
 

 

 
 

 

 بشأن   العمل   حلقة   عن   موجز   تقرير 

 

 احلركة  ف امحلاية  

 

 

 2022 بريلنيسان/ أ 12 الثالاثء   :ساعةوال   اليوم 

 ( أورواب وسط بتوقيت)  18:30 إىل 17:00 الساعة ومن 10:30 إىل 09:00 الساعة من

ون  الاحتاد  الطوارئ،  حاالت  ف  والاحتواء  الاجامتعي  والنوع  امحلايةو والتنوع    الاجامتعي  النوع   س ياسةتنس يق    قسم  رئيسة  ،Lisa Akero :املوِّجه

  اللجنة   احلركة، ف    امحلاية  مستشارة  ،Agnieszka Cholewinska-Nielsenو  ؛)الاحتاد ادلويل(   األمحر  والهالل  األمحر  الصليب  مجلعيات  ادلويل

  ، Vincent  Ballonو  ادلويل؛  الاحتاد  وامحلاية،  الاجامتعي  الاحتواء  منسق  ،Stephen Wainwrightو  ؛)اللجنة ادلولية(   األمحر  للصليب  ادلولية

 . ادلولية اللجنة احلركة، ف  امحلاية مدير
 

  األمحر  الصليب  مجلعية العامة املديرة ، Lily Bowmanو  الرتيك؛ محراأل الهالل مجعية الربامج، منسق ،Kamil Erdem Güler  : العرض  مقدمو 

 الرنوجيي  األمحر الصليب امحلاية، فريق رئيسة ،Kaja Sannerud Andersenو  ؛البلزيي
 

قسم تمنية امجلعيات الوطنية والس ياسات  ، مدير  Frank Mohrhauer، انئبة مدير العمليات، اللجنة ادلولية؛  Sarah Epprecht  :املتحدثون 

ادلويل؛  واملعارف الاحتاد   ،Tabu Grace مدير السودانامحلاية،    ة،  جلنوب  األمحر  الصليب  امحلاية، Sophie Marsac؛  مجعية  منسق  انئبة   ،

ادلولية؛   اللجنة  السودان،  منسقMilanoi Koiyietجنوب  ملنطقة   ة،  والاحتواء  الاجامتعي  والنوع  ادلويل؛  أ  امحلاية  الاحتاد   Raefفريقيا، 

Goubrail  املهاجرين، الصليب األمحر األسرتايل؛  احتجاز  ، برانمج مراقبة  ني ف العمل اإلنساينتطوعامل شؤون  ، مراقبAlice Bloomfield  ،

آس يا  ملنطقة امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء ة، منسقHannaleena Polkki، اللجنة ادلولية؛ آس ياملنطقة أورواب و الهجرة  شؤونمستشارة 

 Jose Felixلهجرة، الصليب األمحر املكس ييك؛  بشأن ا، رئيسة الربانمج الوطين  Valentina Rivera Ortegaواحمليط الهادئ، الاحتاد ادلويل؛  

Rodriguez ،  والاحتواء الاجامتعي  والنوع  امحلاية  ادلويل؛  األمريكتنيمنطقة  الهجرة،  شؤون  و   منسق  الاحتاد   ،Lorena Guzman  املنسقة  ،

للهجرة،   األمريكتنياإلقلميية  ادلولية؛  منطقة  اللجنة   ،Yenni Medina  الكولوميب؛ األمحر  الصليب  العائلية،  الروابط  إعادة  منسقة   ،Rafael 

Segura  امحلاية، كولومبيا، اللجنة ادلولية؛  شؤون  ، انئب منسقGurvinder Singhالعاملي، الاحتاد    عىل الصعيد  حامية الطفل   بشأن  ، مستشار

 ادلويل
 

 تنفيذي   موجز 
 

االاستشاري  الهيئة  عقدهتا  اليت  هذه،  العمل  ةحلق  س نحت ف  ابمحلاية  املعنية    خمتلف   بني  التعاون  مبادرات  عىل  الضوء  لتسليط  فرصة  ،1حلركة ة 

هج  مشرتك فهم  عىل  املبنية(  احلركة)   األمحر  والهالل  األمحر  للصليب  ادلولية  احلركة  مكوانت    والاحتاد   ادلولية  اللجنة  ف القادة  بدأ و .  للحامية  تمكيلية  وُنه

