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شكر وتقدير
التقديــر والشــكر موجــه لجميــع موظفــي ومتطوعــي حركــة الصليــب األحمــر والهــال األحمــر الذيــن عملــوا بالتــزام 
وشــغف لتحســين الطريقــة التــي نشــارك بهــا ونكــون مســؤولين أمــام المجتمعــات حــول العالــم. لــم تكــن مراجعــة 
هــذا الدليــل ممكنــة إال بســبب التعلــم القيــم وأفضــل الممارســات واالبتــكارات التــي نفذتهــا فــي برامجــك وعملياتــك 
والجمعيــة الوطنيــة التــي تنتمــي إليهــا. بفضــل عملــك الجــاد، تقدمنــا فــي تحــدي األنظمــة التــي نعمــل فيهــا وخلقنــا 
زخًمــا جديــًدا ينعكــس فــي هــذا الدليــل. تهانينــا لــكل مــن أقنــع فريقــه بــأن آليــة االســتجابة ضروريــة، ومــن طالــب 
بتخصيــص ميزانيــات لتدريــب الموظفيــن علــى المشــاركة المجتمعيــة أو أصــروا علــى أنــه يجــب أن يخصــص وقــت 
للمجتمعــات لتكــون جــزًءا مــن عمليــة التخطيــط. بينمــا ال يــزال هنــاك المزيــد مــن العمــل الــذي يتعيــن القيــام بــه، تحتــاج 

الحركــة إلــى مشــاركة مجتمعيــة وســفراء للمســاءلة أكثــر مــن أي وقــت مضــى!

وبشــكل أكثــر تحديــًدا، نتوجــه بالشــكر إلــى جميــع أولئــك الذيــن وهبــوا مــن وقتهــم الغالــي حيــًزا، وســط جائحــة عالميــة، 
لمراجعــة المســودات المختلفــة لهــذا الدليــل. لقــد كانــت مســاهماتك القيمــة حاســمة فــي تشــكيل محتــوى هــذا 

الدليــل وتحســينه.

المؤلــف: شــارون ريديــر. المســاهمون الرئيســيون: ألكســندرا ســيكوت ليفيســك، كاروليــن أوســتن، ديفيــد لوكيرســيو، 
إنــدو نيبــال، إيفــا إيرالتــش، تشــيلي إســغيرا ولويــز تايلــور.
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تمهيد
»لبنــاء الثقــة مــع المجتمعــات، نحتــاج إلــى فهــم المعرفــة المحليــة واالســتجابة للتغذيــة الراجعــة 
مــن المجتمــع والتصــرف بنــاًء عليهــا. ال يمكــن أن يكــون اختياريًــا - نحــن بحاجــة إلــى القيــام بذلــك 
بشــكل منهجــي وفعــال. بصفتنــا اتحــاًدا للمســتجيبين المحلييــن، لدينــا واجــب وحيــد يتمثــل فــي 

ضمــان أن تكــون مشــاركة المجتمــع فــي صميــم كل مــا نقــوم بــه«.
—جاغــان تشــاباجين، األميــن العــام لاتحــاد الدولي لجمعيات الصليــب األحمر والهال األحمر

»المجتمعــات المتأثــرة ليســت خبيــرة فــي أوضاعهــا فحســب، بــل هــي أيًضــا أول المســتجيبين 
ووكيــل التغييــر. إن تمكيــن المشــاركة الشــاملة للمجتمعــات علــى جميــع المســتويات ليــس حلمــا 
جميــال - إنــه أمــر حتمــي. وهــذا يعنــي وضــع ممارســات مســتدامة ومنهجيــة للبحــث عــن أصــوات 
واحتياجــات المجتمعــات واالســتماع إليهــا والعمــل عليهــا واالســتجابة لهــا. إن اللجنــة الدوليــة 

للصليــب األحمــر ملتزمــة بتحقيــق ذلــك«.
- روبــرت ماردينــي، المديــر العــام للجنة الدوليــة للصليب األحمر

مرحًبــا بكــم فــي اإلصــدار الثانــي مــن دليــل الصليــب األحمــر والهــال األحمــر للمشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة. 
ــم تبنــي التزامــات الحركــة بشــأن المشــاركة  ــذ نشــر الدليــل األول فــي عــام 2016. ت ــر نحــو األفضــل من ــر الكثي لقــد تغي
المجتمعيــة والمســاءلة فــي مجلــس المندوبيــن لعــام 2019، وقــد تطــورت وازدهــرت شــبكة نشــطة مــن ممارســي 
المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة، ولدينــا أدلــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى علــى أن المشــاركة القويــة مــع المجتمعــات 
تعمــل علــى تحســين جــودة وتأثيــر عملنــا1. وال ســيما فــي اســتجابتنا لكوفيــد 19- واإليبــوال، حيــث كانــت ثقــة المجتمــع 

ا بالــغ األهميــة لنجــاح جميــع التدخــات األخــرى2. أمــًر

علــى الرغــم مــن ذلــك، ال تــزال هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن الحواجــز والتحديــات التــي تحــول دون إضفــاء الطابــع 
المؤسســي علــى نهــج متســق لضمــان أننــا حًقــا »نضــع النــاس فــي المحــور « مــن خــال تقديــم الدعــم الــذي يلبــي 

احتياجــات النــاس، وال يقــوض القــدرات القائمــة أو الكرامــة، ويســاعد علــى تعزيــز مرونــة طويلــة األمــد.

الهــدف مــن هــذا الدليــل المنقــح هــو مســاعدة الحركــة علــى معالجــة هــذه العوائــق والتحديــات والتأكــد مــن أننــا 
نشــرك دائًمــا المجتمعــات، وفًقــا لمعاييــر عاليــة، فــي جميــع أنشــطتنا. تشــمل التغييــرات التــي تســاعدنا فــي تحقيــق 

ذلــك مــا يلــي:
 مزيــد مــن التركيــز علــى إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة علــى المســتوى 	 

التنظيمــي، باعتبارهــا اللبنــة األساســية للمســاءلة القويــة فــي البرامــج والعمليــات.
ــا فــي البرامــج والعمليــات، حتــى نتمكــن مــن االنتقــال مــن 	   زيــادة التركيــز علــى المشــاركة وكيفيــة دمــج ذلــك عملًي

»العمــل مــن أجــل« إلــى »العمــل مــع« المجتمعــات.
 تبســيط المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة مــن خــال الجمــع بيــن المكونــات األربعــة الســابقة فــي هــدف واحــد 	 

واضــح؛ أن تلعــب المجتمعــات دوًرا نشــًطا فــي تصميــم وإدارة البرامــج والعمليــات.
 تقليــص عــدد اإلجــراءات الدنيــا للمشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة مــن 31 إلــى 18، لتوفيــر نهــج أكثــر وضوًحــا 	 

وتبســيًطا لدمــج المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة فــي أنشــطتنا.

ا نشــًطا فــي تصميــم  يخبرنــا الدليــل والخبــرة والفطــرة الســليمة أنــه عندمــا نشــرك المجتمعــات حًقــا ويلعبــون دوًر
إلينــا  تســتمع  ال  لكــن  أعلــى.  جــودة  وذات  واســتدامة  فعاليــة  أكثــر  النتائــج  تكــون  والعمليــات،  البرامــج  وإدارة 
فقــط. إليــك مــا يقولــه موظفونــا والمتطوعــون والقــادة وأعضــاء المجتمــع حــول قيمــة المشــاركة المجتمعيــة 

الســديدة: والمســاءلة 

https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/R1-Movement-wide-commitments-for-CEA.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/R1-Movement-wide-commitments-for-CEA.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Report-All-the-Evidence-We-Need-CDA-FINAL.pdf
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المجتمعات
»يســعدنا عــودة موظفــي الصليــب األحمــر فــي زامبيــا وتقديمهــم تغذيــة 
يعــود  ال  األوقــات،  معظــم  فــي  ألنــه  المشــروع،  تنفيــذ  بشــأن  راجعــة 
أحــد إلينــا بعــد أي تقييــم أو تقديــر مــن أي نــوع. يتــم اتخــاذ القــرارات مــن 
مــن  نحــن  حًقــا.  نريــده  مــا  فــي  المجتمــع  أعضــاء  إشــراك  دون  مكاتبهــم 
يمكننــا أن نحكــي قصتنــا ومــا نريــده حًقــا أو مــا هــو موجــود علــى األرض 

ألننــا مــن نعيــش فــي هــذا المجتمــع«.
- إندونــا، قريــة ليوتو، زامبيا

»نحــن نعيــش هنــا مــع الكثيــر مــن عــدم اليقيــن. مــن المهــم جــًدا أن تقــدم 
منظمــات مثــل الصليــب األحمــر معلومــات واضحــة ودقيقــة، بحيــث تســتمع 

إلــى مــا يحتاجــه المجتمــع وتفعــل شــيًئا بهــذه المعلومــات.«
- صالح، مقيم ومتطوع مع الصليب األحمر في مخيم نيا كافاال للمهاجرين، اليونان.

ومتطوعينا موظفينا 

يأخــذون  الذيــن  باألشــخاص  بشــدة  ترحــب  المجتمعــات  أن  وجدنــا  »لقــد 
وعــدم  المعلومــات  ومشــاركة  المجتمــع،  إلــى  للدخــول  الكافــي  الوقــت 
الوقــوف عنــد ذلــك، مــن خــالل منحهــم الوقــت لطــرح األســئلة والتأكــد مــن 

بوضــوح.« فهمهــم 
- أندريــا فيليبــس، مديــر مشــاريع، الصليــب األحمر في غيانا

إلشــراك  تحملهــا  شــخص  أي  علــى  يجــب  أخالقيــة  مســؤولية  »إنهــا 
تناســبهم  العمليــة  أن  مــن  والتأكــد  العمليــة  فــي  المعنييــن  األشــخاص 

العكــس.« وليــس 
- مدير برنامج المســاعدة األساســية، الصليب األحمر اللبناني

القيادة

الطــوارئ  عمليــات  أثنــاء  والمســاءلة  المجتمعيــة  المشــاركة  »تســاعد 
إلحاًحــا  األكثــر  االحتياجــات  علــى  بنــاًء  المســاعدة  تقديــم  ضمــان  علــى 

المتأثــرة« للمجتمعــات 
- ريتــوال تاســميا، األمينــة العامــة لجمعية الصليب األحمر اإلندونيســي.
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كيفية استخدام هذا الدليل
تمــت كتابــة هــذا الدليــل للجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر واالتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب 
ــة الشــريكة التــي تعمــل معهــا. إنهــا  ــات الوطني ــة للصليــب األحمــر والجمعي ــة الدولي األحمــر والهــال األحمــر واللجن
مناســبة ألي شــخص يريــد تعزيــز طريقــة إشــراك المجتمعــات فــي عملهــم ويمكــن اســتخدامها مــن قبــل أي قطــاع. 
وهــو يوفــر إرشــادات وأدوات العتمــاد نهــج أكثــر منهجيــة وموثوقيــة للتعامــل مــع المجتمعــات والمســاءلة أمامهــا. 
فهــو ال يحــل محــل الممارســات الجيــدة الحاليــة، ولكنــه يســاعد علــى معالجــة أي ثغــرات أو نقــاط ضعــف حيثمــا 
وجــدت. يتــم تضميــن دراســات الحالــة مــن خــال إلقــاء الضــوء علــى أمثلــة الممارســات الجيــدة )والقصــص التحذيريــة( 

عبــر الحركــة. تدعــم األدوات العمليــة والحــزم التدريبيــة هــذا الدليــل المرتبــط بــه طــوال الوقــت.

تم تنظيم هذا الدليل في سبع وحدات، والتي يمكن استخدامها بشكل فردي حسب الحاجة:

وحــدة 1: تعطــي المقدمــة لمحــة عامــة عــن المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة وكيــف تدعــم عمــل الصليــب األحمــر 
والهــال األحمــر، بمــا فــي ذلــك األدوار والمســؤوليات المختلفــة واالتجاهــات األوســع فــي قطــاع العمــل اإلنســاني.

ــم تبنيهــا فــي  وحــدة 2: تمثــل االلتزامــات علــى مســتوى الحركــة التزامــات المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة التــي ت
مجلــس المندوبيــن لعــام 2019.

وحدة 3: يشــرح إضفاء الطابع المؤسســي ســبب أهمية تضمين المشــاركة المجتمعية والمســاءلة في السياســات 
واإلجــراءات وطــرق العمــل، مــع إرشــادات وأدوات حــول كيفية تنفيذ كل ذلك.

وحــدة 4: يحــدد التكامــل فــي البرامــج الحــد األدنــى مــن اإلجــراءات لتحقيــق مشــاركة مجتمعيــة جيــدة طــوال دورة 
البرنامــج، مــع إرشــادات وأدوات حــول كيفيــة تنفيــذ كل إجــراء.

وحــدة 5: توضــح المشــاركة المجتمعيــة فــي حــاالت الطــوارئ كيفيــة تحقيــق مســتوى جيــد مــن المشــاركة المجتمعيــة 
عندمــا يكــون هنــاك إلحــاح أكبــر ووقــت أقــل وغالًبــا مــا يكــون الموقــف معقــًدا.

وحــدة 6: توفــر آليــات التعليقــات المجتمعيــة إرشــادات خطــوة بخطــوة حــول كيفيــة إعــداد آليــات التغذيــة الراجعــة مــن 
المجتمــع داخــل برنامــج أو عمليــة أو كجــزء مــن إضفــاء الطابــع المؤسســي.

وحــدة 7: يركــز العمــل مــع القطاعــات ذات الصلــة الوثيقــة علــى الروابــط بيــن المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة 
والحمايــة والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج وتغييــر الســلوك والتواصــل بشــأن المخاطــر ويشــرح كيــف يجــب أن تعمــل 

هــذه المجــاالت مًعــا بشــكل أفضــل.

مالحظات على هذا الدليل
هــذه هــي النســخة الثانيــة مــن دليــل الصليــب األحمــر والهــال األحمــر للمشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة. تــم تنقيحــه 
وتحديثــه علــى أســاس الخبــرة والــدروس المســتفادة منــذ إطــاق النســخة التجريبيــة فــي عــام 2016. ســيتم اختبــار هــذا 
اإلصــدار ميدانًيــا طــوال عــام 2021 وصقلــه ووضعــه فــي صيغتــه النهائيــة فــي عــام 2022، لــذا يرجــى مشــاركة تغذيتــك 
الراجعــة حــول هــذا الدليــل وكيــف يمكننــا جعلــه أكثــر فائــدة وعمليــة وســهولة فــي االســتخدام. أرســل تغذيتــك الراجعــة  

.CEA.Geneva@ifrc.org إلى

mailto:CEA.Geneva%40ifrc.org?subject=
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اختصارات و إقتصارات

AAP تحمل المسؤولية تجاه األشخاص المتأثرين أو السكان

ACAPS متخصصون مستقلون في تحليل وتقييم االحتياجات اإلنسانية

ABC المساعدة في تغيير السلوك

ALNAP شبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء في العمل اإلنساني

ATM )ماكينة الصراف اآللي )ماكينة الصراف اآللي للبنك

BOCA تقييم القدرات التنظيمية للفرع

CBS  المراقبة المبينة على المجتمع

CEA المشاركة المجتمعية والمساءلة

CBAT  فرق العمل المبينة على المجتمع

CDAC شبكة التواصل مع المجتمعات المحلية المتضررة من الكوارث

CHS المعيار اإلنساني األساسي

CP3 برنامج التأهب لمواجهة األوبئة والجائحة

CRC لجان المرونة المجتمعية

CVA المساعدة النقدية والقسائم

CWC التواصل مع المجتمعات

CWG مجموعات العمل المجتمعية

C4D التواصل من أجل التنمية

DAPS الكرامة والوصول والمشاركة والسامة

DRR الحد من مخاطر الكوارث

eCBHFA  الصحة المجتمعية واالسعاف االولي المبني على المجتمع القائمين على األدلة

eVCA  تقييم مواطن الضعف والقدرات المعزز

ECV مكافحة األوبئة للمتطوعين

EcoSec  )األمن االقتصادي )اللجنة الدولية للصليب األحمر

FAO منظمة األغذية والزراعة

FAQ أسئلة شائعة

FGD المناقشات الجماعية المركزة

HR الموارد البشرية

HQ المقر

IASC اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

IEC  المعلومات والتعليم والتواصل

ICRC اللجنة الدولية للصليب األحمر

IFRC  االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهال األحمر
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IM إدارة المعلومات

IT تكنولوجيا المعلومات

KAP المعرفة والمواقف والممارسات

KII مقابلة المخبر الرئيسي

KPI مؤشر األداء الرئيسي

M&E  الرصد والتقييم

MHM إدارة نظافة الدورة الشهرية

Movement الحركة الدولية للصليب األحمر والهال األحمر

NS الجمعية الوطنية

NGO منظمة غير حكومية

NS الجمعية الوطنية

NSD تنمية الجمعية الوطنية

OCAC  تقييم القدرات التنظيمية واالعتماد

PASSA   نهج المشاركة في التوعية من اجل مأوى آمن

PDM مراقبة ما بعد التوزيع

PHAST   النهج التشاركي لتغيير سلوكيات النظافة واالصحاح

PMER التخطيط والرصد والتقييم وإعداد التقارير

PGI )الحماية والنوع االجتماعي واإلدماج )االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهال األحمر

PRP برنامج التأهيل البدني

PSEA الوقاية من االستغال واالعتداء الجنسيين واالستجابة لهما

Q&A سؤال وجواب

RCCE التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية

RFL  إعادة الروابط األسرية

SEA االستغال واالعتداء الجنسيين

SDB الدفن اآلمن والكريم

SGBV  العنف القائم على الجنس والنوع االجتماعي

SOPs إجراءات التشغيل القياسية

TiP االتجار بالبشر

UN  األمم المتحدة

UNOCHA  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

WASH  المياه واالصحاح والنهوض بالنظافة

WHO منظمة الصحة العالمية
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        وحدة 1  م رمة           11

وحرة 1
مقدمة

ما هي المشاركة المجتمعية والمساءلة؟
تعــد المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة طريقــة عمــل تعتــرف وتقــدر جميــع أعضــاء المجتمــع كشــركاء متســاوين، 
وتوجــه احتياجاتهــم وأولوياتهــم وتفضياتهــم المتنوعــة كل مــا نقــوم بــه. نحقــق ذلــك مــن خــال دمــج المشــاركة 
المجتمعيــة الهادفــة، والتواصــل المفتــوح والصــادق، وآليــات االســتماع إلــى التغذيــة الراجعــة والعمــل بنــاًء عليهــا، 
ضمــن برامجنــا وعملياتنــا. يخبرنــا الدليــل والخبــرة والفطــرة الســليمة أنــه عندمــا نشــرك المجتمعــات حًقــا ويلعبــون 

ــر فعاليــة واســتدامة وذات جــودة أعلــى. ــج أكث دوًرا نشــًطا فــي تصميــم وإدارة البرامــج والعمليــات، تكــون النتائ

األشياء التي ال تندرج في إطار المشاركة المجتمعية والمساءلة ...

 شــيء جديــد - عمــل الصليــب األحمــر والهــال األحمــر دائًمــا مــع المجتمعــات، لكننــا ال نفعــل ذلــك دائًمــا بالطريقــة 	 
المثلــى، ويمكــن أن يــؤدي اعتمــاد أســلوب أكثــر منهجيــة إلــى تحســين الجــودة ومنــع حــدوث الثغــرات فــي كيفيــة 

إشــراك المجتمعــات
 برنامــج أو نشــاط منفصــل - المشــاركة المجتمعيــة هــي طريقــة تفكيــر أو طريقــة عمــل يجــب أن تكــون جــزًءا مــن 	 

كل مــا نقــوم بــه، ويجــب دمجهــا فــي جميــع أعمالنــا
ــا 	   وظيفــة شــخص واحــد - ال يمكــن أن يعهــد بالمســائلة إلــى شــخص واحــد أو إلــى جهــة واحــدة؛ نتحمــل جميًع

ــا مســؤولية ضمــان مشــاركة المجتمعــات بشــكل صحيــح فــي عملن
 عــبء إضافــي أو صنــدوق - هــذا جــزء مــن التزاماتنــا األساســية وضــروري لجــودة عملنــا واألثــر الــذي يمكــن 	 

أن نحققــه.

 المشاركة المجتمعية	 

 تواصل مفتوح وصادق	 

 التغذية الراجعة والشكاوى  	 

 الفهم المجتمعي 	 

 الدعم المناسب في الوقت المناسب	 

 المجتمع هو من يقود البرامج	 

 أشخاص يعاملون بكرامة واحترام	 

 نحن ال نضر	 

مقاربات 
المشاركة 
المجتمعية

مسؤولين 
أمام 

األشخاص الذين 
نخدمهم

ساعدنا لكي 
نكون



من هو المجتمع؟
يســتخدم مصطلــح »المجتمــع« فــي هــذا الدليــل ويشــير إلــى مجموعــة األشــخاص المتأثريــن بأنشــطة المنظمــة 
أو برامجهــا أو عملياتهــا - بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن يتلقــون الدعــم وأولئــك الذيــن ال يتلقــون الدعــم. يمكــن تعريــف 
المجتمــع جغرافًيــا أو مــن خــال الخصائــص الشــخصية، مثــل العمــر أو النــوع االجتماعــي أو الوضــع )علــى ســبيل 

المثــال، النســاء الحوامــل(.

