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 حمرض موجز عن حلقة العمل 

 الاستامثر والرتكزي يف الاتصاالت: تاليف اخملاطر، وحتقيق عوائد كبرية 

 

   )بتوقيت وسط أورواب(  17:00 - 9:00، 2022مايو  19التارخي واملوعد:  

 Veronica Pedrosaالس يدة الرئيس/امليرس/مدير النقاش: 

 املقرران : الس يدة Reeni Aminchua )الاحتاد ادلويل( والس يدة Corinne Bahizi )اللجنة ادلولية للصليب األمحر( 

 املتحدثون/أعضاء حلقة النقاش/مقدمو العروض: 

 ، وكيةل األمني العام للعالقات ادلولية وادلبلوماس ية اإلنسانية والرمقنة، الاحتاد ادلويل Nena Stoiljkovicالس يدة  ●

 ، مدير إدارة الاتصاالت واملعلومات، اللجنة ادلولية للصليب األمحر Sébastien Carliezالس يد  ●

 ، كبرية املراسلني ادلوليني، اجلزيرةHoda Abdel-Hamidالس يدة  ●

 ، مستشار التطوير التنظميي Adam Johnstonالس يد  ●

 ة اكزاخس تان، املديرة العامة مجلعية الهالل األمحر يف مجهوريAssel Tastanovaادلكتورة  ●

 ، رئيسة التواصل الاسرتاتيجي، اللجنة ادلولية للصليب األمحر Patricia Reyالس يدة  ●

 ، القامئ بأعامل مدير الاتصال، الاحتاد ادلويل Benoit Carpentierالس يد  ●

 نبذة 

األمحر والهالل األمحر )احلركة ادلولية(، عىل الك  عىل نطاق احلركة ادلولية للصليب تصاالت يف جمال الامل يعد هناك أي شك يف أن بناء قدرات قوية 

 ال غىن عنه إذا أردان بناء الثقة والقبول واملصداقية عىل مجيع املس توايت.  الصعيدين احمليل والعاملي، أمر  

نا ال خيلو من التحدايت يف  ولتحقيق ذكل، جيب عىل مكوانت احلركة ادلولية تسخري قوة ش بكتنا والاس تفادة من حضوران احمليل، وإن اكن بناء مسعت 

 عاملنا احلارض اذلي يزداد تعقدا وترابطا.  

حلول   وتنفيذ  حتديد  جانب قيادات احلركة ادلولية يف  والاستامثر من  وادلمع  حشد الالزتام  معل جملس املندوبني يف  حلقة  لتعزيز ويمتثل الهدف من 

 أفضل.  عىل حنوعىل الصعيدين الوطين واحمليل، دلمع هممتنا اإلنسانية امجلاعية  همارات وأنظمة الاتصاالت عىل نطاق احلركة ادلولية، وال س امي

 املالحظات العامة والنقاط الرئيس ية 

د املتحدثون التابعون للجنة ادلولية للصليب األمحر والاحتاد ادلويل عىل أمهية توس يع نطاق األعامل الرامية إىل تعزيز قدرات الا  تصاالت داخل شدَّ

اكء واحلكومات ووسائل  احلركة ادلولية من أجل بناء مجعيات وطنية أقوى، ومن مثَّ بناء حركة دولية أقوى حتظى بثقة اجملمتعات احمللية واملتربعني والش 

وعاملية إلعالء املاكنة   هجود حملية  وتعزيز ما تبذهل احلركة ادلولية من  حامية  عىل أمهية الاتصاالت يف  وشددوا  وعامة الناس.  ومجع التربعات، اإلعالم 



2 
 

 

Public 

  التنافس  زتايد فيه ي ته والتصدي هل يف عامل  وأوحضوا كيف أن حتسني قدراتنا يف جمال الاتصاالت س ُيمكِّننا من توقع أي خطر هيدد السمعة وختفيف حد

ِّةل.  عىل الظهور  ، والضغط من أجل الشفافية واملساءةل، واخملاطر النامجة عن اجتاهات مثل املعلومات املُضل

دت  وسلطت هدى عبد امحليد، كبرية مراسيل اجلزيرة، الضوَء عىل ما تمتتع به احلركة ادلولية من مسعة إجيابية يف صفوف الصحفيني واإلعالميني. وشدَّ

وال س امي يف  أيضا عىل رضورة أن حترص مكوانت احلركة ادلولية عىل زايدة التواصل بشأن هممهتا وواليهتا، وحتسني إبراز ماكنهتا، وزايدة فهم معلها، 

 أثناء األزمات. 