بشأن   وُنج س ياسة وتطوير امحلاية من األدىن احلدُنج  ذكل ف  مبا ،ةالاستشاري هيئةال  ومعل احلركة ف  امحلاية أعامل عن  عامة خلفية بتقدمي ادلويل

 

 ضم اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية ألسرتاليا وبلزي وتركيا وجنوب السودان والسويد ولبنان والرنوجي ونيجرياي.تو  2018ف عام ئة الاستشارية املعنية ابمحلاية ف احلركة ياله  تتأسس  1
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ه   هذه  تاكمل  حول   نظرال   وِّجاتأيضا    تبادلواو .  والاحتواء  الاجامتعي  والنوع   امحلاية    وطنية  مجعيات  أربع   عرضت  ث .  امحلاية   بأعامل  يتعلق  فامي  جالنه

 . احلركة تعاون عىل تركزيإيالء  مع -العائلية الروابط وإعادة والهجرة، اجملمتعية، وامحلاية  املهاجرين، احتجاز بشأن - اخلاصة براجمها
 

ُناية   املشاركني  املطافوف  مع  التشاور  مت  رئيس ية    بشأن،  احلركة،  صةل    ذاتجوانب  ف  ابالستنادابمحلاية  اس تنتاجات    وذكل  العمل  حلقإىل  ة 

قدت  التحضريية عه العمل هذه معلام   حلقة  واكنتابمحلاية.    امعنيو للحركة    ااتبع  معل  فريق  25شاركة ما يقرب من  مب ،  2022فرباير  ش باط/ف    اليت 

متاسك اس تجابة معلية تعزيز  ف  وأرست األساس إل  احلركة ف جمال  هاما   دلى انعقاد اعامتد قرار عىل مس توى احلركة بشأن امحلاية    ماكنيةامحلاية، 

 . 2024جملس املندوبني لعام 

 
 

 مس تجدات ابرزة و عامة    مالحظات
 

 . امحلاية ها ف جمالأعامل ف  احلركة مكوانت بني ابلتعاون صةلاملت والفرص التحدايت العمل حلقة تناولت
 

  ووصف .  األخرية   التطورات  عن  مس تجداتو   احلركة  داخل   امحلاية  تعزيز   إىل   هتدف  عاملية  مبادرات  ناملتحداث  عرض  العمل،  حلقة  من  األول  اجلزء   ف

زايدة عدد األشخاص اذلين يمتتعون   : من أجلحلركةة املعنية ابمحلاية ف االاستشاري  الهيئة  تبعهات   اليت  الرؤية  ادلويل  والاحتاد  ادلولية  اللجنة  من  نممثال

ه   وطيدوت   امحلاية،ف جمال    عمل ال   تعريفل   مشرتك  فهم  بناء  املهم  من  كل،ذل  احتقيقو .  ايةابمحل   ن املتحداث  أشادو .  الهادف  والتنس يق  والتمكيلية  التعاونية  جالنه

  الواردة  ةكثري ال   املساهامت عىل  يا وأثن  األخرية،  الس نوات  ف اءاتس تهقصبينته الاحس امب   احلركة،  مكوانت   ا نفذهت  اليتو   امحلاية   ف جمال  عاملألاب  الكهام

من  حلركةا  ُنج  تدمع  اليتاملساهامت    تكل  مثل  الوطنية،  امجلعيات  من األدىن    الاجامتعي   والنوع  امحلاية  س ياسةب   املتعلقة  واملشاورات  امحلاية  للحد 

 . ادلويل  الاحتاد ش بكة داخل والاحتواء
 

  احتجاز   مركز  راقبةمل  هبرانجم  األسرتايل  األمحر  الصليب  فعرض.  مع احلارضين  خرباهتا  وطنية  مجعيات  أربع  شاركت  العمل،  حلقة  من  الثاين  اجلزء   فو

  عرضو   لهجرة،اخلاص اب  هبرانجم  املكس ييك  األمحر  الصليب  كام عرض  ،احمليل  اجملمتع   ايةمحل  ه برانجم  السودان  نوبجل   األمحر  الصليب  عرضو   املهاجرين،

 عرضواو   براجمهم،  نع  عامة  نظرة  املتحدثون  قدمو .  العائلية  لروابطه اخلاص ابربانجمب  أرضر   اذلي  البياانت  خرقمعلية    مواِّجة  الكولوميب  األمحر  الصليب

 التعاون   من  املس تفادة  وادلروس  الرئيس ية  والفوائد  ،شموةلامل   واألنشطة  ،امحلاية  س ياقف    واخملاطر  حتياجاتالاو  املترضرين،  الساكن  عن  معلومات