ليــس األفــراد فــي المجتمــع كلهــم متشــابهون، وســتكون هنــاك مجموعــة واســعة مــن االحتياجــات والقــدرات 
والمخاطــر داخــل المجتمعــات وعبرهــا. لذلــك، عندمــا تــرى كلمــة »مجتمــع« فــي هــذا الدليــل، فإنهــا تشــير إلــى جميــع 
المجموعــات المتنوعــة التــي تشــكل مجتمًعــا، بمــا فــي ذلــك النســاء والرجــال والفتيــان والفتيــات وكبــار الســن 
واألقليــات  اإلعاقــة  ذوي  واألشــخاص  والجنســية  المختلفــة  العرقيــة  والمجموعــات  اإلعاقــة  ذوي  واألشــخاص 
الجنســية والجنســانية والفئــات المهمشــة أو المعرضــة للخطــر. وهــذا يشــمل أيًضــا ممثلــي المجتمــع، مثــل القــادة 

المحلييــن والمنظمــات والســلطات.
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لماذا نحتاج إلى إشراك المجتمعات؟

لفهم سياق المجتمع واحتياجاته. 1

نحــن بحاجــة إلــى االنخــراط مــع جميــع المجموعــات واألفــراد فــي المجتمــع لفهــم احتياجاتهــم الخاصــة وتفضياتهــم 
وســياقهم. إذا افترضنــا أننــا نعــرف مــا يحتاجــه النــاس أو كيــف تعمــل األشــياء فــي مجتمعهــم، فإننــا نجــازف بارتــكاب 
خطــأ وتقديــم الدعــم الــذي ال يســاعد، أو حتــى يتســبب فــي ضــرر أســوأ. علــى ســبيل المثــال، مــن خــال تأجيــج التوتــرات 

القائمــة أو اســتبعاد الفئــات المهمشــة بالفعــل.

من أجل برامج وعمليات أفضل وأكثر فعالية،. 2

ال أحــد يعــرف مجتمعــا أفضــل مــن النــاس الذيــن يعيشــون فيــه.  عندمــا نســتفيد مــن هــذه المعرفــة والخبــرة المحليــة 
لتخطيــط وإدارة البرامــج والعمليــات، فمــن األرجــح أن نقــوم باألشــياء بشــكل صحيــح ونقــدم دعًمــا مفيــًدا وفــي الوقت 
المناســب وذي صلــة وعالــي الجــودة. يمنحنــا االســتماع إلــى التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع تحذيــًرا مبكــًرا عندمــا ال 

تســير األمــور كمــا يجــب ويوفــر رؤى قيمــة حــول كيفيــة التحســين.

لبناء الثقة والوصول والقبول مع المجتمعات. 3

التواصــل المنفتــح والصــادق واالســتماع والعمــل وفًقــا لمــا يقولــه لنــا النــاس، هــو عامــة علــى االحتــرام الــذي يبنــي 
الثقــة. بــدون ثقــة، قــد ال يرغــب النــاس فــي التحــدث إلينــا، أو اســتخدام خدماتنــا، أو تصديــق المعلومــات التــي نشــاركها 
أو الترحيــب بمتطوعينــا وموظفينــا بأمــان فــي مجتمعهــم. عندمــا ال يثــق بنــا النــاس، تصبــح قدرتنــا علــى مســاعدتهم 

أصعــب بــل ومســتحيلة.

لتعزيز تولي زمام المجتمع ألموره وقدرته على الصمود. 4

النــاس المتأثريــن مــن األزمــة ليســوا عاجزيــن. عــادة مــا يكونــون أول المســتجيبين فــي أزمــة مــا ولديهــم المعرفــة 
والمهــارات والقــدرات التــي يمكــن أن تســاعد فــي ضمــان أن تكــون المســاعدة مائمــة ومســتدامة. عندمــا نصمــم 
البرامــج والعمليــات ونديرهــا بالشــراكة مــع المجتمعــات، فهــذا يســهل التمكــن المحلــي واالعتمــاد علــى الــذات. عندمــا 
ال نشــركهم، فإننــا نتعامــل معهــم علــى أنهــم متلقــون ســلبيون للمســاعدات، ممــا يقــوض جهودنــا لتعزيــز قــدرة 

المجتمــع علــى الصمــود.

لدعم التزاماتنا الخاصة. 5

العمــل فــي شــراكة مــع المجتمعــات هــو جوهــر هويتنــا. نلتــزم بإشــراك األشــخاص فــي إدارة المســاعدات، ونحمــل 
أنفســنا مســؤولية أولئــك الذيــن نســعى إلــى مســاعدتهم، ونبنــي علــى القــدرات المحليــة فــي مدونــة قواعــد الســلوك 
ــة فــي حــاالت الكــوارث الصــادرة عــن الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر. تلتــزم مبــادئ  الخاصــة باإلغاث
ــة راجعــة شــفافة فــي  ــإدراج آليــات تواصــل وتغذي وقواعــد المســاعدة اإلنســانية للصليــب األحمــر والهــال األحمــر ب
آليــات التفاعــل لحــاالت الطــوارئ. فــي ديســمبر 2019، تمــت الموافقــة علــى المجموعــة األولــى مــن »االلتزامــات علــى 

مســتوى الحركــة للمشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة« فــي مجلــس المندوبيــن )انظــر الصفحــة 21(.

ماذا عن اإلسم؟
المثــال  - علــى ســبيل  الكثيــر مــن األســماء المختلفــة لوصــف عمليــة المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة  هنــاك 
أمــام  المســاءلة  المســتفيدة،  الجهــات  التواصــل مــع   ،)AAP( المتأثريــن الســكان  أو  أمــام األشــخاص  المســاءلة 
المجتمعــات )AtC(، التواصــل مــع المجتمعــات )CwC( أو مؤخــًرا وفــي نطــاق الصحــة واالســتجابة لألوبئــة، والتواصــل 
بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة )RCCE(. علــى الرغــم مــن أنــه ال ينبغــي أن يكــون مــا يســمى بهــذا األمــر مهًمــا 
ــًرا. فقــط ضــع فــي  ــوكاالت قــد يكــون محي ــر ال طالمــا يحــدث، إال أن نطــاق المصطلحــات المختلفــة المســتخدمة عب
اعتبــارك أن كل هــذه المصطلحــات تصــف بشــكل أساســي الشــيء نفســه - إطــار عمــل بطريقــة شــفافة وتشــاركية 

مــع المجتمعــات التــي تعمــل علــى تحســين جــودة البرامــج والعمليــات.
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يتــم جمــع التغذيــة الراجعة،
ولكــن مــع تأثيــر ضئيل على 

تصميــم البرامج« 

— المســائلة اإلنسانية
تقرير، 72020

إلى أي مدى تقوم المنظمات اإلنسانية بإشراك المجتمعات؟
للمجتمعــات،  اإلغاثــة  إشــراك منظمــات  فــي كيفيــة  كبيــرة  تــزال هنــاك فجــوات  أنــه ال  العالميــة  األدلــة  تظهــر 
ــادة الوعــي وااللتزامــات بالمســاءلة. تــم جمــع البيانــات التاليــة بواســطة )حلــول الحقيقــة علــى  ي علــى الرغــم مــن ز
ســطح األرض( Ground Truth Solutions3، وهــي تمثــل آراء مــا يقــرب مــن 10000 شــخص فــي 10 دول تضــررت 

مــن الكــوارث واألزمــات4.

لــم يتم وضع االلتزامات بالمســاءلة 
موضــع التنفيذ

هل المساعدة التي تتلقاها تلبي 
احتياجاتك ذات األولوية؟

هل تتواصل منظمات اإلغاثة بشكل 
جيد حول خططها وأنشطتها؟

هل تعرف كيف تقرر وكاالت اإلغاثة من 
يتلقى الدعم ومن ال يتلقى الدعم؟

»أي تغييــر تحويلــي نحو 
إعطاء  الســكان المتضررين 

التأثير االســتراتيجي على 
كيفية تصميم المســاعدة 

المتعلقة باالســتجابات 
 وتنفيذهــا أمــرا بعيد المنال.« 

— التقرير الســنوي المســتقل 
للصفقــة الكبرى، 52020

شــاب مشاركة ودمج وجهات 
نظر األشــخاص المتأثرين 

مــن األزمات في تصميم 
البرنامــج قصــور في 2012 و 
2015 وما زال يشــوب األمر 

قصــور في 2018.«

— حالة النظام اإلنســاني، 62018

ال على اإلطاق ا في الغالب نعم ليس كثيًر إلى حٍد ما

26% 25% 24% 19%

39%
نعم

المصدر: اســتبيان شــمل 5000 شــخص من أجل حالة النظام اإلنســاني 2018

كينيا

نعم

ال

12% 88%

العراق

ال

6% 94%

نعم
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هل تشعر أن مقدمي المساعدة يأخذون رأيك في االعتبار عند تقديم المساعدة؟

هايتي

العراق

لبنان

الصومال

أوغندا

أفغانستان

بنغالديش

39%

13%

14%

43%

48% 77%

16%

ال إطالقًا / ليس كثيرًا

هل تلقيت رًدا على اقتراح أو شــكوى؟ هــل تعتقــد أنه إذا قدم األشــخاص المتأثرين 
شــكوى إلى مؤسســتك، فســوف يتلقون الرد؟

آليات التغذية الراجعة ليست فعالة كما نعتقد 

 المستجيبون
 للمساعدات

93%
نعم

األشخاص
 المتأثرين

42%
نعم

لكن هناك أدلة دامغة على أن المشاركة ترتبط ببرامج أفضل وعالقات أفضل مع المجتمع

حالة النظام اإلنساني 82018 تقرير وجد ترابطا وثيقا بين:

 المشــاركة وتحســين إعــداد البرامــج: كان األشــخاص الذيــن أبلغــوا عــن استشــارتهم وكانــوا قادريــن علــى 	 
التغذيــة الراجعــة أقــرب بمرتيــن إلــى ثــاث مــرات للتفاعــل اإليجابــي بشــأن أهميــة وجــودة المســاعدة الممنوحــة، 

مقارنــة بأولئــك الذيــن لــم يفعلــوا ذلــك.
 االستشــارة والشــعور باالحتــرام: كان األشــخاص الذيــن تمــت استشــارتهم وكانــوا قادريــن علــى التغذيــة 	 

الراجعــة ٌأقــرب بثــاث مــرات للقــول بأنــه تمــت معاملتهــم بكرامــة واحتــرام أكثــر مــن أولئــك الذيــن لــم يفعلــوا ذلــك.
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كيف يمكنني المساعدة في تعزيز المشاركة 
المجتمعية والمساءلة في دوري؟

ال يادة

أساليب إضفاء الطابع المؤسسي للمشاركة المجتمعية والمسائلة داخل مؤسستك:
توظيف فرق إلدارة هذا العمل والحصول على تمويل له	 
 تكليــف مجموعــة عمــل لقيــادة إضفــاء الطابــع المؤسســي، بمــا فــي ذلــك تطويــر سياســة المشــاركة 	 

والمقترحــات والميزانيــات  والخطــط  االســتراتيجيات  فــي  والتكامــل  والمســاءلة  المجتمعيــة 
 جعــل المســاءلة أحــد مؤشــرات األداء الرئيســية للمنظمــة ومناقشــة التقــدم المحــرز فــي مــا يتعلــق بهــا 	 

فــي االجتماعــات

البرامج والعمليات

تأكد من أن برنامجك أو عمليتك تُشرك المجتمعات على النحو الصحيح:
 قــم بتضميــن أنشــطة المشــاركة المجتمعيــة فــي الخطــط والميزانيــات والمقترحــات، بمــا فــي ذلــك آليــات 	 

مشــاركة المعلومــات، وتســهيل المشــاركة، واالســتماع إلــى التغذيــة الراجعــة والعمــل بنــاًء عليهــا
التحلي بالمرونة الكافية لاستجابة للتغييرات في االحتياجات والسياق	 
دمج دورات المشاركة المجتمعية في التدريبات	 
 مراقبــة مــدى تلبيــة برنامجــك أو عمليتــك الحتياجــات األشــخاص ومــا إذا كانــوا يشــعرون بأنهــم علــى 	 

ايــة ومنخرطيــن در

موظفو المشاركة المجتمعية والمسائلة

قيادة ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والمساءلة في مؤسستك:
توفير التدريب والدعم التقني للموظفين والمتطوعين على جميع المستويات	 
إنشاء وإدارة آلية تغذية راجعة للمجتمع	 
 تطويــر سياســات وخطــط المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة، بمــا فــي ذلــك االندمــاج فــي سياســات 	 

القطــاع اآلخــر وأدواتــه ودوراتــه التدريبيــة

موظفو الحماكة والنوع االجتماعي واإلدماج

العمل مع المشاركة المجتمعية والمسائلة، لدعم البرامج والعمليات:
تضمين أسئلة حول كيفية إشراك المجتمعات في تحليل النوع االجتماعي والتنوع	 
ضمان أن تكون مناهج المشاركة المجتمعية جزءا من عمل الحماية والنوع االجتماعي واإلدماج	 
تعميم الحماية والنوع االجتماعي واإلدماج في نهج المشاركة المجتمعية	 

متطوعين

كن الرابط بين المجتمع والجمعية الوطنية:
 إشــراك المجتمعــات أثنــاء عملــك مــن خــال تبــادل المعلومــات، واإلجابــة علــى األســئلة، واإلبــاغ عــن أي 	 

تغذيــة راجعــة للفــرع
إشراك أعضاء المجتمع في تخطيط وتقديم األنشطة	 
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إدارة المتطوعين / مركري الفروع

ضمان المشاركة الجيدة مع المتطوعين والمجتمعات:
المشاركة المجتمعية الجيدة في أنشطة الفروع	 
 اجتمــع بانتظــام )علــى ســبيل المثــال، شــهرًيا( مــع المتطوعيــن واســتمع إلــى تغذيتهــم الراجعــة وتصــرف بنــاًء 	 

عليهــا حــول مــا يحــدث فــي المجتمــع
 تعامــل مــع المتطوعيــن بالطريقــة التــي نتوقــع منهــم أن يعاملــوا بهــا المجتمــع، مــن خــال إبقائهــم علــى اطــاع 	 

والمشــاركة فــي الخطط واألنشــطة

التخطيط والرصر والت ييم واإلبالغ

دمج مشاركة المجتمع والمساءلة في التخطيط والرصد والتقييم واإلبالغ:
اإلباغ عندما تكون المشاركة المجتمعية مفقودة في الخطط	 
إدراج مؤشرات لقياس جودة المشاركة المجتمعية في خطط الرصد والتقييم	 
تضمين التغذية الراجعة من المجتمع في الرصد واإلباغ	 
دعم التعلم المسبق الستخدامه في اإلعام عن البرامج الجديدة	 

خرمات الرعم

التأكد من أن عملياتنا وإجراءاتنا تدعم المشاركة المجتمعية:
 ينبغــي أن تســاهم الخدمــات اللوجســتية فــي الخطــط حتــى ال نقــدم وعــودا غيــر واقعيــة للمجتمعــات حــول مــا 	 

يمكننــا تقديمــه ومتــى
 ينبغــي أن تكــون اإلجــراءات الماليــة واللوجســتية واإلداريــة مرنــة بمــا يكفــي للســماح بالتغييــرات مــع تطــور 	 

المجتمــع احتياجــات 
آلليــات 	  البيانــات  وإدارة  والبرامــج  بالمعــدات  المعلومــات  وتكنولوجيــا  المعلومــات  إدارة  تدعــم  أن   يمكــن 

الراجعــة التغذيــة 

الموارد البشركة

دمج مسؤوليات المشاركة المجتمعية في عمليات الموارد البشرية:
تضميــن مشــاركة المجتمع في اســتقدام الموظفيــن والمتطوعين	 
دمــج مســؤوليات وكفــاءات المشــاركة المجتمعيــة في توصيــف األدوار وعمليات التوظيف	 
دعــم التحقيقات في الشــكاوى الخطيرة	 

ونمية الجمعية الوطنية

دعم إضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة المجتمعية:	 
تضمين المساءلة أمام المجتمعات في عمليات التطوير التنظيمي والتقييمات9	 
تضمين في االستراتيجيات التنظيمية وبيانات المهمة والقيم	 

 االوحاد الرولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر واللجنة الرولية
للصليب األحمر والجمعيات الوطنية الشركية

دعم الجمعيات الوطنية لتعزيز المساءلة في عملهم:	 
تقديم الدعم التقني والتمويل للمشاركة المجتمعية والمساءلة	 
إدراج مؤشرات في خطط البرامج والعمليات لرصد المساءلة	 
مناصرة قيادة الجمعية الوطنية ألهمية المساءلة	 
إضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة المجتمعية والمساءلة في مؤسستك	 
التنسيق مع شركاء الحركة حتى يتم تنسيق وتكامل دعم الجمعيات الوطنية.	 
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المسائلة داخل القطاع اإلنساني
إلــى تعزيــز المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة. هنــاك العديــد مــن  الراميــة  الحركــة ليســت وحدهــا فــي جهودهــا 
المبــادرات العالميــة التــي تعمــل أيضــا لدعــم هــذا الهــدف. تدعــم هــذه االلتزامات المشــتركة العمل الجماعي لتحســين 

المشــاركة المجتمعيــة عبــر الــوكاالت. وتشــمل هــذه:

المعيار اإلنساني األساسي 10
يحــدد المعيــار اإلنســاني األساســي بشــأن الجــودة والمســاءلة )CHS( تســعة التزامــات يمكــن للمنظمــات واألفــراد 
المشــاركين فــي االســتجابة اإلنســانية اســتخدامها لتحســين جــودة وفعاليــة المســاعدة التــي يقدمونهــا. وهــي تغطــي 
جــودة وأهميــة المســاعدة اإلنســانية، والمســاءلة تجــاه األشــخاص المتأثريــن، والتنســيق، والتعلــم، وإدارة األفــراد، 
ومنــع االســتغال واالعتــداء الجنســيين واالحتيــال والفســاد. يتوافــق الحــد األدنــى مــن التزامــات وإجــراءات الصليــب 

األحمــر والهــال األحمــر إلشــراك المجتمــع المحلــي والمســاءلة مــع المعيــار األساســي اإلنســاني.

التزامات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن المساءلة أمام 
األشخاص المتأثرين 11

اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت هــي اآلليــة الرئيســية لتنســيق عمــل الــوكاالت المشــاركة فــي المســاعدة 
اإلنســانية. ُتلــزم التزاماتهــا بشــأن المســاءلة تجــاه األشــخاص المتأثريــن ُتلــزم المســتجيبين باإلبــاغ وكذلــك التمــاس 
واالســتماع والتصــرف بنــاًء علــى أصــوات وأولويــات والتغذيــة الراجعــة األشــخاص المتأثريــن )بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق 
بشــكاوى ومزاعــم االســتغال واالعتــداء الجنســي(، ولضمــان أن المجموعــات المختلفــة ضمــن الســكان المتأثريــن 

تلعــب دوًرا نشــًطا فــي صنــع القــرار.