نة من  س تخدام  لتنظميي ابوُطرحت يف حلقة العمل نتاجئ معلية تقيمي ذايت أجراها مؤخرا خبري استشاري يف التطوير ا مجعية وطنية، مما   20عينة ُمكوَّ

م حملًة عن مواطن القوة والضعف يف جمال الاتصاالت عىل نطاق احلركة ادلولية. وابس تخدام منوذج نضج، قامت عدة مجعيات وطنية من لك منطقة   قدَّ

يا من ثالثة أوجه، يه: األشخاص والعمليات والتكنولوجيا. وتشري النتاجئ  جغرافية بتخطيط قدراهتا يف جمال الاتصاالت وتقيمي تكل القدرات تقيامي ذات 

ت، واألشخاص، إىل تنوع قدرات امجلعيات الوطنية. كام أن الارتباط بني ادلرجات عىل نطاق اجملاالت أظهر أيضا وجود ترابط بني الاسرتاتيجية والعمليا

ة بناء وحامية مسعة الصليب األمحر والهالل األمحر وصورته س تظل هممة شاقة عىل الكثريين ما مل وكفاءة البنية التحتية واملعدات، مما يدل عىل أن همم

 حيدث الاستامثر الصحيح يف املوظفني واملهارات والاسرتاتيجية واملعدات.  

واللجنة ادلولية للصليب   والاحتاد ادلويل  حتسني التعاون بني امجلعيات الوطنية  عىل تبادل  وأبرزت النتاجئ أيضا فرص  ومهنا فرص التعاون  األمحر، 

 املعارف امجلاعية والتعمل وتوجيه ادلمع املايل إىل األماكن اليت تكون فهيا املوارد غري الاكفية عائقا. 

ادلكتورة   الوطنية  Assel Tastanovaوعرضت  امجلعية  هذه  جنحت  كيف  وأوحضت  مجعيهتا،  حاةل  اكزاخس تان،  يف  األمحر  للهالل  العامة  املديرة   ،

تباع  الصغرية نسبيا يف حتسني حصائل مجع التربعات وكيف أصبحت رشياك إنسانيا مفضال يف البدل. وقد حققت هذه امجلعية الوطنية ذكل من خالل ا

الاتصاالت، ورؤية واحضة، وقوة القيادة وادلمع والالزتام بتطوير الاتصاالت، مما جعل الاتصاالت جزءا حاسام من    هنج ذي طابع اسرتاتيجي أكرب جتاه

 اسرتاتيجية امجلعية الوطنية وأنظمهتا وهيلكها.  

 النقاط الرئيس ية اليت أثريت 

 رات وقدرات التواصل اليت حددها املشاركون: النامجة عن الافتقار إىل القدر الاكيف من هما اخملاطر والعواقب الرئيس يةفامي ييل 

الثقة الافتقار إىل إماكنية الوصول والقبول، وعدم القدرة عىل العمل ودمع املس تضعفني، وغياب التعاون، وانعدام  األثر الواقع عىل العمليات:   (1

 . من جانب اجملمتعات املترضرة

رسالهتا:   (2 من أجل أداء  عىل ادلمع اذلي تتلقاه احلركة ادلولية  جتنيد متطوعني األثر الواقع  وصعوابت يف  حشد املوارد/ المتويل،  ضياع فرص 

 جدد، وفقدان الزناهة، وعدم إبراز املاكنة. 

انعدام الثقة، واملعلومات املضلةل/ اخلاطئة، وعدم فهم والية الصليب األمحر والهالل األمحر ومبادئه، مما    األثر الواقع عىل التصور والسمعة: (3

 يؤدي إىل الالتباس وفقدان القدرة عىل التأثري. 

 لالستامثر والرتكزي يف الاتصاالت اليت حددها املشاركون ملواصةل اس تكشافها:  احللول الرئيس يةوفامي ييل 

 زايدة فعالية التنس يق بشأن الرسائل املشرتكة وضامن اتساق الرسائل. فضل: ضامن تنس يق أ  (1

إضفاء الطابع املهين عىل حرفة موظف الاتصاالت، وتمنية همارات التشارك وتبادل ادلمع بني األقران، وبناء  الاستامثر يف قدرات الاتصاالت:  (2

 الاتصاالت يف برانمج تطوير امجلعيات الوطنية. ودمج  اخلطط الاسرتاتيجية واملهارات األساس ية،
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الاتصاالت: (3 جمال  يف  القدرات  وتمنية  الاستامثر  لتنس يق  خمصص  عامل  فريق  خمصصة/  منصة  تنس يق/  إعداد  فريق  أاكدميية/  مركز    إنشاء 

جمال الاتصاالت، وإنشاء نظام لتدريب  لالتصاالت اتبع للحركة ادلولية، وتنظمي فعاليات منتظمة ملنتدى اإلعالم العاملي، وتطوير التدريب يف 

 املوظفني.  

