها ابمجلعيات الوطنية 

أ جل    التقينادلمع    قدمي ت • التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءل  زتامات  لالا  ذكرضامن  من  هجا يف  ادماإ و يف جمال 

الصةل،   ذات  ال خرى  والإجراءات  والرعاية الس ياسات والاسرتاتيجيات  الكوارث،  مبواهجة  املتعلقة  مثل تكل 

دارة شؤون املوظفني واملتطوعني عىل سبيل املثال، تتضمن  و .  الصحية، والنوع الاجامتعي، وامحلاية، والتواصل، واإ

سةنتيجة    تهخطة الاحتاد ادلويل ومزياني  الثقة، وقد أ دجمت موضوع  و مع اجملمتعات احمللية واملساءل  للتفاعل    مكر 

ضافة و املساءل أ مام ال شخاص املترضرين يف أ داة التخطيط الس نوية اخلاصة هبا.    بشأ ن  اللجنة ادلولية مؤرشات  اإ

ل شخاص ومشاركة ا  التفاعل مع اجملمتعات احملليةس تعادة الروابط العائلية من  ل  احلركة  اإىل ذكل، جعلت اسرتاتيجية

 .نيرئيس ييني متكين  ني املترضرين عامل

 ادلعوة 

 س يواصل الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية التشاور والتعاون مع امجلعيات الوطنية من أ جل:

نشاء،   بني ال قران، والتعل  هوتيسري   تبادل املعارف  تشجيع  • داخل امجلعيات الوطنية والاحتاد    للمامرسني  جممتع   واإ

اإىل املامرسات   يف الوقت ذاته  ا  ، ومع الرشاكء اخلارجيني، استنادبني هذه املكوانتادلويل واللجنة ادلولية وفامي  

التفاعل مع اجملمتعات احمللية   مسامهة، وذكل من أ جل ترس يخ املزيد من الوعي والفهم لس بل  دة والتعل  اجلي  

ل النتاجئ  حتسني  يف  واجملمتاملس تضعفني  فائدةواملساءل  ال شخاص  من  واملترضرين  احمللية  خالل و .  عات 

بني امجلعيات   املعارفتبادل  من أ جل    الإلكرتونيةالعديد من الندوات  ت  قد، عُ 19-جلاحئة كوفيد  س تجابةالا

 ُ التفاعل مع    منصةمنصات خمتلفة، مبا يف ذكل    أ تيحت عىل ال و العديد من دراسات احل  ترش الوطنية، ون

 الصليب ال محر الربيطاين.  يس تضيفها يتال اجملمتعات احمللية

نشاء • يف جمال التفاعل   لزتاماتلال  ودمعهم  فهمهم  تعزيزمن أ جل    املسؤولني  كبار لفائدة    توعيةمن مواد ال   حزمة  اإ

اإىل  مع اجملمتعات احمللية واملساءل تقع عىل واملسؤولية اليت    تأ ديهتا، وتوضيح ال دوار احملددة اليت حيتاجون 

 . 2022عام يف وقت لحق من  تاحاحلزمة وستُ تصممي هذه  ا  حاليوجيري يف حتقيق الالزتامات. عاتقهم 

  نيأ مناء عام  تضم    ،التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءل  يف جمال   احلس نة  النوااي  سفراء  من   مجموعة  تشكيل •

مع    أ قوى  تفاعلوادلعوة اإىل    من أ حصاب النوااي املقدامني،جممتع    من أ جل تكوينكبار،  مسؤولني  ورؤساء و 

https://communityengagementhub.org/resource/ifrc-cea-guide/
https://communityengagementhub.org/resource/ifrc-cea-guide/
https://communityengagementhub.org/resource/ifrc-cea-guide/
https://communityengagementhub.org/ar/
https://communityengagementhub.org/ar/
https://communityengagementhub.org/ar/
https://communityengagementhub.org/ar/
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القرار  أ ماهما  ساءلاجملمتعات احمللية وامل  والإجراءات   لزتامات المزيد من ادلمع ل  كفالو   ،عىل مس توى صنع 

التفاعل مع اجملمتعات احمللية وامل ادلنيا   التفاعل مع اجملمتعات  لسفراء    اس هتاليلُعقد اجامتع  و .  ساءليف جمال 

العامل.    من ش ىتمن عرش مجعيات وطنية    مسؤولني  مبشاركة  2021يوليو  /متوزيف    ساءلاحمللية وامل  أ حناء 

عقد اجامتع  ادلمع املطلوب من الاحتاد ادلويل. وس يُ   نوع  التنفيذ، وكذكل  معلية  وقشت الثغرات احلالية يفونُ 

 .2022متابعة عىل هامش اجامتع جملس املندوبني لعام 

 وبناء القدرات   التقين ادلمع  

 من أ جل: معها   مع امجلعيات الوطنية وتعاوان اتشاورم الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية  أ جرى

مس توايت ال داء    وكذكل،  مع اجملمتعات احمللية واملساءل  القرار بشأ ن التفاعليف  املقرتحة    واملؤرشات  النتاجئ  صقل •

طار  ا من أ جل وضع وحتسيهن، املقاييس املعياريةو   . مع اجملمتعات احمللية واملساءليف جمال التفاعل داء ال  قياس ل اإ