التزامات الصفقة الكبرى 12 
إن الصفقــة الكبــرى، التــي تــم إطاقهــا خــال القمــة العالميــة اإلنســانية فــي اســطنبول فــي مايــو 2016، هــي اتفــاق 
فريــد بيــن بعــض أكبــر المانحيــن والمنظمــات اإلنســانية الذيــن التزمــوا بتحقيــق نتائــج إنســانية أفضــل للســكان 
ــرد بالمثــل باعتبارهــا ذات صلــة بالجميــع.  ــادة المســاءلة، بــروح ال ــز الكفــاءة والفعاليــة وزي المتأثريــن مــن خــال تعزي
تضمنــت الصفقــة الكبــرى فــي األصــل ثمانيــة مســارات عمــل، يركــز اثنــان منهــا علــى التوطيــن والمشــاركة. فــي عــام 
2021، تمــت الموافقــة علــى إطــار الصفقــة الكبــرى 2.0، والــذي يــرى التوطيــن ومشــاركة المجتمعــات المتأثــرة كأحــد 

ــع. ــز األرب ــج الركائ ــات التمكيــن والمســاءلة وإدماجهــا كأحــد نتائ أولوي

مصادر المشاركة المجتمعية ودعم المساءلة
مركز المشاركة المجتمعية 13

مركــز المشــاركة المجتمعيــة هــو منصــة مجانيــة علــى اإلنترنــت، يســتضيفها الصليــب األحمــر البريطانــي، توفــر »مركــزا 
جامعــا« للمشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة. يحتــوي المركــز علــى أكثــر مــن 300 مــورد ويتضمن حــزم تدريبية ولعبة تعلم 
إلكترونــي وخريطــة تفاعليــة ومنتــدى دردشــة باإلضافــة إلــى أدوات وأدلة ودراســات حالة حــول مجموعة من الموضوعات 
مــن آليــات التغذيــة الراجعــة إلــى البرامــج اإلذاعيــة. بتمويــل من مكتب المملكة المتحدة للشــؤون الخارجيــة والكومنولث 
)برلمــان المملكــة المتحــدة( والتنميــة، المركزمتــاح باللغــات اإلنجليزيــة والفرنســية واإلســبانية والعربيــة. إذا كان لديــك 

LSelby@redcross.org.uk أي أســئلة أو اقتراحــات حــول المركــز، يرجــى االتصــال بـــ لوريــل ســيلبي

أدوات المشاركة المجتمعية والمساءلة 14
ــة.  ــم اســتضافتها فــي مركــز المشــاركة المجتمعي ــة والمســائلة هــذا الدليــل ويت ترافــق أدوات المشــاركة المجتمعي
تتضمــن مجموعــة األدوات قوالــب وقوائــم مرجعيــة وإرشــادات مفصلــة. ومــن خــال الدليــل، نشــير إلــى األدوات التــي 

يمكــن أن تدعمــك لوضــع الحــد األدنــى مــن اإلجــراءات موضــع التنفيــذ.

https://corehumanitarianstandard.org/the-standard
https://interagencystandingcommittee.org/results-group-2-accountability-and-inclusion
https://interagencystandingcommittee.org/results-group-2-accountability-and-inclusion
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain
https://communityengagementhub.org/
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الوحرة 2
االلتزامات على مستوى الحركة 
من أجل المشاركة المجتمعية 

والمساءلة
تــم اعتمــاد الحــد األدنــى لالتزامــات علــى مســتوى الحركــة للمشــاركة والمســاءلة المجتمعيــة )CR/19 / R1( فــي 
مجلــس المندوبيــن فــي 08 ديســمبر 2019. تهــدف هــذه االلتزامــات االســتراتيجية العليــا إلــى ضمــان اتبــاع نهــج متســق 
لكيفيــة تعاملنــا مــع النــاس والمجتمعــات عبــر الحركــة ومســؤوليتهم أمامهــا. جميــع أعضــاء الحركــة، بمــا فــي ذلــك كل 
جمعيــة وطنيــة، ووفــد اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ومكتــب االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال 
األحمــر، مســؤولون عــن الوفــاء بهــذه االلتزامــات والتقيــد بهــا، وهــي ذات صلــة وقابلــة للتطبيــق علــى جميــع الموظفين 

والمتطوعيــن فــي جميــع أنحــاء الحركــة بغــض النظــر عــن دورهــم.

اســتراتيجياتها  فــي  والمســاءلة  المجتمعيــة  المشــاركة  بدمــج  تلتــزم  الحركــة  مكونــات  جميــع   :1 االلتــزام 
وإجراءاتهــا. وسياســاتها 

االلتــزام 2: جميــع مكونــات الحركــة تلتــزم بإجــراء تحليــل منتظــم للســياقات وهــي تعمــل مــن أجــل تحســين فهــم 
ومعالجــة تنــوع احتياجــات الســكان والمجتمعــات التــي تســعى إلــى خدمتهــا ومســاعدتها ومواطن ضعفهــا وقدراتها.

االلتــزام 3: جميــع مكونــات الحركــة تلتــزم بتيســير زيــادة مشــاركة الســكان المحلييــن والمجتمعــات المحليــة، بمــا 
ــة، ومســاعدتهم علــى تطبيــق معارفهــم ومهاراتهــم وقدراتهــم إليجــاد حلــول  ــة الوطني فــي ذلــك متطوعــي الجمعي

ــة لمشــاكلهم. مناســبة وفعال

االلتــزام 4: جميــع مكونــات الحركــة تلتــزم باالســتماع بشــكل منهجــي إلــى التغذيــة الراجعــة والــرد عليهــا والعمل 
عليهــا مــن النــاس والمجتمعــات التــي نهــدف إلــى خدمتهم.

االلتزام 5: جميع مكونات الحركة تلتزم بمزيد من الشفافية في عمليات التواصل
والعاقات مع الناس والمجتمعات التي نهدف إلى خدمتها.

االلتــزام 6: جميــع مكونــات الحركــة تلتــزم بتعزيــز المعرفــة والمهــارات والكفــاءات فــي المشــاركة المجتمعيــة 
والمســاءلة علــى جميــع المســتويات، ودمــج هــذا التعلــم بشــكل منهجــي فــي عملنــا.

االلتــزام 7: جميــع مكونــات الحركــة تلتــزم تنســيق النهــج المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة عنــد العمــل فــي 
نفــس الســياق بمــا فــي ذلــك مــع الشــركاء الخارجييــن ذوي الصلــة، مــن أجــل زيــادة التماســك والترابــط، وتجنــب 

االزدواجيــة وتحســين الفعاليــة والكفــاءة.

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/190024_en-CD19-R1-Movement-wide-commitments-for-CEA-CLEAN_ADOPTED_en.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/190024_en-CD19-R1-Movement-wide-commitments-for-CEA-CLEAN_ADOPTED_en.pdf
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البحــث عــن المعلومــات الموجودة 
حــول المجتمع

إشــراك المجتمــع فــي التخطيــط 
للتقييــم

المتطوعيــن  تدريــب  أو  إحاطــة 
حــول الغــرض مــن التقييــم وكيفية 

وصــدق بوضــوح  التواصــل 

أخــذ الوقــت الكافــي لفهم الســياق 
واحتياجــات الناس وقدراتهم

أفضــل  حــول  أســئلة  تضميــن 
الســبل إلشــراك المجتمعــات فــي 

االحتياجــات تقييــم 

والمســاءلة  المجتمعيــة  المشــاركة  فهــم  تعزيــز 
الجمعيــة  فــي  المســتويات  جميــع  علــى  والقــدرة 

الوطنيــة

لتعزيــز  والماليــة  البشــرية  المــوارد  تخصيــص 
المشــاركة  علــى  المؤسســي  الطابــع  وإضفــاء 

والمســاءلة المجتمعيــة 

المجتمــع  مــن  راجعــة  تغذيــة  آليــة  إنشــاء 
إلدارة  عمليــات  مــع  الوطنيــة،  للجمعيــة  تابعــة  

الحساســة الشــكاوى 

دمــج المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة فــي جميــع 
اســتراتيجيات الجمعيــة الوطنية وقيمها وخططها 
وسياســاتها وأدواتهــا حتــى تصبــح طريقــة قياســية 

للعمــل لجميــع الموظفيــن والمتطوعيــن

1

2

3

4

1

2

3

4

5

الحد األدنى من اإلجراءات إلشراك المجتمع المحلي والمساءلة

إضفاء الطابع المؤسسي

تقييم االحتياجات وتحليل الســياق
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إشراك المجتمعات المحلية 
في تخطيط للتقييم النهائي 

ومناقشة النتائج

استعراض وتعديل األنشطة 
ومقاربات البرنامج والنهج 

بانتظام استنادا إلى التغذية 
الراجعة من المجتمع المحلي 

وبيانات الرصد

جمع وتحليل والرد على التغذية 
الراجعة من المجتمع، والتأكد من 
أن الناس يعرفون كيف يمكنهم 

طرح األسئلة أو تقديم االقتراحات 
أو إثارة المخاوف بشأن البرنامج

إدراج أنشــطة ومؤشرات 
المشــاركة المجتمعية 

والمســاءلة في خطط البرامج 
والموازنــة، وتحديد كيفية 

مشــاركة المعلومات، ودعم 
المشــاركة المجتمعية، وإدارة 

التغذيــة الراجعة

يجب إشراك أفراد المجتمع 
وأصحاب المصلحة الرئيسيين 

في تخطيط البرنامج، بما في 
ذلك الرجال والنساء والفتيان 

والفتيات والفئات المهمشة أو 
المعرضة للخطر

تبادل المعلومات بانتظام عن 
البرنامج مع أفراد المجتمع، 

وذلك باستخدام أفضل السبل 
للوصول إلى مجموعات مختلفة

استفســار أفــراد المجتمع عما 
إذا كانــوا راضيــن عن البرنامج 

وكيــف تــم تقديمه وما الذي 
يمكن تحســينه

تمكين المشاركة الفاعلة في 
إدارة وتوجيه البرنامج، بما في 

ذلك الفئات المهمشة والفئات 
المعرضة للخطر

التحقق من الخطط مع المجتمع 
وأصحاب المصلحة اآلخرين قبل 

التنفيذ للتأكد من أنها تتطابق مع 
االحتياجات والتوقعات

6

حاالت الطوارئ

13

14

9

10

11

12

8

7

البرامج

والتعلم   التنفيذ والرصدالتخطيط و التصميم التقييم 

ــاه كيفيــة وضــع االلتزامــات علــى مســتوى الحركــة مــن أجــل المشــاركة  يوضــح الحــد األدنــى مــن اإلجــراءات الـــ 18 أدن
المجتمعيــة والمســاءلة موضــع التنفيــذ.

المشاركة المجتمعية المتكاملة. 1

فهم االحتياجات والقدرات والسياق. 2

إجراء التقييم بشفافية واحترام للمجتمع. 3

 مناقشة خطط االستجابة مع المجتمعات المحلية . 4
وأصحاب المصلحة الرئيسيين

 مناقشة معايير االختيار وعمليات التوزيع والموافقة . 5
عليها مع المجتمعات

 إدراج أنشطة ومؤشرات المشاركة المجتمعية في . 6
خطط االستجابة والميزانيات

 تبادل المعلومات بانتظام حول االستجابة مع المجتمع. 7

 دعم مشاركة المجتمع في اتخاذ القرارات بشأن االستجابة. 8

 االستماع إلى التغذية الراجعة من المجتمع واالستعانة . 9
بها لتوجيه االستجابة

إشراك المجتمع في التقييم. 10

هذه هي أهم اإلجراءات الدنيا للتركيز عليها في عمليات الطوارئ:



الحد األدنى من اإلجراءات إلضفاء الطابع المؤسسي على 
المشاركة المجتمعية والمساءلة

تعزيز فهم المشاركة المجتمعية 
والمساءلة والقدرة على جميع المستويات 

في الجمعية الوطنية

تخصيص الموارد البشرية والمالية لتعزيز 
وإضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة 

المجتمعية والمساءلة

دمج المشاركة المجتمعية والمساءلة في جميع 
استراتيجيات الجمعية الوطنية وقيمها وخططها 

وسياساتها وأدواتها حتى تصبح طريقة قياسية 
للعمل لجميع الموظفين والمتطوعين

إنشاء آلية تغذية راجعة للمجتمع تابعة  للجمعية 
الوطنية، مع عمليات إلدارة الشكاوى الحساسة

األداة 8 التوصيفات الوظيفية بشأن المشاركة المجتمعية والمسائلة

األداة 9 إحاطة للموظفين والمتطوعين الجدد في المشاركة المجتمعية 
والمسائلة 

أداة 10 اإلحاطة مدونة قواعد السلوك

األداة 11 قائمة مرجعية لخطط المشاركة المجتمعية والمسائلة

األداة 12 نموذج دراسة حالة في المشاركة المجتمعية والمسائلة 

أداة 15 مجموعة التغذية الراجعة

34

2 1

18
29
3

10
11
12
15

4
5
6
7

األداة 1 إحاطة القيادة المشاركة المجتمعية والمسائلة

األداة 2 نموذج سياسة المشاركة المجتمعية والمسائلة

األداة 3  التقديرات الذاتية وورشة تخطيط المشاركة المجتمعية والمسائلة 

األداة 4 نموذج المشاركة المجتمعية والمسائلة 

األداة 5 نموذج خطة عمل المشاركة المجتمعية والمسائلة

األداة 6 أداة إعداد موازنة المشاركة المجتمعية والمسائلة

األداة 7 أداة رصد وتقييم المشاركة المجتمعية والمسائلة 

أدوات لمساعدتك على إضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة المجتمعية والمساءلة
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الوحرة 3
إضفاء الطابع المؤسسي على 

المشاركة المجتمعية والمساءلة

ما هو إضفاء الطابع المؤسسي؟
إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة يعنــي جعلهــا جــزءا مــن الجينــات المكونــة 
للمنظمــة، أو العمــل كالمعتــاد. وهــو يعنــي دمــج المشــاركة المجتمعيــة فــي االســتراتيجيات والسياســات والخطــط 
ــه مــن كل نشــاط وفــي كل مرحلــة مــن مراحــل البرنامــج أو  ــا يمكــن التنبــؤ ب وطــرق العمــل حتــى تصبــح جــزءا منهجي
دورة االســتجابة للكــوارث. لتحقيــق ذلــك تحتــاج الجمعيــة الوطنيــة إلــى جعــل تعزيــز المســاءلة أمــام المجتمعــات 
ــاه ليســت  أولويــة تنظيميــة، مــع توفيــر التمويــل الكافــي ووقــت الموظفيــن والدعــم القيــادي. اإلجــراءات الــواردة أدن
مــن مســؤولية شــخص واحــد محــدد )أي قــادة المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة( ولكنهــا مســؤولية الجمعيــة 

ــا. الوطنيــة بأكملهــا للعمــل مًع

لماذا إضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة 
المجتمعية والمساءلة؟

بحيث المشاركة المجتمعية…
تبرز في جميع البرامج والعمليات، بنفس الجودة العالية	 
ُتفهم أنها ضرورية للبرمجة الفعالة	 
ال تعتمد على شخصية مدير البرنامج أو العملية	 
لم تعد خيارا، عنصرا إضافيا، أو مجرد ›من الجميل أن تكون‹	 
ال يمكن إسقاطها عندما ال يكون هناك ما يكفي من التمويل أو الوقت	 
ال تنتهي عند انتهاء البرنامج أو العملية	 
ال تتوقف عندما يغادر المدافعون عنها المنظمة	 
يتم فهمها من قبل جميع الموظفين والمتطوعين، بما في ذلك ما هو متوقع منهم.	 
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1

الحد األدنى من اإلجراءات واإلرشادات إلضفاء الطابع 
المؤسسي على المشاركة المجتمعية والمساءلة

تعزيز فهم المشاركة المجتمعية والمساءلة والقدرة على جميع المستويات 
في الجمعية الوطنية

كيف أفعل هذا؟

بناء تأييد القيادة 	

  إذا كانــت القيــادة ال تــرى المســاءلة كأولويــة، فلــن يكــون موظفوهــا كذلــك، ولــن يتــم دمجهــا فــي 	 
والميزانيــات والسياســات  االســتراتيجيات 

  إحاطــة للقيــادة حــول الفوائــد التــي يمكــن أن تحققهــا المشــاركة المجتمعيــة القويــة فــي القضايــا ذات 	 
األهميــة بالنســبة لهــم. علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يحســن مــن ســمعة الجمعيــة الوطنيــة؛ وبنــاء 

الثقــة مــع الشــركاء؛ وجــذب تمويــل جديــد؛ وتحســين الكفــاءة؛ والمســاهمة فــي االســتدامة الماليــة.

أدوات:          إحاطة ل يادة المشاركة المجتمعية والمساءلة

تطوير سياسة المشاركة المجتمعية والمساءلة 	

  عقــد ورشــة عمــل مــع األشــخاص الرئيســيين فــي المنظمــة لتطوير سياســة المشــاركة والمســاءلة 	 
المجتمعيــة التــي تحــدد مــا تلتــزم بــه الجمعيــة الوطنيــة وتوفــر التوجيــه للموظفيــن والمتطوعين

  اســتخدام الحــد األدنــى مــن االلتزامــات علــى مســتوى الحركــة للمشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة 	 
كأســاس للسياســة )صفحــة 21(

  انطاقــا مــن روح المشــاركة المجتمعيــة الجيــدة، ينبغــي وضــع السياســة مــن خــال التشــاور مــع 	 
مجموعــة مــن الموظفيــن والمتطوعيــن. ســيؤدي هــذا إلــى تبنــي السياســة وتحســين التنفيــذ.

أدوات:          نموذج سياسة المشاركة المجتمعية والمساءلة

تطوير استراتيجية أو خطة للمشاركة المجتمعية والمساءلة 	

  تتضمن األنشطة والجداول الزمنية والمسؤوليات والمؤشرات والموازنة	 
ــر هــذا مــع األشــخاص الرئيســيين فــي جميــع أنحــاء المنظمــة، بمــا فــي ذلــك موظفــي الفــرع 	    تطوي

والمتطوعيــن. ُتعــد المســاءلة أمــام المجتمعــات مســؤولية مشــتركة، لذلــك مــن المهــم أيًضــا 
مشــاركة خطــة تحقيــق ذلــك

  إضافــة يــوم رابــع إلــى التدريــب علــى المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة15 إلجــراء تقديــر ذاتــي لتحديــد 	 
نقــاط القــوة والضعــف فــي كيفيــة المشــاركة المجتمعيــة للمجتمعــات، وتوجيــه المجــاالت التــي 

يجــب التركيــز عليهــا فــي اإلســتراتيجية وخطــة العمــل
 مراجعة وتحديث الخطة أو االستراتيجية بانتظام.	 

 أدوات:          وررة الت ركر الذاوي ووخطيط المشاركة المجتمعية والمساءلة 
                           نموذج استراويجية المشاركة المجتمعية والمساءلة
                           نموذج خطة عمل المشاركة المجتمعية والمسائلة
                          أداة إعراد موازنة المشاركة المجتمعية والمساءلة
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https://communityengagementhub.org/learn-and-share/3-day-cea-training-package/
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 اعتماد مؤشــرات األداء الرئيســية )KPI( لقياس مدى مســاءلة الجمعية الوطنية أمام  	
المجتمعات

  تدعــم مؤشــرات األداء الرئيســية المســاءلة التــي يجــب أن تمتلكهــا القيــادة وتحركهــا وتراقبهــا، وتدعم 	 
اإلجــراءات التــي يجــب اتخاذهــا عندمــا ال يتــم تحقيــق األهــداف

  المناقشــة مــع القيــادة، والتخطيــط والرصــد والتقييــم وإعــداد التقاريــر، وتنميــة الجمعيــة الوطنيــة 	 
للجمعيــة  بالنســبة  أكثــر منطقيــة  الرئيســية  األداء  أي  مؤشــرات  البرامــج والعمليــة  وموظفــي 

الوطنيــة
  إدراج مؤشــر األداء الرئيســي فــي سياســة وخطــة المشــاركة والمســاءلة المجتمعيــة، واالســتراتيجية 	 

التنظيميــة والخطة الســنوية.

أدوات:          رصر وو ييم المشاركة المجتمعية والمساءلة

تدريب الموظفين والمتطوعين على المشاركة المجتمعية والمساءلة 	

  يحتــاج جميــع الموظفيــن، مــن متطــوع إلــى رئيــس قســم، إلــى الفهــم والمعرفــة والقــدرة علــى إشــراك 	 
المجتمعــات بفعاليــة فــي عملهم

  تقديــم التدريــب علــى المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة لمــدة ثاثــة أيــام لــإدارة والموظفيــن لدعــم 	 
التكامــل فــي البرامــج والعمليــات، وإضفــاء الطابــع المؤسســي

 طرح التدريب لمدة يومين لموظفي الفرع والمتطوعين، لدعمهم إلشراك المجتمعات عمليا	 
 إضافة جلسات المشاركة المجتمعية إلى الدورات التدريبية األخرى ذات الصلة	 
  ال تتوقــف عنــد التدريبــات! تأكــد مــن دعــم الموظفيــن وإرشــادهم لتحســين المشــاركة المجتمعيــة، 	 

مــن إنشــاء آليــة التغذيــة المرتــدة إلــى اســتخدام نهــج التخطيــط التشــاركي.

جميع الح ائب الترركبية موجودة في مركز المشاركة المجتمعية16

7

https://communityengagementhub.org/learn-and-share/
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 أمثلة من الحركة

يعد توقيت أبحاث الصليب األحمر الكيني أمًرا بالغ األهمية إلضفاء الطابع 
المؤسسي وتأييد القيادة

بــدأت جمعيــة الصليــب األحمــر الكينــي )KRCS( فــي إضفاء الطابع المؤسســي على المشــاركة المجتمعية والمســاءلة 
كتجربــة أولــى رائــدة مــن خــال تجربــة مناهــج جديــدة للمســاءلة أواًل فــي برنامــج واحــد، ثــم اســتخدام هــذا التعلــم لتطويــر 
اســتراتيجية لتعميــم المســاءلة عبــر المنظمــة. تضمنــت األنشــطة تدريــب جميــع الموظفيــن والمتطوعيــن؛ إنشــاء 
نظــام وطنــي للتغذيــة الراجعــة والشــكاوى؛ إضافــة تدابير المســاءلة كمعيار لجميع البرامج والعمليــات الجديدة؛ دمج 
المســاءلة فــي الخطــة اإلســتراتيجية الجديــدة لجمعيــة الصليــب األحمــر الكينــي؛ وإضافــة مســؤوليات المســاءلة 
إلــى التوصيفــات الوظيفيــة للموظفيــن وتقييماتهــم. خلصــت دراســة حالــة عمليــة أن جمعيــة الصليــب األحمــر الكينــي 
قــد زادت مــن ثقتهــا مــع المجتمعــات، وحســنت تأثيــر البرامــج، وعــززت الملكيــة المجتمعيــة واســتدامة المشــروع. 
اكتشــف كيــف قامــت جمعيــة الصليــب األحمــر الكينــي بإضفــاء الطابــع المؤسســي علــى المشــاركة المجتمعيــة، بمــا 

فــي ذلــك التحديــات والــدروس المســتفادة، اقــرأ التقريــر17 أو شــاهد الفيديــو18.