القيادات:   (4 الزتام  مس تقل  ضامن  لقسم  مزيانية  ختصيص  مع  الوطنية،  امجلعية  هيلك  عنارص  من  اسرتاتيجيا  عنرصا  بوصفها  الاتصاالت  دمج 

 لإلعالم والاتصاالت. 

 رئيس ية.إنشاء منصة لإلعالم الرمقي وإعداد مكتبة رسائل إعداد أدوات خمصصة:  (5

 وعرضت عدة مجعيات وطنية أن تعمل خالل األشهر املقبةل عىل حتديد حلول لالستامثر يف الاتصاالت داخل حركتنا ادلولية بطريقة مس تدامة: 

 الصليب األمحر الفرنس  - Laurent Amiandالس يد  ●

 مجعية الصليب األمحر الياابن  - Matsudaالس يد  ●

 الصليب األمحر الهنغاري  - Zsofia Cseriالس يدة  ●

 الصليب األمحر البلغاري – Efrosina Stoychevaالس يدة  ●

 مجعية الهالل األمحر الميين  – Jamal Altwaityالس يد  ●

 مجعية الهالل األمحر الميين - Muhammad Ghaziالس يد  ●

 الهالل األمحر السودان – Elfadir Eltahirالس يد  ●

 الصليب األمحر ملوانكو –  Rindra Rakotomalalaالس يد  ●

 الصليب األمحر الفلبيين  – PJ Raquelالس يدة  ●

 الصليب األمحر الفلبيين  – Mikee Latoresالس يدة  ●

 الصليب األمحر الفلبيين  – Joycel Vincent V Dabalosالس يد  ●

 الصليب األمحر الفلبيين  – JP Lagadoالس يد  ●

 ر اإلس بان الصليب األمح – Belen Viloriaالس يدة  ●

 الصليب األمحر الربيطان – Teresa (Tre) Goncalvesالس يدة  ●

 الصليب األمحر السويدي – Maude Frobergالس يدة  ●

 الصليب األمحر المنساوي – Gerald Czechالس يد  ●

 مجعية الصليب األمحر لسانت كيتس ونيفيس  – De-Jon Liburdالس يد  ●

 الصليب األمحر الهنغاري  - Alice Szélالس يدة   ●

 مجعية الهالل األمحر البنغايل  - Mahmudul Hasanالس يد   ●

 الصليب األمحر السويرسي – Katharina Schindlerالس يدة  ●

 الصليب األمحر الهندورايس   – Bessy Valleالس يدة  ●

 الصليب األمحر الغواتامييل – Andrés Lemusالس يد  ●

 ر اللوكسمبورغي  الصليب األمح – Luc Scheerالس يد  ●

 مجعية الصليب األمحر الكندي – Christine Prettoالس يدة  ●
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 الصليب األمحر الكوس تاريك  – José Mario Mora Bogantesالس يد  ●

 الصليب األمحر اإلكوادوري – Diego Castellanosالس يد  ●

 الصليب األمحر الرنوجيي  – Geir Arne Boreالس يد  ●

 الصليب األمحر اللبنان   – Nabih Jabrالس يد  ●

 الاس تنتاجات والتوصيات 

شاف هذه  طرحت امجلعيات الوطنية العديد من األفاكر املثرية لالهامتم لتحسني الاستامثر يف الاتصاالت داخل احلركة ادلولية من أجل مواصةل اس تك 

قليةل مجعية وطنية ليكونوا مضن فريق عامل يتوىل اس تكشاف هذه احللول خالل األشهر ال  23األفاكر يف الس نوات املقبةل، وتطوع أشخاص من حنو 

 املقبةل. ولكن كثريا مهنم ممثلون لالتصاالت، وسيمتثل التحدي اآلن يف ضامن موافقة قيادات مجعياهتم الوطنية عىل هذه العملية.

 