 توجهيية  ومبادئ  واملتطوعني،  للموظفني   منسقة  تدريبية   دوراتو   األقران،   بني  وتبادالت  مناقشات   املقدمة  األمثةل  تضمنتو .  اآلخرين  احلركة   رشاكء  مع

 . اجليدة مجاوالرب  القدرات بناء بني تآزر وأوجه دامعة، ومنجيات

  املعنية   العمل  فرق  مع  التحضريية  العمل  حلقة  من  مس متدة  رئيس ية  مسائل   مخس  حول  املشاركني  مع   مشاورات  العمل  حلقة  من  3  اجلزء   تضمنو 

 بشأن والشامةل املشرتكة احلركة معايري رس يخت رضورة عىل  إجاابهتم خالل منجمددا  املشاركون أكدو .  2022 فربايرش باط/ ف عقدتقد و  ،ابمحلاية

  أبرزها   اليت  الثغرات  سد  عىل  اخلطوات  هذه  ستساعدو .  امحلاية  أعامل  لتنفيذ  الاكفية   املوارد  ختصيص  صونو   القادة   من  الوارد  ادلمع   وزايدة  امحلاية

وابإلضافة إىل  .  القدرات  وبناء   والتدريب  الفين  ادلمع  خالل  من  الوطين،  املس توى  عىلتنس يق ال   برانمجإعداد    حيث  من  العمل  حلقة  ف  املشاركون

   .التنظميية التعقيدات عىل للتغلب س بل إجيادعىل وجوب و  العليا اإلدارة من دعاماألمر يس تلزم  هذا أن عىللط الضوء سه  ذكل،

 

 والتوصيات   الاس تنتاجات 
 

ة  اس تطالع الرأي  نتاجئ  تشري إيالء   مع  احلركة،  ف  امحلاية  معلية  اس مترار  وفائدة  رضورة  أيد بوضوح  للمس تجيبني  امجلاعي  الرأي  أن  إىل  أعاله  املوَّضح

 . الاكفية  التنفيذ مواردإاتحة و القيادة مشاركة من بتعزيز ،جما الرب   تنفيذ عىل أكرب تركزي

من أجل    التعاون  زايدة  إماكنية   وف  احلركة  مكوانت  تنفذها  اليت  امحلاية  أنشطة  من  الرائعة  ابجملموعة  النطاق  واسع  اهامتم  وجود  العمل  حلقة  وبينت

  إال   حتقيقه  ميكن  ال  امحلاية  س ياق  ف  احلركة  ُنج   حتسني  بأن  اذلي يفيد  الرأي  أيضا عىل  تأكيدال   تأعادو .  ايةأكرث وأفضل ف س ياق امحل  نتاجئ  حتقيق

 . األقران ت بنيتبادالال و  املشرتك والتفامه التعاون زايدة خالل من

https://ifrcorg.sharepoint.com/:b:/s/IFRCSharing/Eaq7mCoy9pZKhjkQBaUQp3kBaKAwqthPpGLunhGE6o32Ng?e=pQbgEx
https://ifrcorg.sharepoint.com/:b:/s/IFRCSharing/Eaq7mCoy9pZKhjkQBaUQp3kBaKAwqthPpGLunhGE6o32Ng?e=pQbgEx
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ابمحلاية ف االاستشاري  الهيئةتعدر    أن  وينبغي   وادلروس   واملامرسات  النتاجئ  مراعاة  مع  املبادرة،  من  التالية  للمراحل  ملموسة  مقرتحات  حلركةة املعنية 

 .2024 لعام  املندوبني جملس دلى انعقاد امحلاية  بشأن احلركة مس توى  عىل قرار اقرتاح ف  النظر ذكل ف مبا امليدان، من املس تفادة

  اخلطوات  هذه تؤكد أن وينبغي. خرىاأل س توايتامل و   امليداين املس توى عىل  معلية إجراءات التالية اخلطوات شملت  أن ينبغي النتاجئ، ومبا يامتىش مع

مع    قارنةابمل  امحلايةاحلركة ف جمال    معل  قمية  عىل  الضوء  تسلطأن  و   واحتياجاهتا،  محلايةاملتعلقة اب   مخاطرلل  من أجل التصدي  احلركة  هممة  عىل  اجمدد

 . وامحلاية اإلنساين األخرى ف جمال العمل  الفاعةل اجلهات