الصليب األحمر البوروندي يدرك أهمية تدريب متطوعي الفرع
قــرر الصليــب األحمــر البورونــدي تنظيــم دورات تدريبيــة بشــأن المشــاركة المجتمعيــة لموظفــي الفــروع والمتطوعيــن، 
اعترافــا بــأن الفــروع هــي التــي تعمــل علــى نحــو أوثــق مــع المجتمعــات المحليــة. أوضــح أحــد أمنــاء الفــرع التغييــر 
ــا ونفكــر  ــا ســنبقى فــي مكتبن ــل هــي أنن ــا نعمــل بهــا مــن قب ــي كن ــت الطريقــة الت ــات: »كان ــذي رآه بعــد هــذه التدريب ال
فــي المشــكلة فــي المجتمــع ومــن ثــم ســنحاول حــل المشــكلة. ولكــن عندمــا ذهبنــا إلــى المجتمــع، وجدنــا أن أكثــر 
االحتياجــات إلحاًحــا فــي المنطقــة لــم تكــن كمــا كنــا نعتقــد. ســابقا اعتدنــا علــى اعتبــار المجتمــع كمســتفيد. لكننــا نعــرف 

اآلن أنهــم شــركاء ومشــاركين.”

https://youtu.be/5Cct-_z75Jo
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/M-AtC-A4-EN-LR.pdf
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تخصيص الموارد البشرية والمالية لتعزيز وإضفاء الطابع المؤسسي على 
المشاركة المجتمعية والمساءلة

كيف أفعل هذا؟

 تخصيــص األمــوال األساســية إلضفاء الطابع المؤسســي على المشــاركة  	
المجتمعيــة والمســاءلة

  تخصيــص نســبة مئويــة مــن األمــوال األساســية الســنوية للجمعيــة الوطنيــة لتكاليــف مشــاركة 	 
المجتمــع غيــر المتعلقــة بالمشــروع مثــل وظائــف الموظفيــن أو آليــات التغذيــة الراجعــة علــى 
مســتوى الجمعيــة الوطنيــة أو التدريــب للفــروع التــي ال يوجــد بهــا تمويــل مــن المانحيــن - علــى 

ــال 5٪ ســبيل المث
  تضميــن نســبة مئويــة للمشــاركة المجتمعيــة فــي جميــع موازنــات البرامــج والعمليــات والتأكــد مــن 	 

إمكانيــة اســتخدامها بمرونــة
  إدراج المشــاركة المجتمعيــة فــي مقترحــات المانحيــن. إذا رفــض المانحــون، اشــرح أن هــذا التــزام 	 

تنظيمــي وليــس إضافــة اختياريــة وشــارك اســتراتيجية المشــاركة والمســاءلة المجتمعيــة
ــع المؤسســي 	  ــة علــى إضفــاء الطاب ــة الوطني ــوا سيســاعدون الجمعي   ســؤال الشــركاء عمــا إذا كان

علــى المســاءلة. مــع زيــادة تركيــز المانحيــن علــى هــذا األمــر، مــن المرجــح أن يســتجيب العديــد مــن 
الشــركاء بشــكل إيجابــي لهــذا الطلــب.

أدوات:          إعراد موازنة المشاركة المجتمعية والمساءلة

تحديد الموظفين لقيادة المشاركة المجتمعية والمساءلة 	

   مــن يمكنــه دعــم النهــج وتقديــم التدريبــات وقيــادة العمــل لدمجه عبــر الجمعيــة الوطنية	 
إلــى 	  هــذا  لدفــع  والوقــت  والشــغف  بالمهــارات  المجتمعيــة  المشــاركة  قــادة  يتمتــع  أن    يجــب 

األمــام، بــداًل مــن أن يكــون واحــًدا مــن العديــد مــن »القبعــات«
ف الدور في المستوى والموقع المناسبين في المنظمة لتتمكن من التأثير على الزماء والقيادة	   وظِّ
 تحديــد نقــاط تنســيق المشــاركة المجتمعيــة فــي كل فــرع.	 

أدوات:          التوصيفات الوظيفية بشان المشاركة المجتمعية والمساءلة
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 أمثلة من الحركة

يعمل موظفو المشاركة المجتمعية ونقاط االتصال على دفعها إلى األمام داخل 
الصليب األحمر اليوناني

نتيجــة لاســتجابة للهجــرة، أنشــأ الصليــب األحمــر اليونانــي )HRC( منصــب منســق المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة 
ــة والمســائلة هــو منصــب شــامل يعمــل بالتعــاون  ــة. منســق المشــاركة المجتمعي ــة االجتماعي داخــل قســم الرعاي
لدمــج وتعميــم  والمشــورة  التقنــي  الدعــم  ويقــدم  اليونانــي،  األحمــر  الصليــب  وبرامــج  أقســام  مــع جميــع  الوثيــق 
 )SOPs( المشــاركة المجتمعيــة. لقــد كان هــذا المنصــب أساســًيا لتطويــر إجــراءات التشــغيل الموحــدة الرســمية
للمشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة، والتــي تحــدد المعاييــر الدنيــا لــكل برنامــج مــن برامــج الصليــب األحمــر اليونانــي. 
اســتغرقت إجــراءات التشــغيل الموحــدة الرســمية ســتة أشــهر مــن االجتماعــات والمناقشــات والتغذيــة الراجعــة  
والمراجعــات مــن جميــع جهــات التنســيق ذات الصلــة فــي الجمعيــة الوطنيــة، ممــا أدى إلــى إنشــاء وثيقــة شــاملة 
ــي والعاطفــة  ــة19 وجــدت أن الموقــف اإليجاب ــي. دراســة الحال ــة برامــج الصليــب األحمــر اليونان وبســيطة أقرتهــا غالبي
وااللتــزام لموظفــي المشــاركة المجتمعيــة والمســائلة وضبــاط التواصــل داخــل الصليــب األحمــر اليونانــي ســاهمت 

ــة. ــة الوطني فــي إدراج مســاءلة أقــوى فــي أهــداف واســتراتيجيات الجمعي

أهمية دعم الشريك للصليب األحمر النيبالي
وجــدت مراجعــة التعلــم20 فــي جمعيــة الصليــب األحمــر النيبالــي )NRCS( أن االلتــزام القــوي بتوفيــر المــوارد للمشــاركة 
المجتمعيــة والمســاءلة مــن قبــل الجمعيــة الوطنيــة وشــريكها، الصليــب األحمــر البريطانــي، كان أمــًرا بالــغ األهميــة 
لتحقيــق النجــاح. مّكــن هــذا الدعــم مــن تعييــن موظفيــن متفانيــن للمشــاركة المجتمعيــة والمســائلة، وتدريــب وتوجيــه 
أكثــر مــن 650 شــخًصا حــول المشــاركة المجتمعيــة، وتمويــل مجموعــة مــن أنشــطة المشــاركة المجتمعيــة. وســاعد 
ذلــك علــى دفــع عجلــة إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة داخــل جمعيــة الصليــب 

األحمــر النيبالــي، بمــا فــي ذلــك دمجهــا فــي طلبــات المنــح، وتطويــر األدوات والتدريــب ووضــع أطــر المســاءلة.

https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Case-Study-Institutionalising-CEA-in-HRC.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/LearningReview-CEA_NRCS-FINAL.pdf
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دمج المشاركة المجتمعية والمساءلة في جميع استراتيجيات الجمعية 
الوطنية وقيمها وخططها وسياساتها وأدواتها بحيث تصبح طريقة 

معيارية للعمل لجميع الموظفين والمتطوعين

كيف أفعل هذا؟

 تضمين االلتزامات بالمساءلة في بيانات مهمة الجمعية الوطنية، واألنظمة األساسية،  	
والقيم األساسية، واالستراتيجية التنظيمية، والسياسات

  وهــذا يســاعد علــى تضمينــه فــي الثقافــة التنظيميــة ويرســل رســالة إلــى الموظفيــن والشــركاء بــأن 	 
هــذه أولويــة للمنظمــة

  إضافــة الشــفافية والمشــاركة واالســتجابة لقيــم الجمعيــة الوطنيــة أو بيــان المهمــة أو األنظمــة 	 
األساســية. اســتخدم االلتزامــات علــى مســتوى الحركــة للمشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة فــي 

الصفحــة 21 لمســاعدتك
 تضمين المشاركة المجتمعية والمساءلة عند مراجعة االستراتيجية التنظيمية للجمعية الوطنية	 
 إضافة التزامات بالمساءلة عند وضع سياسات جديدة ، أو تنقيح السياسات القائمة.	 

 دمــج  المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة فــي الخطط الســنوية للجمعيــة الوطنية  	
والموازنــات وخطــط القطاعــات التقنية وأدواتهــا ومبادئهــا التوجيهية

   وهــذا يعنــي أن الموظفيــن ال يتعيــن عليهــم البحــث فــي مــكان آخــر للحصــول علــى المشــورة بشــأن 	 
مــا هــو متوقــع منهــم ، ويســلط الضــوء علــى هــذا النهــج الشــامل

الخطــة 	  فــي  والميزانيــة  والمؤشــرات  الزمنيــة  والجــداول  المجتمعيــة  المشــاركة  أنشــطة    إدراج 
الوطنيــة للجمعيــة  الســنوية 

  تحقــق ممــا إذا كان مــن الممكــن تضميــن مشــاركة المجتمــع بشــكل أكثــر وضوحــا فــي خطــط 	 
إرشــادات جديــدة. أو  أدوات  أي  فــي  ، وأدرجهــا  األخــرى وأدواتهــا وتوجيهاتهــا  القطاعــات 

أدوات:           رصر وو ييم المشاركة المجتمعية والمسائلة             نموذج خطة عمل المشاركة المجتمعية والمسائلة

 تضميــن توقعــات المشــاركة والمســاءلة أمــام المجتمعات فــي التوصيفات  	
 الوظيفيــة للموظفيــن والمتطوعيــن، والتعريفــات،

ــم العاملين    تقيي

للموظفيــن 	  ويوضــح  الجميــع  دور  مــن  جــزءا  المجتمعيــة  المشــاركة  اعتبــار  علــى  ذلــك     يســاعد 
منهــم متوقــع  هــو  مــا  والمتطوعيــن 

  التأكــد مــن إطــاع جميــع الموظفيــن والمتطوعيــن علــى مدونــة قواعــد الســلوك الخاصــة بالصليــب 	 
األحمــر والهــال األحمــر و / أو الجمعيــة الوطنيــة وفهمهــم لهــا والتوقيــع عليهــا

  تضميــن مســؤوليات وكفــاءات المشــاركة المجتمعيــة فــي جميــع أوصــاف األدوار ذات الصلــة، 	 
أثنــاء تقييمــات العامليــن  وتقديــر األداء 

  تضميــن إحاطــة حــول المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة فــي عمليــات االســتقدام للموظفيــن 	 
الجــدد والمتطوعيــن وأعضــاء الحوكمــة

 أدوات:          ووصيف مهام المشاركة المجتمعية والمسائلة             إحاطة للموظفين والمتطوعين الجرد 
بشأن المشاركة المجتمعية والمسائلة            إحاطة بشأن مرونة قواعر السلوك
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34          دليل الصليب األحمر والهالل األحمر للمشاركة المجتمعية والمساءلة  

 تضميــن المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة فــي عمليــات التخطيط والرصــد والتقييم  	
وإعــداد التقارير

  يتــم فحــص جميــع الخطــط قبــل الموافقــة عليهــا للتأكــد مــن أنهــا تتضمــن أنشــطة وموازنــة 	 
المجتمعــات إلشــراك 

 تشمل جميع الخطط مؤشرات لقياس مستويات المساءلة	 
 يتم تضمين التغذية الراجعة من المجتمع ومراجعتها مع بيانات الرصد	 
الوطنيــة 	  الجمعيــة  تفــي  وكيــف  المجتمــع  مــن  الراجعــة  التغذيــة  عــن  قســما  التقاريــر    تضمــن 

المســاءلة بالتزامــات 
  ينبغــي أن تكــون البيانــات مفصلــة حســب الجنــس والعمــر واإلعاقــة )كحــد أدنــى( مــن أجــل فهــم 	 

أفضــل لاحتياجــات والفجــوات المختلفــة بيــن الفئــات. راجــع المعاييــر الدنيــا فــي الحمايــة والنــوع 
االجتماعــي واإلدمــاج فــي حــاالت الطــوارئ ومجموعــة األدوات21

والعمليــات 	  البرامــج  نوعيــة  تحســين  إلــى  المجتمعيــة  المشــاركة  أســاليب  أدت  أمثلــة    التقــاط 
وتأثيرهــا.

أدوات:          قائمة مرجعية لخطط المشاركة المجتمعية والمسائلة            أداة رصر وو ييم المشاركة المجتمعية 
والمسائلة            مجموعة التغذكة الراجعة            نموذج دراسة حالة في المشاركة المجتمعية والمسائلة 

إنشــاء آليــة تغذية راجعة تابعة للجمعيــة الوطنية، مع عمليات إلدارة 
الشكاوى الحساسة

كيف أفعل هذا؟

 انظــر الوحــدة 6: آليــات التغذية الراجعــة من المجتمــع )صفحــة 103( للحصول على  	
إرشــادات خطوة بخطوة إلنشــاء التغذيــة الراجعة

آليــة دائمــة لاســتجابة المجتمعيــة علــى مســتوى المجتمــع الوطنــي أن الجمعيــة 	    يعنــي وجــود 
الوطنيــة ال يتعيــن عليهــا إنشــاء آليــة جديــدة للتغذيــة الراجعــة لــكل برنامــج، ويمكنهــا باســتمرار 

جمــع التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع واالســتجابة لهــا.

أدوات:          مجموعة التغذكة الراجعة
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https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-09/Tool1-0PGI_iE_Toolkit_Introduction_LR-web_0.pdf
https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-09/Tool1-0PGI_iE_Toolkit_Introduction_LR-web_0.pdf
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 أمثلة من الحركة

دمج المشاركة المجتمعية في الخطة اإلستراتيجية للصليب األحمر المالوي يرسل 
رسالة إلى الموظفين

المجتمعيــة والمســاءلة كطريقــة عمــل  المشــاركة  المــاوي مــن فتــرة تحــول إلرســاء  اســتفاد الصليــب األحمــر 
علــى مســتوى المنظمــة. تــم ربــط المشــاركة المجتمعيــة بجــودة البرنامــج وتــم تضمينهــا فــي قســم التخطيــط 
والجــودة والتعلــم )PQL( الجديــد. تضمنــت اإلدارة التزامــات متزايــدة لتكــون مســؤولة أمــام المجتمعــات فــي خطتهــا 
اإلســتراتيجية 2019-2021. وقــد جعــل ذلــك مــن الممكــن جعــل النهــج معروًفــا بشــكل أفضــل للموظفيــن، الذيــن 
يميلــون اآلن أكثــر إلــى دمجــه فــي عملهــم. أوضــح مديــر البرنامــج: »ال يمكــن للبرامــج المضــي قدمــا بــدون الخطــة 
ــا  ــى هــذا، ويمكنن ــز اآلن عل ــك، ينصــب التركي ــك. لذل ــة والمســاءلة فــي ذل االســتراتيجية، ونضــع المشــاركة المجتمعي
أن نعكــس ذلــك فــي برامجنــا.” أوضحــت القيــادة العليــا  أنهــا كانــت مقتنعــة بزيــادة االلتزامــات بشــأن المســاءلة 

المجتمعيــة ألنهــا تســهم فــي نزاهــة الجمعيــة الوطنيــة.

يدمج الصليب األحمر في ميانمار المعايير الدنيا للمساءلة عبر المنظمة
أدرجــت جمعيــة الصليــب األحمــر فــي ميانمــار هدفــا فــي خطتهــا االســتراتيجية مفــاده أن »جميــع البرامــج يجــب أن 
تتضمــن مكــون المشــاركة المجتمعيــة يســتند إلــى مجموعــة مــن المعاييــر الدنيــا للمســاءلة«. مــن أجــل بنــاء تأييــد 
واســع  علــى مســتوى المنظمــة لتنفيــذ ذلــك، عقــدت جمعيــة الصليــب األحمــر فــي ميانمــار ورشــة عمــل جمعــت 
أشــخاصا مــن جميــع اإلدارات والفــروع، بمــا فــي ذلــك الفــروع غيــر المشــاركة فــي إدارة البرامــج أو العمليــات. باإلضافــة 
إلــى الخطــة االســتراتيجية، تــم اآلن دمــج المشــاركة المجتمعيــة عبــر أطــر عمــل جمعيــة الصليــب األحمــر فــي ميانمــار 
وأدواتهــا وإرشــاداتها، بمــا فــي ذلــك إطــار شــراكة الجمعيــة الوطنيــة، وإطــار عمــل وأدوات التخطيــط والرصــد والتقييــم 
وإعــداد التقاريــر، وسياســة التواصــل، وإجــراءات التشــغيل الموحــدة إلدارة الكــوارث وأدوات االســتجابة، حــزم تدريبيــة 

وأدلــة البرامــج المبينــة علــى المجتمــع وخطــط الفــروع  ونمــاذج إلعــداد التقاريــر. اقــرأ التقريــر الكامــل22.

إدماج المشاركة المجتمعية في المبادئ التوجيهية لالتحاد الدولي لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل األحمر واللجنة الدولية للصليب األحمر

دليــل تنفيــذ الدفــن اآلمــن والكريــم )SDB( التابــع لاتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر للمــدراء  
الميدانييــن23 واســتراتيجية اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر الســتعادة الروابــط العائليــة 24 كاهمــا مثــاالن جيــدان علــى 
المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة التــي يتــم دمجهــا بشــكل جيــد فــي إرشــادات ومصــادر قطــاع تقنــي آخــر.. ســاهم 
ــى  ــم باالعتمــاد عل ــة للدفــن اآلمــن والكري ــادئ التوجيهي ــر المب ــة والمســاءلة فــي تطوي موظفــو المشــاركة المجتمعي
الــدروس المســتفادة مــن االســتجابات لفيــروس إيبــوال فــي غــرب إفريقيــا وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة. يتــم 
دمــج أهميــة المشــاركة المجتمعيــة فــي جميــع المراحــل وهنــاك أقســام محــددة حــول إشــراك المجتمــع وتضميــن 
شــخص مــن المشــاركة المجتمعيــة ضمــن فريــق الدفــن اآلمــن والكريــم )SDB team( تتضمــن اســتراتيجية إعــادة 
الروابــط األســرية التابعــة للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر المشــاركة المجتمعيــة باعتبارهــا أحــد عوامــل التمكيــن 

ــة مــع األشــخاص االمتضرريــن. ــر الخدمــات وتقديمهــا بمرون الرئيســية، وتحــدد ضــرورة تطوي

https://communityengagementhub.org/resource/myanmar-red-cross-mrcs-community-engagement-and-accountability-minimum-standards-and-key-actions/
https://www.ifrc.org/sites/default/files/IFRC_BurialGuide_web.pdf
https://www.ifrc.org/sites/default/files/IFRC_BurialGuide_web.pdf
https://shop.icrc.org/restoring-family-links-strategy-for-the-international-red-cross-and-red-crescent-movement-2020-2025-including-legal-references-pdf-en
https://www.ifrc.org/sites/default/files/IFRC_BurialGuide_web.pdf


مؤشرات المشاركة والمساءلة المجتمعية لقياس إضفاء الطابع المؤسسي
)لمزيد من الخيارات انظر األداة 7: أداة رصد وتقييم المشاركة المجتمعية والمسائلة(

هــذه قائمــة مــن المؤشــرات لقيــاس إضفــاء الطابــع المؤسســي، بمــا فــي ذلــك اختيــار مؤشــرات األداء الرئيســية. 
ليــس مــن الــازم اســتخدام كل هــذه العناصــر، ولكــن حــاول تضميــن تلــك التــي ترصــد األداء مــن خــال عيــون أفــراد 
المجتمــع. يجــب تصنيــف البيانــات التــي يتــم جمعهــا مــن أفــراد المجتمــع حســب الجنــس والعمــر واإلعاقــة )كحــد 

أدنــى( وبالتالــي أي ثغــرة يمكــن تحديدهــا.