املس تطاع  واملواءمة،  الاتساق  ضامن • احمللية تفاعل  ال   بشأ ن  املامثةل  ادلولية  الالزتامات  مع   ،قدر  اجملمتعات  مع 

، 2021يف عام    بدأ تالعملية  ورمغ أ ن هذه  .  ال سايس املتعلق ابجلودة واملساءل  ر الإنساينيااملع ، مثل  واملساءل

عادة هيلكة    بشأ ن  ناقشةامل هجا يف  ادماإ ر  فقد تقر   وس ُتوضع يف صيغهتا    ،تقيمي القدرات التنظميية وتصديقهامعلية  اإ

 .النحوعىل هذا  الهنائية

الصليب ال محر والهالل ال محر وهيئات   ملسؤويلال دوار واملسؤوليات احملددة    بشأ نواحضة    مبادئ توجهييةتقدمي   •

يف   لزتاماتالا، يف تنفيذ  احمللية  واجملمتعاتول س امي عىل مس توى الفروع  والإدارة واملوظفني واملتطوعني،    احلمك

مع اجملمتعات  يف جمال التفاعل يف دليل احلركة اجلديد  وقد حتق ق ذكل . واملساءلمع اجملمتعات احمللية  جمال التفاعل 

 .2021يف عام صدر  ، اذلياحمللية واملساءل

ال قران وبني مكوانت  تشجيع  • بني  أ جل    احلركة  التوجيه  دماج  الوطنية  امجلعيات  دمعمن  اإ مع   جهنُ   يف  التفاعل 

واملساءلاجملمتعات   واملبادئ يف طريقة معل   احمللية  الس نوية  )مبا يف ذكل يف الاسرتاتيجيات واخلطط  احلالية  ها 

قلميية والوطنية واحمللية(.   قلميية    تقدعُ و التوجهيية عىل املس توايت الإ من العديد من ادلورات التدريبية العاملية والإ

لكرتونيتدريبية  دورة بني امجلعيات الوطنية، مبا يف ذكل   تبادل املعلومات تشجيع أ جل  التواصل بشأ ن  "بعنوان  ةاإ

احمللية اجملمتعات  مع  والتفاعل  من    حرضها،  "اخملاطر  ادلوليةوتول ت  مشارك.    1000أ كرث   تدريب  ا  أ يض  اللجنة 

م،  2022أ وائل عام    ذ . ومن2021يف عام    ا  موظف 650 مجعية وطنية،    43  اإىل  ا  صخمص    ا  تقني  الاحتاد ادلويل دعام    يقد 

لهتاكجزء من املبادرات   هجات ماحنة خمتلفة.   اليت مو 

جراءات   • يف بشأ ن التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءل    واحضة وبس يطة وقابةل للتحقيق   موح دة  ميدانيةوضع اإ

اجملمتعات احمللية   بشأ ن التفاعل معمعايري ادلنيا  لل   وُوضعت الصيغة الهنائيةلطوارئ.  الت امعليات الاس تجابة حل

 الصيغة  ُتعممس  و يف مخسة بدلان عىل ال قل.    للتجريب  ا  حالي  وختضع   2021يف حالت الطوارئ عام  واملساءل  

 . 2022الهنائية عىل نطاق واسع يف عام 
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 والإبالغ عهنا   الالزتامات والإجراءات ادلنيا   رصد 

 من أ جل: معها  مع امجلعيات الوطنية وتعاوان  اتشاورم الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية أ جرى 

عداد   •  اإىل  ا  استنادم احملرز يف تنفيذ الالزتامات  تقيمي التقد  من أ جل    ووضعه موضع التنفيذ  والإبالغ  للرصدنظام  اإ

طار قياس   يف ح  هذا النظام يف دليل احلركة املنق  أ درج  . وقد  واملساءلمع اجملمتعات احمللية    يف جمال التفاعلداء  ال  اإ

التفاعل واملساءل  جمال  احمللية  اجملمتعات  م،  مع  الإقلميية  وتقد  التفاعل  املاكتب  احمللية    املسؤول عن  اجملمتعات  مع 

بني   القامئة  جمية الإنسانيةالرشاكة الربا   شملت و مجلعيات الوطنية.  اإىل ا  التقينالتابعة لالحتاد ادلويل ادلمع    واملساءل

 ا  جزءوالاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية يف الاحتاد ال ورويب    العمليات ال وروبية للحامية املدنية واملعونة الإنسانية

لزتامات  ل  تنفيذ لك مجعية وطنية خمتارةرصد  مبوجبه    جيري  مع اجملمتعات احمللية واملساءلبشأ ن التفاعل    مفصال  

 . احلركة

 والتوصيات  الاس تنتاجات  

 .2019الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية مبواصةل دمع امجلعيات الوطنية كجزء من خطة العمل املشرتكة لعام  يلزتم •

 . 19-كوفيد من جاحئة املس تخلصةادلروس  تراعي 2022حة يف عام غ خطة معل منق  اصس تُ  •

نشاء نظام    ادةق  يتعني  عىلس  • لزتامات  الايف تنفيذ    ثغراتالإبالغ عن الإجنازات وال حتسني  ، من أ جل  دمعهو   رصداحلركة اإ

 . التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءليف جمال 
 