مؤشرات األداء الرئيسية
حالًيــا 	  الوطنيــة يغطــي  الجمعيــة  مــن  المقــدم  الدعــم  بــأن  الذيــن يشــعرون  المجتمــع    ٪ ألفــراد 

أهميــة األكثــر  احتياجاتهــم 
عنــد 	  االعتبــار  فــي  أيهــم  ر تأخــذ  الوطنيــة  الجمعيــة  بــأن  يشــعرون  الذيــن  المجتمــع  ألفــراد   ٪  

الدعــم تقديــم 
  ٪ لبرامــج الجمعيــة الوطنيــة وعملياتهــا التــي تتضمــن أنشــطة المشــاركة المجتمعيــة وموازناتهــا 	 

)علــى ســبيل المثــال، األنشــطة المتعلقــة بتبــادل المعلومــات والمشــاركة والتغذيــة الراجعــة(
  ٪ لسياســات واســتراتيجيات وإجــراءات الجمعيــة الوطنيــة التــي أدمجــت االلتزامــات علــى مســتوى 	 

الحركــة أو الحــد األدنــى مــن اإلجــراءات المتخــذة علــى مســتوى المشــاركة المجتمعيــة والمســائلة 
)علــى ســبيل المثــال، االســتجابة للكــوارث والرعايــة الصحيــة والنــوع االجتماعــي والحمايــة والتواصــل 

وإدارة الموظفيــن والمتطوعيــن(

مؤشرات إضفاء الطابع المؤسسي
 ٪  للموظفين والمتطوعين والقيادة المدربين على المشاركة المجتمعية والمساءلة	 
  ٪ لألمــوال الســنوية التــي تنفقهــا الجمعيــة الوطنيــة على إضفاء الطابع المؤسســي على المشــاركة 	 

المجتمعية والمساءلة
 # عدد األشهر مع مدير الموظفين المسؤول عن المشاركة المجتمعية والمساءلة	 
وموازنــة 	  ومؤشــرات  أهدافــا  الســنوية  الخطــة  أو   / و  الوطنيــة  الجمعيــة  اســتراتيجية    تتضمــن 

والمســاءلة المجتمعيــة  للمشــاركة 
 ٪ تعليقات التغذية الراجعة التي تم استقبالها والتي تم االستجابة لها من قبل الجمعية الوطنية	 
 ٪ لألشخاص الذين تلقوا ردا على تغذيتهم الراجعة أو شكواهم	 
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خلق بيئة مواتية للمشاركة المجتمعية والمساءلة
تتطلــب المســاءلة الحقيقيــة أمــام المجتمعــات ثقافــة تنظيميــة تقــدر وتدعــم االتصــال ثنائــي االتجــاه والمشــاركة 

والشــفافية وتقاســم الســلطة25.

ترجمة األقوال إلى أفعال: تدعم المساءلة الداخلية الجيدة المساءلة الخارجية
يمكــن أن يكــون االتصــال الداخلــي الضعيــف بمثابــة حاجــز أمــام مســاءلة مجتمعيــة أقــوى عــن طريق الحد من مشــاركة 
المعلومــات. أبلــغ المتطوعــون عــن شــعورهم باإلحبــاط بســبب عدم مشــاركة الخطط والمعلومات معهم، وبســبب 
عــدم التفــات المديــرون إلــى مدخاتهــم. إن الخــوف الداخلــي أو اإلحجــام عــن إعطــاء وتلقــي ردود الفعــل بيــن الموظفيــن 
والمديريــن يقــوض أهميــة الراجعــة مــن المجتمــع. ومــع ذلــك، عندمــا يختبــر الموظفــون والمتطوعــون شــخصًيا 
فوائــد المشــاركة المحســنة فــي حياتهــم العمليــة، يصبــح مــن الســهل عكــس هــذا النهــج فــي طريقــة عملهــم مــع 

المجتمعــات. فــي األســاس، نحــن بحاجــة إلــى »ترجمــة األقــوال إلــى أفعــال« داخلًيــا حتــى نكــون مســؤولين خارجًيــا. 

كيف ؟ 
ــز التواصــل الداخلــي بيــن القيــادة والموظفيــن والمتطوعيــن، عبــر اإلدارات وبيــن المقــر الرئيســي والفــروع. 	    تعزي

علــى ســبيل المثــال، مــن خــال اجتماعــات منتظمــة للموظفيــن والمتطوعيــن )مــع تخصيــص وقــت للمناقشــة 
ذات االتجاهيــن( أو مــن خــال رســالة إخباريــة داخليــة

  توفيــر التدريــب القائــم علــى المهــارات، علــى ســبيل المثــال، مهــارات االتصــال والتيســير، وإدراج هــذه المهــارات 	 
فــي توصيــف الوظائــف وتقييــم هــذه الكفــاءات عنــد التوظيــف

  إنشــاء آليــة داخليــة لاســتجابة للموظفيــن والمتطوعيــن، حيــث ترحــب القيــادة بــردود الفعــل، وتتصــرف بشــأن 	 
القضايــا المثــارة، وتســتخدمها كأداة للتحســين. علــى ســبيل المثــال، تمــت مشــاركة اســتطاع عبــر اإلنترنــت مــع 
متطوعــي الجمعيــة الوطنيــة فــي جميــع أنحــاء إفريقيــا للســؤال عــن تجاربهــم التطوعيــة خــال جائحــة كوفيــد-2619.

  ينبغــي أن تتيــح عمليــات تخطيــط الجمعيــة الوطنيــة الوقــت والمــكان للموظفيــن والمتطوعيــن للمشــاركة 	 
بفعاليــة، بمــا فــي ذلــك االســتراتيجيات والخطــط الســنوية والبرامــج الجديــدة

  ينبغــي أن يعكــس تكويــن المتطوعيــن وأعضــاء الجمعيــة الوطنيــة التنــوع فــي المجتمعــات المحليــة وبــذل 	 
ناقصــا ضمــن  تمثيــا  أو ممثلــة  للخطــر  أو معرضــة  أي مجموعــات مهمشــة  إدراج  جهــد موثــوق لضمــان 

المتطوعيــن. قاعــدة 

ثقافة التعلم
المســاءلة الجيــدة تعنــي عــدم تكــرار األخطــاء الســابقة. ومــع ذلــك، يعتمــد هــذا علــى ثقافــة التعلــم والمشــاركة، حيــث 
يتــم توثيــق النجاحــات واإلخفاقــات الســابقة، ويمكــن للجميــع الوصــول إليهــا بســهولة، وتقاســمها علــى نطــاق واســع 

عبــر المنظمــة ومــع الشــركاء.

كيف ؟ 
والتقييمــات، 	  المســتفادة،  والــدروس  الممارســات،  أفضــل  توافــر  لضمــان  المعلومــات  إلدارة  نظــام    خلــق 

وبيانــات الرصــد، والدراســات التقييميــة، والتغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع مــن التدخــات الســابقة، مــن أجــل 
توفيــر المعلومــات الازمــة لتصميــم البرامــج والعمليــات المســتقبلية

  عندمــا يحــدث إخفــاق، تحقــق مــن الســبب، وشــارك الــدروس المســتفادة علــى نطــاق واســع داخــل المنظمــة 	 
حتــى يتمكــن اآلخــرون مــن التعلــم مــن التجربــة وتجنــب نفــس األخطــاء.



الحد األدنى من اإلجراءات للمشاركة المجتمعية 
والمساءلة في البرامج

تقييم االحتياجات وتحليل السياق
1.      البحث عن المعلومات الموجودة حول المجتمع

2.     إشراك المجتمع في التخطيط للتقييم
3.      إحاطة أو تدريب المتطوعين حول الغرض من التقييم وكيفية 

التواصل بوضوح وصدق
4.      أخذ الوقت الكافي لفهم السياق واحتياجات الناس وقدراتهم
5.      تضمين أسئلة حول أفضل السبل إلشراك المجتمعات في 

تقييم االحتياجات

التخطيط و التصميم
6.       يجب إشراك أفراد المجتمع وأصحاب المصلحة الرئيسيين في 

تخطيط البرنامج، بما في ذلك الرجال والنساء والفتيان والفتيات 
والفئات المهمشة أو المعرضة للخطر

7.        التحقق من الخطط مع المجتمع وأصحاب المصلحة اآلخرين 
قبل التنفيذ للتأكد من أنها تتطابق مع االحتياجات والتوقعات

8.        إدراج أنشطة ومؤشرات المشاركة المجتمعية والمساءلة في 
خطط البرامج والموازنة، وتحديد كيفية مشاركة المعلومات، 

ودعم المشاركة المجتمعية، وإدارة التغذية الراجعة

التنفيذ والرصد
9.       تبادل المعلومات بانتظام عن البرنامج مع أفراد المجتمع، وذلك 

باستخدام أفضل السبل للوصول إلى مجموعات مختلفة
10.      تمكين المشاركة الفاعلة في إدارة وتوجيه البرنامج، بما في 

ذلك الفئات المهمشة والفئات المعرضة للخطر
11.       جمع وتحليل والرد على التغذية الراجعة من المجتمع، والتأكد 

من أن الناس يعرفون كيف يمكنهم طرح األسئلة أو تقديم 
االقتراحات أو إثارة المخاوف بشأن البرنامج

12.       استعراض وتعديل أنشطة البرنامج والنهج بانتظام استنادا 
إلى التغذية الراجعة من المجتمع المحلي وبيانات الرصد

التقييم والتعلم
13.       إشراك المجتمعات المحلية في تخطيط التقييم ومناقشة 

النتائج
14.      استفسار أفراد المجتمع عما إذا كانوا راضين عن البرنامج وكيف 

تم تقديمه وما الذي يمكن تحسينه
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الوحرة 4
المشاركة المجتمعية والمساءلة 

في البرامج
تغطــي هــذه الوحــدة الحــد األدنــى مــن اإلجــراءات البالــغ عددهــا 14 إجــراء لدمــج المشــاركة المجتمعيــة عبــر دورة 
البرنامــج، مــن التقديــر إلــى التقييــم النهائــي. يتــم توفيــر إرشــادات عمليــة حــول كيفيــة تلبيــة كل إجــراء، مــن روابــط إلــى 
أدوات الدعــم. يمكــن دمــج هــذه اإلجــراءات فــي أي نــوع مــن البرامــج داخــل أي قطــاع تقنــي ويمكــن اســتخدامها كقائمــة 

مرجعيــة لضمــان أن يكــون للبرنامــج مســتوى جيــد مــن المشــاركة مــع المجتمعــات المحليــة.

ضع في اعتبارك:

  لــن تكــون جميــع اإلجــراءات الـــ 14 جديــدة – معظــم الجمعيــات الوطنيــة تنفــذ بالفعــل العديــد مــن هــذه اإلجــراءات 	 
فــي إطــار برامجهــا. اســتخدم هــذا الدليــل للتحقــق مــن مــا يتــم القيــام بــه بالفعــل وتحديــد األماكــن التــي يمكــن 

فيهــا تحســين المشــاركة المجتمعيــة
  إذا لــم تكــن جميــع اإلجــراءات ال 14 ممكنــة، فــا تقلــق - ابــدأ مــن الصفــر، وابــِن علــى الممارســات الجيــدة الحاليــة، 	 

وافعــل مــا هــو ممكــن، وقــم ببنائهــا تدريجًيــا
ــم التخطيــط لهــا ووضــع 	  ــة فــي وقــت مبكــر فــي البرنامــج، حيــث يت ــن المشــاركة المجتمعي   مــن األفضــل تضمي

موازنــة لهــا. ومــع ذلــك، إذا كان البرنامــج قــد بــدأ بالفعــل، فاســتخدم هــذا الدليــل لتقييــم اإلجــراءات التــي يمكــن 
تعزيزهــا أو إضافتهــا اآلن لتحســين المشــاركة المجتمعيــة

  اإلجــراءات والتوجيهــات الــواردة هنــا قابلــة للتطبيــق علــى عمليــات الطــوارئ ولكــن مــع إدراك أن 14 إجــراًء قــد 	 
تكــون ســاحقة فــي المراحــل األولــى مــن االســتجابة، تحــدد الوحــدة التاليــة فــي هــذا الدليــل اإلجــراءات الرئيســية 

التــي يجــب التركيــز عليهــا عندمــا يكــون الوقــت محــدوًدا
ســبيل 	  علــى  مقصــودة.  غيــر  ســلبية  عواقــب  أي  هنــاك  يكــون  أن  يمكــن  كان  إذا  مــا  بتقييــم  بانتظــام    قــم 

المثــال، مــن خــال زعزعــة اســتقرار األســواق مــن خــال عمليــات توزيــع الغــذاء علــى نطــاق واســع أو تعريــض 
المجتمعــات للخطــر مــن خــال مشــاركة تعليقاتهــم مــع الحكومــات، أو مناقشــة القضايــا الحساســة علــى 

وســائل التواصــل االجتماعــي.

جمع واستخدام بيانات المجتمع بطريقة أخالقية
يجــب جمــع جميــع بيانــات المجتمــع وتخزينهــا واســتخدامها بطريقــة أخاقيــة، بمــا فــي ذلــك البيانــات المحصــل عليهــا 

مــن الدراســات التقييميــة وآليــات التغذيــة الراجعــة والرصــد والتقييمــات. وهــذا يشــمل:

حمايــة البيانــات: تخزيــن البيانــات الشــخصية لألشــخاص بأمــان وحــذر وبطريقــة ال تعــرض ســامة األشــخاص أو 
كرامتهــم أو خصوصيتهــم للخطــر. اتبــاع سياســة حمايــة البيانــات الخاصــة بالجمعيــة الوطنيــة أو مراجــع دليــل حمايــة 
البيانــات الخــاص باللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر27 أو سياســة حمايــة البيانــات الخاصــة بـــاالتحاد الدولــي لجمعيــات 

الصليــب األحمــر والهــال األحمــر 28

الموافقــة  تعنــي  المقابــات.  قبــل  إعطــاء موافقــة مســتنيرة  إلــى  المســتجيبون  يحتــاج  المســتنيرة:  الموافقــة 
سيســتغرقها  التــي  والمــدة  اســتخدامها،  ســيتم  وكيــف  معلوماتهــم  جمــع  ســبب  يفهمــون  أنهــم  المســتنيرة 

واالنســحاب. الســرية  فــي  وحقهــم  مشــاركتهم 

لاطــاع علــى قائمــة بالمعاييــر والممارســات الرئيســية لجمــع البيانــات األخالقيــة، يرجــى الرجــوع إلــى دليــل رصــد 
وتقييــم المشــاريع/البرامج التابــع لاتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر29 )الصفحــة 20( وإطــار 

التقييــم لاتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر30.

https://www.ifrc.org/sites/default/files/249_e_v100_IFRC-Data-Protection-Policy.pdf
https://www.ifrc.org/ifrc/document/ifrcs-policy-protection-personal-data/
https://www.ifrc.org/sites/default/files/249_e_v100_IFRC-Data-Protection-Policy.pdf
https://www.ifrc.org/ifrc/document/ifrcs-policy-protection-personal-data/
https://www.ifrc.org/media/49616
http://IFRC Framework for Evaluation
https://www.ifrc.org/media/49616
http://IFRC Framework for Evaluation
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عمليات التقييم وتحليل السياق
إن الحــد األدنــى مــن اإلجــراءات للمشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة خــال مرحلــة التقييــم يدعــم التقييــم ليكــون مفتوحــا 

وتشــاركيا وشــفافا ويضمــن أنــه يجســد فهمــا كامــا لســياق المجتمــع واحتياجاتــه وأولوياتــه وقدراتــه.

البحــث عن المعلومــات الموجودة حول المجتمع
تســتغرق الدراســات التقييميــة وقًتــا طويــًا، لــذا مــن المفيــد التحقــق مــن البيانــات الموجــودة بالفعــل. 
هــذا يوفــر الوقــت والتمويــل، ويســاعد علــى التخلــص مــن األســئلة غيــر الضروريــة، ويبنــي فهًمــا لســياق 

المجتمــع ويمنــع إجهــاد التقييــم فــي المجتمعــات31.

كيف أفعل هذا؟

البحــث داخليا 	

  البحــث داخليــا عــن تقييمــات االحتياجــات أو تحليــات الســياق أو بيانــات الرصــد أو التغذيــة الراجعــة 	 
مــن المجتمــع أو التقييمــات مــن البرامــج والعمليــات الســابقة فــي مواقــع مماثلــة

  تحــدث إلــى موظفــي الفــرع والمتطوعيــن للحصــول علــى رؤاهــم حول كيفية عمــل المجتمع والقضايا 	 
التــي يجــب أن تكــون علــى درايــة بها

  التحقق من مكتبات وموارد مستندات الحركة:	 
 /Ifrc Go https://go.ifrc.org )منصــة االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر - 

)GO علــى االنترنــت
  لوحة معلومات التعلم التشغيلي على منصة االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهال األحمر- 

Go https://go.ifrc.org/preparedness#operational-learning 
  مكتبة وثائق االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهال األحمر- 

https://media.ifrc.org/ifrc/document-library/
 -https://www.communityengagementhub.org/ مركز المشاركة المجتمعية

البحــث خارجيا 	

 طلب مشاركة أي تقارير أو بيانات من الوكاالت األخرى أو الحكومة	 
  البحــث خارجيــا عــن أي تقييمــات لاحتياجــات المشــتركة أو التقييمــات أو بيانــات أصحــاب المصلحــة 	 

أو األبحــاث المتاحــة للجمهــور. تحقــق:
 دليل المشهد اإلعامي واالتصاالت السلكية والاسلكية للتواصل مع شبكة المجتمعات المتأثرة - 

http://www.cdacnetwork.org/training-and- tools/media-landscape-guides/ من الكوارث
  بوابة المساءلة والشمول التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت - 

https://aap-inclusion-psea.alnap.org/resources-iasc
 -ACAPS https://www.acaps.org/
 -https://reliefweb.int شبكة اإلغاثة
 -www.dhsprogram.com الدراسات الصحية الديموغرافية
 تحتوي المواقع الشبكية لألمم المتحدة على موجزات قطرية لمجاالت محددة، مثل منظمة - 

األغذية والزراعة لألمن الغذائي، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لاستجابة لحاالت الطوارئ، 
ومنظمة الصحة العالمية للصحة، وما إلى ذلك.

أدوات:          المشاركة المجتمعية والمسائلة في أداة الت ييمات

1

13

https://go.ifrc.org/
https://go.ifrc.org/
https://go.ifrc.org/preparedness#operational-learning
https://www.ifrc.org/documents/all
https://www.ifrc.org/documents/all
https://www.communityengagementhub.org/
https://www.communityengagementhub.org/
http://www.cdacnetwork.org/training-and-tools/media-landscape-guides/
http://www.cdacnetwork.org/training-and-tools/media-landscape-guides/
https://aap-inclusion-psea.alnap.org/resources-iasc
https://www.acaps.org/
https://www.acaps.org/
https://reliefweb.int/
http://www.dhsprogram.com
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ما الفرق بين تقييم االحتياجات وتحليل السياق؟
تحليــل الســياق يســعى إلــى فهــم البيئــة األوســع التــي يعيــش فيهــا المجتمــع. بمــا فــي ذلــك الهيــاكل االجتماعيــة 
ــن القــوى  ــات الســلطة بينهــا ) العاقــة بي ــة، ودور المجموعــات المختلفــة ودينامي ــة واالقتصادي والسياســية والبيئي
المؤثــرة( ، والقيــم الثقافيــة واالجتماعيــة، والمهمشــين أو المعرضيــن للخطــر، ومــا هــي القــدرات الموجــودة. يجــب أن 

يكــون تحليــل الســياق عمليــة مســتمرة وليــس حدثــا لمــرة واحــدة

تقييــم االحتياجــات يســعى إلــى فهــم االحتياجــات واألولويــات الحاليــة فــي المجتمــع ويتضمــن أســئلة للمســاعدة فــي 
تخطيــط البرنامــج

ــك، فهــي ليســت  ــم. ومــع ذل ــي ودائ ــر إيجاب ــول المجتمــع للبرامــج ولهمــا تأثي ــان لضمــان قب ــا العمليتيــن ضروريت كلت
عمليــات منفصلــة ومــن المرجــح أن تتداخــل.

 أمثلة من الحركة
تعــد البيانــات المصنفــة الثانويــة وتحليــل الســياق عامــال رئيســيا لفهــم الحواجــز التــي تواجههــا النســاء ذوات 

اإلعاقــة فــي الحصــول علــى خدمــات إعــادة التأهيــل البدنــي

عندمــا وجــدت دراســة عالميــة أن عــدد النســاء الائــي يســتخدمن مراكــز برنامــج إعــادة التأهيــل البدنــي أقــل مــن عــدد 
الرجــال، قــرر فريــق اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر فــي النيجــر التحقيــق فيمــا إذا كانــت هــذه مشــكلة فــي النيجــر، وإذا 
كان األمــر كذلــك، فلمــاذا. قــام الفريــق بتحليــل بيانــات مســتخدمي الخدمــة التــي جمعهــا مــن قبــل قســم العظميــة  
فــي المستشــفى الوطنــي، والتــي كشــفت عــن تســجيل عــدد أكبــر مــن المرضــى الذكــور أكثــر مــن اإلنــاث فــي مراكــز 
برنامــج إعــادة التأهيــل البدنــي فــي عــام 2018. إلدراك الســبب، أجــرى الفريــق مقابــات شــبه مهيكلــة ومناقشــات 
جماعيــة مركــزة مــع النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة.  وكشــفوا أن االفتقــار إلــى تمكيــن المــرأة فــي النيجــر والمواقــف 
حــول القــدرة المحــدودة للنســاء ذوات اإلعاقــة أدت بهــن إلــى وضــع حواجــز داخليــة ولــم يشــعرن بالقــدرة أو امتــاك 
النســاء  مــع  عمــل  ورشــة  الفريــق  نظــم  الطبيــة.  احتياجاتهــن  بشــأن  خيــارات مســتقلة  التخــاذ  الازمــة  المــوارد 
ذوات اإلعاقــة لتبــادل النتائــج الــواردة فــي التقريــر والتحقــق منهــا ووضــع خطــط عمــل لمعالجــة المعوقــات مــن 
خــال تحليــل البيانــات الحاليــة المصنفــة حســب الجنــس والعمــر، تمكــن فريــق برنامــج التأهيــل البدنــي مــن تحديــد 

المشــكلة، ثــم اســتخدم جمــع البيانــات األوليــة لمعرفــة الســبب. 
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إشــراك المجتمع في التخطيط للتقييم
يمكــن ألعضــاء المجتمــع تقديــم المشــورة بشــأن أفضــل طريقــة إلجــراء تقييــم، واإلشــارة إلــى أي 
قضايــا أو ديناميــات الســلطة ليكونــوا علــى درايــة بهــا، بمــا فــي ذلــك أفضــل الســبل للوصول إلــى الفئات 

المهمشــة. وهــذا يدعــم التقييــم الســلس ويبنــي الملكيــة فــي المجتمــع منــذ اليــوم األول.

كيف أفعل هذا؟

التحــدث إلــى المجتمع أوال 	

  االجتمــاع بقــادة وممثلــي المجتمــع والمتطوعيــن المجتمعييــن لمناقشــة كيفيــة إجــراء التقييــم، بمــا 	 
فــي ذلــك التوقيــت والوســائل وكيفيــة الوصــول إلــى المجموعــات المختلفــة

  التحــدث إلــى مجموعــة متنوعــة مــن ممثلــي المجتمــع للتأكــد مــن أن التقييــم ال يغفــل المجموعــات 	 
أو يعــرض أي شــخص للخطــر

  البــدء فــي جمــع معلومــات حــول ســياق المجتمــع، بمــا فــي ذلــك المجموعــات المختلفــة الحاليــة 	 
وديناميــات الســلطة )العاقــات بــي القــوى المؤثــرة  فــي المجتمــع ( ومــا إذا كان القــادة موثوقيــن

  السؤال عما إذا كانت المنظمات األخرى قد أجرت أي دراسات تقييمية في المجتمع	 
   استكشــاف الخيــارات المتاحــة ألعضــاء المجتمــع للمســاعدة فــي تنفيــذ التقييــم )إذا لــم يكــن هنــاك 	 

تحيــز فــي النتائــج(، مثــل جامعــي البيانــات
  مناقشــة تقييــم الخطــط والنتائــج مــع أصحــاب المصلحــة اآلخريــن مثــل الســلطات المحليــة أو 	 

المنظمــات غيــر الحكوميــة.

قائمــة مرجعيــة بالمعلومــات لمشــاركتها مــع المجتمعات قبــل إجراء التقييم:

األحمــر 	  الصليــب  يعــرف  الجميــع  أن  تفتــرض  ال   - وتفويضهــا  الوطنيــة  بالجمعيــة  يــف    التعر
األحمــر والهــال 

 شرح الغرض من التقييم وما يحدث بعد ذلك	 
  إدارة التوقعــات مــن خــال أن نكــون صادقيــن حــول القيــود. علــى ســبيل المثــال، إذا كان البرنامــج 	 

ا علــى قطــاع واحــد، أو يمكــن أن يكــون هنــاك تأخيــر طويــل بيــن التقييــم  غيــر مضمــون أو مقصــوًر
وبــدء البرنامــج

  شرح السلوك الذي يمكن أن يتوقعه الناس من الموظفين والمتطوعين	 
  شــرح كيــف يمكــن للنــاس طــرح األســئلة أو إثــارة المخــاوف وتقديــم تفاصيــل لألشــخاص للتواصــل 	 

مــع الجمعيــة الوطنيــة إذا لــزم األمــر
 التوضيح أن المشاركة في التقييم طوعية وال تؤثر على ما إذا كان الشخص يتلقى الدعم أم ال.	 

أدوات:          المشاركة المجتمعية والمسائلة في أداة الت ييمات            ورقة أسئلة وأجوبة للمتطوعين
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 أمثلة من الحركة

يبني الصليب األحمر في سيراليون الملكية المجتمعية منذ بداية البرنامج
عندمــا تبــدأ جمعيــة الصليــب األحمــر الســيراليوني العمــل مــع المجتمــع، فــإن الخطــوة األولــى هــي دائمــا تقديــم 
أنفســهم. يدعــو المتطوعــون الســلطات المحليــة، وقــادة المجتمــع، وقــادة النســاء، وممثلــي الشــباب، واإلمــام، 
والقــس، لتبــادل المعلومــات عــن أنفســهم وعــن الجمعيــة الوطنيــة، والبرنامــج، ومــا يرغبــون فــي القيــام بــه، والطلــب 
مــن ممثلــي المجتمــع المحلــي مشــاركة رأيهــم بخصــوص الوضــع ومــا هــي تفضياتهــم وتوقعاتهــم. وقــد أدى ذلــك 
إلــى اســتدامة أفضــل وملكيــة مجتمعيــة أقــوى. علــى ســبيل المثــال، علــى الرغــم مــن أن برنامــج الصحــة المجتمعيــة 
بشــأن اإليبــوال قــد انتهــى اآلن، ال يــزال المتطوعــون نشــطين فــي مجتمعاتهــم المحليــة لتشــجيع الســلوكيات اآلمنــة 
والصحيــة. أوضــح مديــر البرامــج فــي جمعيــة الصليــب األحمــر الســيراليوني: »نتحــدث كثيــًرا عــن االســتدامة، بالنســبة 
لــي، االســتدامة ال تأتــي فــي النهايــة، إنهــا تأتــي مباشــرة مــن البدايــة. بمجــرد إشــراك شــخص مــا، يصبــح هــذا الشــخص 
مــدركا ويتــم إنشــاء مســاحة لــه للتأثيــر علــى القــرارات وتقديــم المدخــات وإخــراج األفــكار وزيــادة مشــاركة المجتمــع«.



اطــالع الموظفيــن والمتطوعين أو تدريبهــم على الغرض من التقييم 
وكيفيــة التواصل بوضوح وصدق

يجــب أن يكــون الموظفــون والمتطوعــون قادريــن علــى اإلجابــة علــى أســئلة المجتمــع بوضــوح وأمانــة 
وتجنــب رفــع التوقعــات أو تقديــم وعــود كاذبــة حــول الدعــم الــذي ســيحصلون عليــه. تســمح مهــارات 

التواصــل الجيــدة ببنــاء عاقــة جيــدة مــع المجتمــع.

كيف أفعل هذا؟

إعداد فريــق التقييم 	

  اطــاع جميــع الموظفيــن والمتطوعيــن علــى الغــرض مــن التقييــم، والعمليــة، وكيفيــة اســتخدام 	 
ــة علــى أســئلة المجتمــع وتجنــب إذكاء  ــات، ومــا ســيحدث بعــد ذلــك، حتــى يتمكنــوا مــن اإلجاب البيان
التوقعــات. ينبغــي أن يشــمل ذلــك تقديــم )إعــادة( اإلحاطــة بشــأن مدونــة قواعــد الســلوك، ومنــع 
االســتغال واالعتــداء الجنســيين، ومكافحــة االحتيــال والفســاد. دليــل الوقايــة مــن االســتغال 

واالعتــداء الجنســيين واالســتجابة لهمــا32
  تدريــب أو تحديــث الموظفيــن والمتطوعيــن علــى مهــارات االتصــال الجيــدة وكيفيــة الــرد علــى 	 

ومعالجــة  الجيــد  التواصــل  مهــارات  حــول  واحــد  ليــوم  تدريبيــة  دورة  اســتخدام  الماحظــات. 
الشــكاوى33

  التفكيــر فــي تدريــب الفــرق علــى كيفيــة التواصــل مــع مجموعــات محــددة بطريقــة غيــر منحــازة، علــى 	 
ســبيل المثــال، األشــخاص ذوو اإلعاقــة، واألطفــال، والفئــات المهمشــة، أو كيفيــة العمــل مــن خــال 

المترجميــن الفورييــن
  يجــب تدريــب الموظفيــن أو المتطوعيــن الذيــن ســيتحدثون إلــى النــاس حــول القضايــا الحساســة 	 

بأمــان  بذلــك  للقيــام  صحيــح  بشــكل  والتنــوع  االجتماعــي  والنــوع  والحمايــة  بالنــزاع  المرتبطــة 
وحساســية34

  يجــب أن يكــون فريــق التقييــم متوازنــا علــى أســاس النــوع االجتماعــي، ويتحــدث أي لغــة محليــة، وأن 	 
يكــون مقبــوًلا وموثوًقــا بــه مــن قبــل المجتمــع.

أدوات:          إحاطة بشأن مرونة قواعر السلوك            ورقة أسئلة وأجوبة للمتطوعين
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https://www.ifrc.org/sites/default/files/PSEA_operational_manual_v4.pdf
https://www.ifrc.org/sites/default/files/PSEA_operational_manual_v4.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/document/tool-14-training-communication-skills-training-materials/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/tool-14-training-communication-skills-training-materials/


 أمثلة من الحركة

يتبع الصليب األحمر لترينيداد وتوباغو نهًجا دقيًقا في دراساته التقييمية
عندمــا أجــرى الصليــب األحمــر فــي ترينيــداد وتوباغــو تحليــًا للوضــع والســياق لفهــم احتياجــات المهاجريــن ومهاراتهــم 
وقدراتهــم بشــكل أفضــل، فقــد تعلــم حينئــذ درســين قّيميــن. أواًل، أثنــاء إجــراء الدراســات االســتقصائية، تلقــت 
الجمعيــة الوطنيــة العديــد مــن طلبــات الدعــم، والتــي تجــاوزت قدرتهــا علــى تلبيتهــا. ومــع ذلــك، اســتغرق فريــق التقييــم 
وقتــا ليشــرح ألفــراد المجتمــع بشــكل فــردي أثنــاء إجــراء البحــث، أن هــذه المناقشــات لــم تكــن وعــودا بالدعــم، ولكنهــا 
ــر الفئــات ضعفــًا. ونتيجــة لذلــك، تــم الحفــاظ علــى الثقــة فــي الجمعيــة  فرصــة للجمعيــة الوطنيــة للتعلــم وتلبــي أكث
الوطنيــة وكان النــاس علــى اســتعداد للمشــاركة فــي البرامــج التــي تلــت ذلــك. ثانًيــا، مــن خــال التواصــل مــع المهاجريــن 
الفنزويلييــن القدامــى وإقامــة عاقــات معهــم، تمكــن الصليــب األحمــر مــن بنــاء جســور مــع المجتمعــات التــي قــد تجــد 

صعوبــة فــي الوثــوق بهــا. طالــع دراســة الحالــة الكاملــة35.

المتطوعين والمجتمعات المحبطة بسبب نقص المعلومات
فــي أوغنــدا، تــم إرســال متطوعيــن إلجــراء تســجيل عائلــي لاجئيــن مــن جنــوب الســودان. لــم يتــم إطــاع المتطوعيــن 
علــى الغــرض مــن التســجيل، وبالتالــي لــم يتمكنــوا مــن الشــرح للمجتمعــات المحليــة لمــاذا يتــم أخــذ تفاصيلهــم. 
أدى هــذا إلــى زيــادة التوقعــات بيــن المجتمــع وعندمــا عــادت الجمعيــة الوطنيــة لتوزيــع المــواد، كان هنــاك الكثيــر 
مــن الغضــب واإلحبــاط بيــن أولئــك الذيــن لــم يتلقــوا أي شــيء. خــال مناقشــة المجموعــات المركــزة، قــال رجــل: 
»تــم تســجيل الجميــع ولكــن فقــط بعــض النــاس حصلــوا علــى المســاعدة-لماذا ُتأخــذ التفاصيــل الخاصــة بنــا إذا كنــا 
ــى المشــاركة  ــن عل ــب المتطوعي ــة فــي تدري ــة الوطني ــك، شــرعت الجمعي ــى المســاعدة؟« ونتيجــة لذل ــن نحصــل عل ل

المجتمعيــة فــي جميــع عملياتهــا.

        وحدة 4  المشاركة المجتمعية والمساءلة في البرامج           45

https://communityengagementhub.org/resource/garden-to-kitchen-listening-to-communities-a-trinidad-and-tobago-case-study/


46          دليل الصليب األحمر والهالل األحمر للمشاركة المجتمعية والمساءلة  

خــذ بعــض الوقت لفهم الســياق، بما في ذلك مخاطر وقدرات الناس
غالًبــا مــا تفشــل البرامــج التــي ال تفهــم »الســياق العــام«، أو مــا هــو أســوأ مــن ذلــك، يكــون لهــا عواقــب 
ســلبية غيــر مقصــودة36. ينبغــي أن يكــون تحليــل الســياق عمليــة مســتمرة لرصــد كيفيــة تطــور الحالــة 

وتأثيرهــا علــى البرنامــج.

كيف أفعل هذا؟

مــاذا يوجد في تحليل الســياق؟ 	

 التركيبة السكانية للمجتمع والملف الخاص به 	 
 حصر لجميع قادة المجتمع والمجموعات والجمعيات	 
  ديناميــات الســلطة بيــن المجموعــات المختلفــة )كيــف تؤثــر وتتأثــر المجموعــات المختلفــة فيمــا 	 

بينهــا(، بمــا فــي ذلــك مــن يتخــذ القــرارات ومــن يتــم اســتبعاده أو تهميشــه
 مستويات التماسك االجتماعي والثقة بين الناس	 
 الدور الذي يلعبه النوع االجتماعي والتنوع في حياة الناس	 
 حصر ألي صراع أو توترات في المجتمع	 
 الثقافة والمعتقدات في المجتمع، وال سيما فيما يتعلق بالقضايا المتصلة بالبرنامج	 
 القدرات ونقاط القوة الموجودة في المجتمع	 
 تحليل أصحاب المصلحة للوكاالت األخرى التي تقدم الخدمات	 

كيفيــة إجراء تحليل الســياق 	

الجماعيــة 	  والمناقشــات  الثانويــة،  البيانــات  خــال  مــن  أعــاه  الــواردة  المعلومــات  جمــع     يمكــن 
ريــن الرئيســيين، الخرائــط المجتمعيــة، والماحظــة المباشــرة، ومــا إلــى  المركــزة، ومقابــات الُمَخبِّ

ذلــك. وبعــض مجموعــات األدوات المفيــدة تشــمل:

  تحتــوي مجموعــة الحمايــة والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج لاتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب - 
والنــوع  الحمايــة  تحليــل  إلجــراء  أدوات  علــى  الطــوارئ  حــاالت  فــي  األحمــر  والهــال  األحمــر 

واإلدمــاج37 االجتماعــي 
  يحتــوي إطــار اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر للوصــول اآلمــن واألدوات العمليــة علــى أدوات - 

حــول حصــر ألصحــاب المصلحــة وتحليــل النزاعــات والعنــف38
  يشــتمل تقييــم قــدرة االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر المعــزز علــى - 

أدوات الحصــر والتقويــم الموســمي 39
 حساســية بيئــة النــزاع و الصحــة العامــة فــي حــاالت الطــوارئ40 الصادرعــن التعليــم التعاونــي - 

لمنظمــة ال CDA  يتضمــن خرائــط وأوراق عمــل للتقييــم..

  يســتغرق فهــم الســياق وقًتــا وحساســية. النظــر فــي مــا هــي األســئلة المطروحــة، وكيــف، لمــن ومــن 	 
يســتمع أو يراقــب. ال تعــرض أي شــخص لخطــر األذى أو الوصــم. يمكــن للمتطوعيــن المحلييــن أن 

يكونــوا مصــدرا قيمــا للتوجيــه والمعلومــات.

أدوات:          المشاركة المجتمعية والمسائلة في أداة الت ييمات            دليل مناقشات األفرقة التوجيهية

4
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https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-09/Tool1-0PGI_iE_Toolkit_Introduction_LR-web_0.pdf
https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-09/Tool1-0PGI_iE_Toolkit_Introduction_LR-web_0.pdf
https://saferaccess.icrc.org/practical-toolbox/
https://saferaccess.icrc.org/
https://www.ifrcvca.org/
https://www.cdacollaborative.org/wp-content/uploads/2020/10/2020_CDA_DNH-in-PHE-and-Conflict-pilot-version.pdf
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أمثلة من الحركة

يثبت فهم كل من السياق الثقافي والعملي للحيض أنه أمر بالغ األهمية
لتحســين دعــم إدارة النظافــة الصحيــة للحيــض فــي حــاالت الكــوارث، شــاركت جمعيــة الصليــب األحمــر لفانواتــو 
فــي دراســة لفهــم ســياق الحيــض فــي المجتمعــات المحليــة بشــكل أفضــل. أدت المناقشــات الجماعيــة المركــزة 
ــي كان مــن الممكــن تفويتهــا  ــج الرئيســية، والت ــد مــن النتائ ــى العدي ــات إل ــات المتعمقــة مــع النســاء والفتي والمقاب
ــال، أبلغــت النســاء والفتيــات عــن شــعورهن بالخجــل واإلحــراج إذا  فــي تقييــم بســيط لاحتياجــات. علــى ســبيل المث
علــم الرجــال أن دورهــم فــي الــدورة الشــهرية، لذلــك مــن المهــم أن يكــون لديهــن مناطــق خاصــة لاغتســال. تحتــاج 
مجموعــات إدارة النظافــة الشــهرية أيضــا إلــى توزيعهــا بشــكل منفصــل عــن المــواد غيــر الغذائيــة األخــرى، وعــدم 
توزيعهــا مــن قبــل الرجــال، حتــى تشــعر النســاء والفتيــات بالقــدرة علــى طــرح األســئلة. قــد تحــد الممارســات التقييديــة 
أثنــاء الحيــض، مثــل عــدم القــدرة علــى الطهــي أو الســفر أو رعايــة الحديقــة، مــن قــدرة المــرأة علــى االنخــراط فــي 
أنشــطة مثــل حضــور عمليــات التوزيــع أو الطهــي الجماعــي فــي مراكــز اإلخــاء أو إعــادة زراعــة الحدائــق. يســاعد هــذا 
الفهــم الثقافــي مراكــز جمعيــة الصليــب األحمــر لفانواتــو علــى تحســين خططهــا للتأهــب للكــوارث واالســتجابة لهــا. 

ــة41. قــراءة الدراســة الكامل

https://watsanmissionassistant.org/wp-content/uploads/2021/01/20210106_CaseStudies_ONLINE.pdf
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تضمين أسئلة حول أفضل السبل إلشراك المجتمعات في تقييم االحتياجات5
وهــذا يضمــن إدراج أســاليب فعالــة لتبــادل المعلومــات، وتســهيل مشــاركة المجتمــع المحلــي، وإدارة 

التغذيــة الراجعــة فــي خطــط البرامــج والموازنــات.

كيف أفعل هذا؟

جمــع معلومــات المشــاركة المجتمعيــة كجزء مــن تقييمــات االحتياجات42  	

 احتياجات الناس وآرائهم وأولوياتهم	 
 معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة	 
 مصادر موثوقة للمعلومات-األشخاص والقنوات	 
 االحتياجات من المعلومات في المجتمع	 
 الوصول إلى آليات التواصل	 
 الحواجز التي تعترض المشاركة في األحداث أو الوصول إلى المعلومات	 
 تواتر ونوع االجتماعات والفعاليات المجتمعية )ومن يحضر، ومن يتحدث، ومن المستبعد(	 
 عمليات صنع القرار في األسرة و المجتمع	 
 الطرق المفضلة لمشاركة التغذية الراجعة ورفع الشكاوى	 
 المعارف والقدرات والمعتقدات	 
 االنطباع عن الجمعية الوطنية والوثوق بها.	 

كيفيــة جمــع البيانات 	

احتياجاتهــم 	  عــن  بصراحــة  بالتحــدث  لألشــخاص  تســمح  التــي  البيانــات  جمــع  وســائل    تضميــن 
تســمح  الرئيســيين.  المخبريــن  مقابــات  أو  المركــزة  الجماعيــة  المناقشــات  مثــل  وأولوياتهــم، 
االســتطاعات لألشــخاص فقــط باالختيــار مــن بيــن الخيــارات المحــددة مســبًقا، لذلــك هنــاك خطــر 

فقــدان معلومــات مهمــة
  قــد ال تشــعر بعــض المجموعــات بالراحــة فــي التحــدث أمــام اآلخريــن، لــذا تحــدث إليهــم بشــكل 	 

منفصــل – علــى ســبيل المثــال قــد ال تشــعر الشــابات بالراحــة فــي التحــدث أمــام كبــار الســن
  يجــب أن تكــون جميــع البيانــات مصنفــة حســب الجنــس والعمــر واإلعاقــة للســماح بفهــم أفضــل 	 

لاحتياجــات والتفضيــات المختلفــة عبــر المجموعــات المختلفــة. مجموعــة أدوات الحمايــة والنــوع 
االجتماعــي واإلدمــاج43 تتضمــن إرشــادات حــول هــذا

  ال تجمــع بيانــات أكثــر مــن الــازم. تســتغرق التقييمــات الكبيــرة وقًتــا طويــًا وهــي مرهقــة للمجتمــع 	 
وترفــع التوقعــات حــول حجــم البرنامــج القــادم

كيفيــة تحليــل البيانات 	

االســتخدام 	  الشــائعة  النمــاذج  الســياق معــا. تشــمل  وتحليــل  االحتياجــات  تقييــم  بيانــات    حليــل 
لتحليــل البيانــات تحليــل أصحــاب المصلحــة أو التحليــل الرباعــي أو تحليــل شــجرة المشــكلة. إطــار 
تحليــل االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر44 يســاعد علــى توجيــه الفــرق مــن 
خــال عمليــة جمــع وتحليــل المعلومــات. علــى الرغــم مــن أنــه تــم تطويــره لعمليــات الطــوارئ، إال أنــه 
يمكــن اســتخدامه أيضــا للبرامــج ويوفــر طريقــة مفيــدة لتنظيــم وتخزيــن البيانــات وتحديــد أي ثغــرات 

أو اتجاهــات فــي المعلومــات التــي تــم جمعهــا
 عند تحليل بيانات التقييم، كن على دراية ب:	 

  أي ثغــرات فــي البيانات-هــل يوفــر التقييــم فهمــا جيــدا لســياق المجتمــع واحتياجاتــه وقدراتــه - 
وكيفيــة اشــراك المجموعــات المختلفــة علــى أفضــل وجــه؟ إذا لــم يكــن األمــر كذلــك، فقــد تكــون 

هنــاك حاجــة إلــى زيــارات تتبــع للمجتمــع لجمــع البيانــات المفقــودة
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  أي مجموعــات مفقــودة - هــل هنــاك أي مجموعــات موجــودة فــي المجتمــع ولكنهــا غيــر ممثلــة - 
فــي البيانــات؟ إذا كان األمــر كذلــك، فقــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى بــدل مزيــد مــن الجهــد للتحــدث 

إلــى هــذه المجموعــات
ــاك اختافــات فــي احتياجــات أو تفضيــات أو قــدرات مجموعــات مختلفــة؟ -    التناقضات-هــل هن

علــى ســبيل المثــال، هــل يــدرج قــادة المجتمــع الذكــور أولويــات مختلفــة للمجموعــات األخــرى. 
ســيتعين معالجــة هــذه المســائل أثنــاء التخطيــط التشــاركي.

أدوات:          المشاركة المجتمعية والمسائلة في أداة الت ييمات            دليل مناقشات األفرقة التوجيهية

أمثلة من الحركة

الهالل األحمر التريك يقيم احتياجات المجتمع المحلي ومعارفه بشأن فيروس 
كورونا المستجد )كوفيد -19(

مــن  احتياجاتهــم  جانــب  إلــى   ،)KAP( وممارســاتهم  ومواقفهــم  المحليــة  والمجتمعــات  الاجئيــن  معــارف  لفهــم 
المعلومــات وقنــوات االتصــال الموثوقــة والمفضلــة حــول كوفيــد-19، أجــرت جمعيــة الهــال األحمــر التركــي، بدعــم 
مــن االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر التركــي، تقييمــا لـــ KAP فــي الفتــرة مــن مــارس إلــى أبريــل 2021. ســاعد 
التقييــم جمعيــة الهــال األحمــر التركــي حــول فهــم مــا يعرفــه النــاس، ومــا يعتقــدون، ومــاذا يفعلــون فيمــا يتعلــق 
بـــ COVID - 19 ويتــم اســتخدامه لمســاعدة الجمعيــة الوطنيــة علــى تحســين عملهــا. إن معرفــة المعلومــات التــي 
ســمعها النــاس بالفعــل، وكيــف تفاعلــوا معهــا، ولمــاذا قــد يقاومــون التغييــر، ستســاعد جمعيــة الهــال األحمــر 
التركــي علــى وضــع معلومــات فعالــة وهادفــة، والمشــاركة فــي حــوار مــع المجتمعــات، وتعزيــز الســلوك اإليجابــي. يوفــر 
التقييــم أيضــا فهمــا لتصــور النــاس وموقفهــم تجــاه لقــاح كوفيــد- 19 واســتعدادهم للحصــول علــى التطعيــم. وقــد تــم 
أيًضــا تضميــن أســئلة لضمــان وصــول أنشــطة التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة إلــى جميــع الفئــات 

وأنهــا ال تــؤدي عــن غيــر قصــد إلــى خلــق التوتــرات وعــدم المســاواة القائمــة أو تفاقمهــا. اقــرأ التقريــر الكامــل.
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https://sites.google.com/view/kap3-turkey/home?authuser=0


50          دليل الصليب األحمر والهالل األحمر للمشاركة المجتمعية والمساءلة  

التخطيط و التصميم
إن الحــد األدنــى مــن اإلجــراءات المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة أثنــاء التخطيــط والتصميــم يدعــم المجتمعــات 
البرامــج وضمــان دمــج أنشــطة المشــاركة المجتمعيــة فــي خطــط  بــدور هــادف فــي تخطيــط  المحليــة للقيــام 

البرامــج والموازنــات.

مســتويات المشــاركة المجتمعيــة - أيــن تتموقــع جمعيتك الوطنية؟

ســيعتمد مســتوى المشــاركة المجتمعيــة الممكنــة علــى الســياق. ومــع ذلــك، كــن صريًحــا واســأل نفســك دائًمــا: »هــل 
هنــاك المزيــد الــذي يمكننــي القيــام بــه إلعطــاء دور وصــوت أقــوى للمجتمعــات فــي تصميــم وإدارة هــذا البرنامــج؟«

12

5

3

4

المرحلــة -1 اإلعالم 
يتلقــى المجتمــع المعلومــات، مثــل 

لوحــات المالحظات

خطــوة أولــى أساســية ولكــن غير 
واردة المشــاركة فــي حــد ذاتهــا، ألن 
األمــر يتعلــق بمشــاركة معلومــات 

فــي اتجاه واحد.

المرحلــة 4 – التعــاون   
المجتمــع المحلــي والجمعيــة 
الوطنيــة يخططــان ويقرران
معــا، مثل لجان المشــاريع

ال تــزال الجمعيــة الوطنيــة لهــا 
الكلمــة األخيــرة، لكنهــا أكثــر عرضــة 

للمســاءلة أمــام المجتمــع عــن 
القــرارات المتخذة.

المرحلــة -5 التمكيــن    
يخطــط المجتمــع المحلي 

للمشــروع ويديــره، مثل خطط 
العمــل التــي يقودهــا المجتمع

أفضل شــكل من أشــكال المشــاركة 
حيــث تقــود المجتمعــات المشــاريع، 

بدعــم تقنــي أو مالــي فقــط من 
الجمعيــة الوطنيــة.

المرحلة 3 - اإلشــراك  
يوفــر المجتمــع مدخــالت للقــرارات 

الرئيســية، مثــل االجتماعــات 
المجتمعيــة

ومــع ذلــك، بينمــا يقــدم المجتمــع 
المنظمــة  تتخــذ  المدخــات، 

النهائيــة. ات  ار القــر

المرحلــة 2 - االستشــارة  
ســؤال المجتمــع عــن احتياجاتهم 

وأولوياتهــم واآلراء، مثل 
الدراســات التقييمية

خطــوة أولــى أساســية ولكــن غير 
واردة المشــاركة فــي حــد ذاتهــا، ألن 
األمــر يتعلــق بمشــاركة معلومــات 

فــي اتجاه واحد.

استنادا إلى نطاق المشاركة العامة للرابطة الدولية للمشاركة العامة 2014
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يجب إشــراك أفراد المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة الرئيســيين في 
تخطيــط البرنامــج، بما في ذلك الرجال والنســاء والفتيان والفتيات والفئات 

المهمشــة أو المعرضة للخطر
مــن المرجــح أن تلبــي البرامــج المصممــة مــع المجتمعــات المحليــة احتياجاتهــا وأن تعمــل بساســة. 
وهــذا أيضــا يبنــي الثقــة والملكيــة، ممــا يدعــم االســتدامة. علــى العكــس مــن ذلــك، قــد ال تكــون البرامــج 
المصممــة فــي المكاتــب دون تدخــل المجتمــع مطلوبــة أو مقبولــة، ممــا يضيــع الوقــت والمــال والجهــد.

كيف أفعل هذا؟

خصــص وقتــا لمشــاركة المجتمع المحلي فــي عمليــة التخطيط 	

  غالبــا مــا يكــون الوقــت المخصــص للتخطيــط قصيــرا جــدا وال يوجــد وقــت للمشــاركة )انظــر مربــع 	 
تحديــات المشــاركة للحصــول علــى حلــول لهــذا فــي الصفحــة 56(

  ناقــش الخطــط مــع القــادة الرســميين وغيــر الرســميين أوال واطلــب مســاعدتهم إلقامــة اتصــاالت 	 
مــع المجتمــع األوســع. يمكــن أن يــؤدي عــدم مقابلــة أولئــك المعتــرف بهــم كقــادة إلــى العــداء 

وانعــدام الثقــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى إبطــاء التنفيــذ وتقويــض العاقــة مــع المجتمــع
ــا احتياجــات جميــع 	    ومــع ذلــك، ال تتحــدث إلــى القــادة فقــط ألنــه ال يمكــن ضمــان أنهــم يمثلــون حًق

أفــراد المجتمــع. إن التحــدث إلــى القــادة فقــط ليــس مشــاركة مجتمعيــة ويعرض الجمعيــة الوطنية 
لخطــر تفضيــل مجموعــات معينــة، وإضافــة إلــى عــدم المســاواة القائمــة، وإعطــاء المزيــد مــن القــوة 

لألصــوات القويــة بالفعــل
  اســتخدم الفهــم الــذي تــم تطويــره مــن خــال تحليــل الســياق لتخطيــط أفضــل الســبل إلشــراك 	 

مجموعــات مختلفــة. علــى ســبيل المثــال، إذا كان األشــخاص ذوو اإلعاقــات الجســدية يكافحــون 
لحضــور اجتماعــات المجتمــع، ففكــر فــي طــرق أخــرى إلشــراكهم، مثــل المقابــات فــي منازلهــم

  االستفادة من المعرفة المحلية للمتطوعين في المجتمع لتخطيط البرامج	 
الحكومــة 	  مثــل  التخطيــط،  عمليــة  أثنــاء  اآلخريــن  والشــركاء  المصلحــة  أصحــاب  مــع    التنســيق 

المحليــة والمنظمــات  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات 

المنهجيــات التشــاركية 	

 لدى القطاعات التقنية المختلفة منهجيات تشاركية تشمل:	 
 -45)PASSA( نهج المشاركة في التوعية من اجل مأوى آمن 
 الصحة المجتمعية واإلسعاف االولي الميني على المجتمع المعزز46- 
 تقييم مواطن الضعف والقدرات المعزز47- 
 كتاب الرسوم المتحركة حول تقنيات المشاركة للجنة الدولية للصليب األحمر48- 
 التحول التشاركي في مجال النظافة والصرف الصحي49- 
 التدريب على النظافة واإلصحاح50- 
 المرافق الصحية الشاملة التي يقودها المجتمع المحلي51- 
 نحو األطفال كشركاء في حماية الطفل في دليل كوفيد-19 52- 
  شــبكة التعلــم النشــط مــن أجــل المســاءلة واألداء فــي العمــل اإلنســاني )ALNAP(  ومجموعــة - 

إعــادة التأهيــل والتنميــة الطارئــة )URDs ( دليــل المشــاركة للعامليــن اإلنســانيين فــي الميــدان 
يوفــر الكثيــر مــن اإلرشــادات المفيــدة والمفصلــة واألمثلــة علــى األســاليب التشــاركية 53

  اســتخدم المنهجيــة التــي تعرفهــا أكثــر فــي قطاعــك أو اتبــع الخطــوات العامــة للتخطيــط التشــاركي 	 
ــاه. تــم تضميــن روابــط لبعــض األدوات مــن المنهجيــات المذكــورة أعــاه، والتــي يمكــن تكييفهــا  أدن

بســهولة مــع أي مجــال تقنــي.

أدوات:          دليل مناقشات األفرقة التوجيهية             أداة اجتماعات المجتمع             المناهج التشاركية لمعاكير 

6

161718
االختيار

https://media.ifrc.org/ifrc/document/passa-participatory-approach-safe-shelter-awareness/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/passa-participatory-approach-safe-shelter-awareness/
https://ifrc-ecbhfa.org/
https://www.ifrcvca.org/
https://www.icrc.org/en/document/different-ways-have-different-conversations-different-people
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/63812/WHO_EOS_98.3_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://watsanmissionassistant.org/wash-in-schools/
https://sanitationlearninghub.org/resource/handbook-on-community-led-total-sanitation/
https://www.urd.org/en/publication/participation-handbook-for-humanitarian-field-workers/
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خطوات إلشراك المجتمعات المحلية في تخطيط البرامج وبناء الملكية
تحديد الحلول وتحديد أولوياتها مًعا

الوطنيــة  	  الجمعيــة  فهــم  أن  مــن  والتحقــق  التقييــم  نتائــج  تقديــم   
دقيــق الرئيســية  واألولويــات  لاحتياجــات 

  طــرح أفــكار حــول الحلــول المحتملــة لاحتياجات الرئيســية. مــن األدوات 	 
تقييــم  أدوات  مجموعــة  مــن  الحلــول   / المشــكلة  شــجرة  المفيــدة 

مواطــن الضعــف والقــدرات54
يتأثــروا 	  ال  حتــى  أواًل  الحلــول  يقترحــون  المجتمــع  أعضــاء    دع 

»خبــراء« أنهــم  يــرون  قــد  والذيــن  المنظمــة،  باقتراحــات 
 بالتعاون، قم بتقييم كل حل بناًء على:	 

 مستوى التأثير الذي سيكون له- 
  إذا كانــت المــوارد موجــودة لتنفيذهــا علــى ســبيل المثــال، التمويــل، - 

الخبــرة التقنيــة، الوقــت، المــواد. كــن صادقــا بشــأن قيــود البرنامــج 
فــي هــذه المجــاالت

  إذا كان يكمل الممارسات والقدرات الموجودة في المجتمع ويبني عليها- 
 يمكن أن يستمر بعد انتهاء البرنامج، أي لن يحتاج إلى أموال أو خبرة تقنية للحفاظ عليه- 
 لن يكون له تأثير بيئي سلبي- 

  الموافقــة علــى قائمــة نهائيــة بالحلــول ذات األولويــة للتركيز عليها، باســتخدام المناقشــة أو عملية التصويت 	 
إذا كان للمجموعــات المختلفــة أولويات مختلفة.

الموافقة على نتائج البرنامج وأنشطته وأدواره ومسؤولياته

 ســؤال المجتمعــات عــن النتائــج التــي ترغــب فــي رؤيتهــا فــي نهايــة 	 
البرنامــج

 تخطيط األنشطة التي يجب تنفيذها لتحقيق هذه النتائج، ومناقشة:	 
 من الذي سيقود أي أنشطة؟- 
 الموارد الازمة ومن يمكنه توفيرها- 
 الجــدول الزمنــي وترتيــب التنفيــذ. هــل هنــاك قيــود موســمية أو - 

أحــداث مثــل االنتخابــات القادمــة؟
  أي معاييــر اختيــار ونهــج اســتهداف يتــم اســتخدامها للوصــول - 

إلــى مجموعــات محــددة )انظــر الصفحــة 89 فــي وحــدة الطــوارئ 
ــد مــن اإلرشــادات حــول هــذا( لمزي

الخارجيــون؟ -  المصلحــة  أصحــاب  ســيلعبه  الــذي  الــدور  هــو    مــا 
الحاليــة؟ الجهــود  علــى  األنشــطة  بنــاء  يمكــن  كيــف 

  النشــاط 6 »التخطيــط للتغييــر« مــن )نهــج المشــاركة فــي التوعيــة مــن اجــل مــأوى آمــن )PASSA(55 أو النهــج 	 
التشــاركي لتغييــر ســلوكيات النظافــة واالصحــاح )PHAST( يوفــر أداة جيــدة لتخطيــط األنشــطة واالتفــاق 

علــى األدوار والمســؤوليات مــع أفــراد المجتمــع
  ناقــش كيــف ســيتم قيــاس التقــدم واالتفــاق علــى بعــض المؤشــرات بنــاء علــى توقعــات المجتمــع. النشــاط 	 

8 »خطــة المراقبــة« مــن نهــج المشــاركة فــي التوعيــة مــن اجــل مــأوى آمــن )PASSA(56 يوفــر أداة لتطويــر خطة 
مراقبــة مــع المجتمع

  ناقــش مــا إذا كان بإمــكان أفــراد المجتمــع إجــراء بعــض عمليــات المراقبــة، ولكــن ليــس مــا إذا كان ســيتم 	 
اعتبارهــم »شــرطة« أو »جواســيس« مــن قبــل المجتمــع األوســع

 ناقش ما سيحدث عندما ينتهي البرنامج وما هو الدعم الذي سيحتاجه المجتمع لتولي األنشطة.	 

1

2

https://www.ifrcvca.org/problem-tree
https://www.ifrcvca.org/problem-tree
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/10/305400-PASSA-manual-EN-LR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/10/305400-PASSA-manual-EN-LR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/10/305400-PASSA-manual-EN-LR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/10/305400-PASSA-manual-EN-LR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/10/305400-PASSA-manual-EN-LR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/10/305400-PASSA-manual-EN-LR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/10/305400-PASSA-manual-EN-LR.pdf
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الموافقة على كيفية عمل الجمعية الوطنية والمجتمع معا خالل البرنامج3

تتضمــن 	  البرنامــج.  إدارة  فــي  المجتمــع  مشــاركة  كيفيــة  تخطيــط   
يلــي: التــي يجــب مناقشــتها مــا  األســئلة 

 هــل ســتجري المشــاركة مــن خــال اللجــان والممثليــن الحالييــن، - 
أم ســيلزم تعييــن لجــان جديــدة للبرنامــج؟

  إذا تــم تعييــن أعضــاء جــدد، فكيــف ســيتم اختيــار األعضــاء بحيــث - 
يتــم تمثيــل الجميــع؟ انظــر صفحــة 64 للحصــول علــى إرشــادات 

حــول العمــل مــع لجــان المجتمــع
  كيــف ســيتم الحفــاظ علــى مشــاركة المجتمــع األوســع؟ مــن - 

خــال أي نهــج وكــم مــرة؟
  كيف ينبغي أن يشــارك أصحاب المصلحة اآلخرون؟- 

 ناقــش معلومــات البرنامــج التــي يجــب مشــاركتها، وعــدد المــرات 	 
ومــن خــال أي قنــوات

 االتفــاق علــى كيفيــة جمــع التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع والــرد عليهــا 	 
واتخــاذ إجــراءات بشــأنها . انظــر صفحــة 103 لمعرفــة المزيــد عــن 

آليــات التغذيــة الراجعــة.
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أمثلة من الحركة

التقييم التشاريك المجتمعي لفهم احتياجات المهاجرين وقدراتهم
يســتخدم الصليــب األحمــر اإلكــوادوري )ERC( نهًجــا يســمى التقييــم التشــاركي المجتمعــي لفهــم المشــاكل التــي 
تواجههــا مجموعــات المهاجريــن المختلفــة والعمــل معهــم لتخطيــط برامــج شــاملة وذات صلــة بالســياق. يتيــح 
التقييــم التشــاركي للمجتمــع المحلــي تبــادل معارفــه وإيجــاد حلــول لمعالجــة المشــاكل المحــددة. نظــم الصليــب 
األحمــر اإلكــوادوري ورش عمــل للتقييــم التشــاركي مــع كل مــن البالغيــن واألطفــال وشــملت مجالــس المحافظــات 
لضمــان تصميــم التدخــات بشــكل مشــترك مــن قبــل فريــق البرنامــج والمجتمعــات والفــروع. تــم تعميــم االعتبــارات 
البيانــات  للذكــور واإلنــاث وجمــع  المتوازنــة  المشــاركة  المثــال مــن خــال  الجنســانية فــي كل مــكان، علــى ســبيل 
المصنفــة. اســتخدمت ورش عمــل الكبــار مجموعــة مــن األنشــطة، بمــا فــي ذلــك جلســة واحــدة بعنــوان »األســرة - 
المجتمــع« ، والتــي ســمحت للمشــاركين بتحديــد المشــاكل والتحديــات، وأســبابها وعاقاتهــا، باإلضافة إلــى اإلجراءات 
الازمــة للتغلــب عليهــا. اســتخدمت ورش عمــل األطفــال اللعــب الستكشــاف تصوراتهــم وعواطفهــم عــن أنفســهم 
وعائاتهــم وعاقتهــم بالمجتمــع المضيــف. قبــل كل ورشــة عمــل، تــم تزويــد المشــاركين بمعلومــات عــن الغــرض مــن 
الجلســة، وكيفيــة اســتخدام المعلومــات، ومــا الــذي ســيحدث بعــد ذلــك، وكانــت هــذه المشــاركة طوعيــة. كمــا عقــدت 

اجتماعــات مــع المشــاركين لتبــادل النتائــج. اقــرأ التقريــر الكامــل57.

استخدام اإلنتاج المشترك لتحسين خدمات الالجئين وطالبي اللجوء
 =  )Amplifying the Voices of Asylum seekers and refugees for Integration and Life skills(
) إســماع صــوت طالبــي اللجــوء والاجئيــن مــن أجــل اإلدمــاج ومهــارات الحيــاة( بقيــادة الصليــب األحمــر البريطانــي 
اإلنتــاج  اســتخدم  األحمــر،  والهــال  األحمــر  الصليــب  لجمعيــات  الدولــي  واالتحــاد  والاتفــي  واأليرلنــدي  واإليطالــي 
المشــترك إلشــراك الاجئيــن وطالبــي اللجــوء فــي تصميــم الخدمــات والدعــوة لتغييــر السياســات والمواقــف. علــى 
ســبيل المثــال، فــي غاســكو، اســكتلندا، أشــرك الصليــب األحمــر البريطانــي األشــخاص الذيــن ســبق لهــم أن خضعــوا 
المشــترك59 اســتخدم  التصميــم  الجــدد. ورشــة  للوافديــن  فــي تصميــم ورش عمــل  للمســاعدة  اللجــوء  لعمليــة 
شــخصيات خياليــة الستكشــاف كيفيــة تجربــة الهويــات المختلفــة لعمليــة اللجــوء بطــرق مختلفــة. أنشــأ كل مشــارك 
تبــادل المشــاركون  التجــارب والعواطــف اإليجابيــة والســلبية.  خريطــة لتصــور رحلــة شــخصياتهم، بمــا فــي ذلــك 
خرائطهــم وناقشــوا المراحــل الرئيســية حيــث ستســتفيد الشــخصية مــن مزيــد مــن المعلومــات والدعــم مــن الصليــب 
األحمــر. تــم اســتخدام نهــج مماثــل للمشــاركة فــي تصميــم وتقديــم دورة مهــارات الحيــاة60 لاجئيــن وطالبــي اللجــوء 

الذيــن وصلــوا حديثــا فــي ويلــز.

تشارك المجتمعات في مراقبة خدمات الصحة المجتمعية في تنزانيا
تستخدم جمعية الصليب األحمر التنزاني نهج بطاقة التقييم المجتمعي لجمع صانعي السياسات وقادة المجتمع 
وقــادة الــرأي ومقدمــي الخدمــات ومجموعــات المجتمــع المتنوعــة مًعــا لمراقبــة الخدمــات الصحيــة وتحســينها. يقــوم 
ــم مناقشــة الدرجــات واالتفــاق  ــم يت ــه. ث ــم خدمــات صحــة المجتمــع ويصنــف أدائ ــم دوره فــي تقدي كل مشــارك بتقيي
عليهــا بشــكل مشــترك وتحديــد خطــوات التحســين. ويجــري وضــع خطــة عمــل ذات أدوار ومســؤوليات واضحــة يتــم 

مراجعتهــا علــى أســاس ربــع ســنوي. اقــرأ التقريــر الكامــل61.

 58AVAIL مشروع

https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Caso-estudio-Ecuador_EN.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Co-Design-of-the-UK-Asylum-Process-Course-Glasgow.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Case-Study-AVAIL-Life-Skills.pdf
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التحقــق مــن الخطط مع المجتمع وأصحاب المصلحــة اآلخرين قبل التنفيذ 
للتأكــد من أنها تتطابــق مع االحتياجات والتوقعات

يمكــن أن يســاعد ذلــك فــي تحديــد أي مشــاكل محتملــة، وبنــاء ملكيــة وفهــم مجتمعــي واســع النطــاق، 
ومنــع االزدواجيــة مــع الــوكاالت األخــرى.

كيف أفعل هذا؟

مشــاركة ومناقشــة الخطط 	

 تقديم الخطط في اجتماعات المجتمع وطلب التعليقات	 
  خطــط النشــر علــى لوحــات الماحظــات، مــع خيــار تقديــم الماحظــات مــن خــال خــط هاتفــي ســاخن  	 

أو متطوعيــن
  الطلــب مــن لجــان المجتمــع أو الممثليــن مناقشــة الخطــط مــع النــاس وتقديــم ماحظــات إلــى 	 

الجمعيــة الوطنيــة
  مشــاركة الخطــط فــي اجتماعــات التنســيق مــع الحكومــة وغيرهــا للتحقــق مــن االزدواجيــة وتحديــد 	 

فــرص التعــاون.

أدوات:          أداة اجتماعات المجتمع

 أمثلة من الحركة

التحقق من محتويات مجموعات إدارة النظافة الشهرية قبل توزيعها في العراق
قامــت جمعيــة الهــال األحمــر العراقــي ســابًقا بتكييــف مجموعــات إدارة النظافــة الشــهرية العامــة مــع الســياق 
العراقــي علــى المســتوى الوطنــي، لكنهــا قــررت المضــي قدًمــا والتحقــق ممــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إلــى أي اختافــات 
إقليميــة قبــل التوزيــع فــي محافظــة واحــدة. باالشــتراك مــع الصليــب األحمــر الفرنســي، أجــرى الهــال األحمــر العراقــي 
الــدورة  إدارة نظافــة  فــي مجموعــات  المــواد  لمراجعــة قائمــة  والفتيــات  النســاء  مــع  مناقشــات جماعيــة مركــزة 
الشــهرية. وأظهــرت النتائــج اختافــات هامــة فــي االحتياجــات علــى أســاس العمــر ومــا إذا كانــت المــرأة تعيــش فــي 
مواقــع حضريــة أو ريفيــة. علــى ســبيل المثــال، فضلــت طالبــات المــدارس الفــوط التــي تســتخدم لمــرة واحــدة حتــى ال 
تضطــر إلــى حمــل الفــوط المســتعملة حتــى يعــودن إلــى المنــزل لغســلها، بينمــا فضلــت النســاء والفتيــات فــي القــرى 
الريفيــة الفــوط القابلــة إلعــادة االســتخدام بســبب محدوديــة وصولهــن إلــى األســواق. قــراءة دراســة الحالــة الكاملــة62.
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https://watsanmissionassistant.org/wp-content/uploads/2021/01/20210106_CaseStudies_ONLINE.pdf


تحديات وحلول المشاركة

الحلولالتحدي

ليس هناك وقت للتشاور مع 
المجتمع - االقتراح متوقع 

األسبوع المقبل

ــر المناقشــات الجماعيــة 	     عقــد مشــاورات مجتمعيــة ســريعة ليــوم واحــد عب
المركــزة ومقابــات المخبريــن الرئيســيين فــي عــدد قليــل مــن المواقــع

  إذا كانــت الفــروع تتمتــع بالمهــارات والخبــرة، فيمكنهــا قيــادة االستشــارات 	 
وتوزيــع عــبء العمــل

 استشارة المتطوعين من المجتمع المحلي حول وجهات نظرهم	 

 التحدث إلى ممثلي المجتمع الرئيسيين عبر الهاتف	 

 اســتخدام الوســائل المتاحــة عبــر اإلنترنــت للحصــول علــى التعليقــات، مثــل 	 
WhatsApp أو وســائل التواصــل االجتماعــي

يمكــن 	  حيــث  الســياقات  فــي  افتراضيــة  مركــزة  جماعيــة  مناقشــات  عقــد   
باســتخدام  وذلــك  الذكيــة،  والهواتــف  اإلنترنــت  إلــى  الوصــول  لألشــخاص 

63Jitsi مثــل  تطبيقــات 

 استخدام أي بيانات ثانوية متاحة من نفس المواقع	 

ــه ســيتم 	  ــن، إمــا بالقــول إن ــرح المانحي ــة فــي المشــروع المقت   إضفــاء المرون
تحديــث الخطــط بعــد مشــاورات أوســع نطاقــًا مــع المجتمعــات أو تضميــن 
بنــود فــي الموازنــة مرنــة مثــل »مشــروع المجتمــع«، والــذي يمكــن اســتخدامه 

لاســتجابة الحتياجــات المجتمــع.

ليس لدينا أموال للتشاور مع 
المجتمع أثناء اعداد مقترح 

المشروع

 إنشــاء صنــدوق صغيــر يمكــن اســتخدامه لاستشــارات المجتمعيــة، والتــي 	 
يمكــن اســتردادها بمجــرد منــح التمويــل

 إذا كانــت الفــروع لديهــا المهــارات والخبــرات، فيمكنهــا إجراء مشــاورات قريبة 	 
مــن الفــرع، ممــا يقلــل مــن التكاليف

 اســتخدام الوســائل المتاحــة عبــر اإلنترنــت للحصــول علــى تعليقــات، مثــل 	 
االجتماعــي64 التواصــل  وســائل  أو   WhatsApp

 التحدث إلى ممثلي المجتمع الرئيسيين عبر الهاتف	 

 عقــد مناقشــات جماعيــة مركــزة افتراضيــة فــي ســياقات حيــث يمكــن للنــاس 	 
.Jitsi الوصــول إلــى اإلنترنــت والهواتــف الذكيــة، وذلــك باســتخدام تطبيقــات مثــل

ال يوجد وصول مادي إلى 
المجتمع على سبيل المثال، 

قيود النزاع أو كوفيد

 التحدث إلى ممثلي المجتمع الرئيسيين عبر الهاتف	 

 اســتخدام الوســائل المتاحــة عبــر اإلنترنــت للحصــول علــى التعليقــات، مثــل 	 
WhatsApp أو وســائل التواصــل االجتماعــي

يمكــن 	  حيــث  الســياقات  فــي  افتراضيــة  مركــزة  جماعيــة  مناقشــات  عقــد   
باســتخدام  وذلــك  الذكيــة،  والهواتــف  اإلنترنــت  إلــى  الوصــول  لألشــخاص 

Jitsi مثــل  تطبيقــات 

 استخدام أي بيانات ثانوية متاحة من نفس المواقع	 

 العمــل مــع المتطوعيــن المقيميــن فــي المجتمــع، والذيــن يمكنهــم إجــراء 	 
مشــاورات للبرنامــج.

تم تحديد نتائج البرنامج 
بالفعل من قبل الجهة 

المانحة، لذلك ال توجد مرونة

 كــن صادقــا بشــأن القيــود، إذا قالــت الجهــة المانحــة أنــه ال يمكــن اســتخدام 	 
األمــوال إال لألنشــطة المتعلقــة بالصحــة، ففســر ذلــك للمجتمــع

 توثيــق التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع ومشــاركتها مــع الجهــات المانحــة 	 
للمســاعدة فــي إقناعهــم بــأن يكونــوا مرنيــن لطلبــات المجتمــع

 يمكــن لتحليــل أصحــاب المصلحــة تحديــد مــا إذا كانــت الــوكاالت أو الحكومــات 	 
األخــرى قــادرة علــى تلبيــة االحتياجــات التــي تقــع خــارج البرنامــج.
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الحلولالتحدي

ال يريدنا القائد أن نتحدث إلى 
أشخاص آخرين في المجتمع

  اشــرح لقــادة المجتمــع أن الجمعيــة الوطنيــة لديهــا مبــادئ أساســية يجــب أن 	 
تلتــزم بهــا

  العمــل مــع قــادة المجتمــع، ولكــن أيضــا اســتخدام أســاليب للتواصــل مــع 	 
المجتمــع كلــه. فــي هايتــي، تــم تشــكيل لجــان المشــروع مــع القــادة، ولكــن 
عقــدت اجتماعــات المجتمــع أيًضا لمشــاركة القــرارات وجمــع الماحظات على 

نطــاق أوســع

  طلــب المشــورة مــن المتطوعيــن مــن هــذا المجتمــع حــول كيفيــة إقنــاع القائــد 	 
بالســماح بمشــاركة أوســع

  طلــب المشــورة مــن أصحــاب المصلحــة اآلخرين مثــل المنظمات المجتمعية 	 
أو المنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة بالفعل هناك

 إنشاء آلية لاستجابة والشكاوى	 

 الشرح أنه من متطلبات الجهات المانحة أن يتم استشارة الجميع.	 

كيفية ضمان مشاركة المرأة 
بصورة مجدية

 إنشاء أماكن منفصلة لمشاركة المرأة	 

  النظــر فــي أدوار وديناميكيــات النــوع االجتماعــي. علــى ســبيل المثــال، تجنــب 	 
االجتماعــات فــي بعــض األحيــان التــي قــد تقــوم فيهــا النســاء بإعــداد وجبــات 
الطعــام أو القيــام باألعمــال المنزليــة، وتوجيــه الســؤال للنســاء عــن العوائــق 
التــي قــد يواجهنهــا فــي المشــاركة وكيفيــة التغلــب عليهــا، علــى ســبيل المثــال، 

توفيــر رعايــة األطفــال أثنــاء االجتماعــات.

 تشجيع الرجال في المجتمع على دعم مشاركة المرأة	 

  تأكــد مــن أن النســاء يمكنهــن المشــاركة بشــكل هــادف، علــى ســبيل المثــال، 	 
يشــعرن بالراحــة عنــد التحــدث فــي االجتماعــات وأن مســاهماتهن تؤخــذ علــى 

محمــل الجــد.

كيفية ضمان أن الفئات 
المهمشة أو المعرضة للخطر 

يمكنها المشاركة 

  إنشــاء مجموعــات فرعيــة أصغــر لمنــح األفــراد فرصــة للتحــدث دون وجــود 	 
أعضــاء أكثــر قــوة أو صوًتــا

  دعــوة صانعــي القــرار إلــى أن آراء هــذه المجموعــات مهمــة ويجــب أخذهــا 	 
ــار فــي االعتب

التواصــل 	  كان  إذا  الســن  كبــار  أو  المعوقيــن  منظمــات  مــع  شــريًكا    كــن 
اإلشــارة لغــة  المثــال،  ســبيل  علــى  مطلوًبــا،  المتخصــص 

فيزيائيــًا 	  إليهــا  إليهــا   الوصــول  يمكــن  التــي  االجتماعــات  أماكــن    اختيــار 
أو  التنقــل  فــي  قيــود  مــن  يعانــون  الذيــن  آمنــة لألشــخاص  تكــون  والتــي 

البصريــة اإلعاقــات 

 دعم حضور مقدمي الرعاية في االجتماعات.	 

مــا يريــده النــاس يتعارض مع 
رأينــا المهنــي، على ســبيل 

المثــال، يطلبون وســيلة 
إلمــداد المياه غير مناســبة 

لبيئتهــم أو مســتدامة

 كن مستعًدا لاستماع إلى مخاوف المجتمع وتوافقهم	 

  إجراء محادثة مفتوحة حول المشــكلة وشــرح ســبب إحجام الجمعية الوطنية 	 
عــن تنفيــذ الحــل المطلــوب - أي أنــه لــن تســاعد  النــاس أو ال يمكن أن يســتمر

  شــرح البدائــل الموجــودة وطلــب عمــا إذا كان المجتمــع علــى اســتعداد لتجربــة 	 
شــيء جديــد. تقديــم عينــة أو إظهــار أســاليب جديــدة

 سؤال المجتمعات األخرى التي اعتمدت الحلول المقترحة لتبادل خبراتها.	 
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إدراج أنشــطة ومؤشرات المشــاركة المجتمعية والمساءلة في خطط 
البرامج والموازنات، وتحديد كيفية مشــاركة المعلومات، ودعم المشــاركة 

المجتمعية، وإدارة االســتجابة
هذا يساعد على ضمان عدم نسيان المشاركة المجتمعية أو اعتبارها برنامجا قائما بذاته.

كيف أفعل هذا؟

تضميــن أنشــطة المشــاركة المجتمعيــة في خطــة البرنامج 	

 كحد أدنى، وتشمل األنشطة التي تسهم في:	 
  إبقــاء المجتمعــات علــى علــم بتقــدم البرنامــج أو األنشــطة أو التغييــرات أو التأخيــرات، بمــا فــي - 

ذلــك المعلومــات التــي ســتتم مشــاركتها مــع مــن، وبــأي وســيلة، وبواســطة مــن، ومتــى
القــرار -  صنــع  فــي  والهادفــة  المنتظمــة  المجتمعيــة  المشــاركة  لتســهيل  عمليــات    إنشــاء 

والحفــاظ عليهــا، بمــا فــي ذلــك مــن سيشــارك وكيــف ومتــى ومــا هــي القضايــا
 جمــع وتحليــل والــرد علــى التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع، والتأكــد مــن أن النــاس يعرفــون كيــف - 

يمكنهــم طــرح األســئلة أو تقديــم االقتراحــات أو إثــارة المخــاوف بشــأن البرنامــج
 بالنسبة لبعض البرامج، قد تكون هناك أنشطة أخرى ذات صلة بالمشاركة المجتمعية، مثل:	 

 األنشــطة التــي تدعــم التواصــل االجتماعــي وتغييــر الســلوك، مثــل آليــات التغذيــة الراجعــة - 
لرصــد التصــورات الســائدة  عــن مــرض أو دور الســينما المتنقلــة والبرامــج اإلذاعيــة لزيــادة 

أماًنــا المعرفــة وتشــجيع الممارســات األكثــر 
  األنشــطة التــي تدعــم تبــادل المعلومــات بســرعة مــع المجتمعــات التــي يمكــن أن تنقــذ األرواح، - 

والحــد مــن المخاطــر، والتخفيــف مــن اآلثــار الســلبية للكــوارث أو األزمــات أو تفشــي األمــراض
 األنشــطة التــي تدعــم مناصــرة القيــادة المجتمعيــة  بشــأن القضايــا ذات األولويــة التــي ال يمكــن - 

للجمعيــة الوطنيــة معالجتهــا.

أدوات:           نموذج خطة عمل المشاركة المجتمعية والمسائلة

إدراج مؤشــرات المشــاركة المجتمعيــة فــي خطة الرصد 	

  مراقبــة مــا إذا كانــت أنشــطة المشــاركة المجتمعيــة تحــدث كمــا هــو مخطــط لهــا وفعالــة وتدعــم 	 
البرنامــج لتكــون خاضعــة للمســاءلة

 انظر أدناه للحصول على بعض األمثلة على المؤشرات األساسية التي يجب تضمينها.	 

أدوات:           أداة رصر وو ييم المشاركة المجتمعية والمسائلة

تضميــن تكاليــف مشــاركة المجتمــع في موازنــات البرنامج 	

  ال يجــب أن تكــون المشــاركة المجتمعيــة باهظــة الثمــن، ويمكــن تكييــف األســاليب المســتعملة 	 
لتناســب األمــوال المتاحــة

  ســتعتمد الموازنــة المطلوبــة علــى األســاليب المســتخدمة ولكــن عــادًة مــا يجــب أن تتضمــن موازنــة 	 
البرنامــج التمويــل مــن أجــل:

 اجــراء تدريــب علــى المشــاركة المجتمعيــة و المســاءلة أو تجديــد المعلومات حولها- 
 بــدالت المتطوعيــن اليوميــة وتكاليــف الوقود للزيــارات المجتمعية- 
 ورشــات عمل ومناقشــات جماعية مركزة ومقابات في المجتمع- 
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 آليــة تغذيــة راجعــة من المجتمع- 
  أي أدوات تواصــل يتــم اســتخدامها، مثــل البــث اإلذاعــي أو التلفزيونــي، ودور الســينما المتنقلــة، - 

وطباعــة الملصقــات والمنشــورات، ولوحــات اإلعانــات، وتكاليــف الرســائل القصيــرة، ووســائل 
التواصــل االجتماعــي، إلــخ.

أدوات:           أداة إعراد موازنة المشاركة المجتمعية والمسائلة

 أمثلة من الحركة

تدمج اللجنة الدولية للصليب األحمر المشاركة المجتمعية والمساءلة في برامج 
األمن االقتصادي

وضــع برنامــج األمــن االقتصــادي )EcoSec( التابــع للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر إرشــادات عمليــة إلدمــاج مبــادئ 
المســاءلة تجاه الســكان المتضررين في برامجه. يتم تضمين المشــاركة المجتمعية والمســاءلة في جميع الدورات 
التدريبيــة التــي ينظمهــا برنامــج األمــن االقتصــادي ويتــم تضميــن مؤشــرات األداء الرئيســية فــي أدوات المراقبــة مثــل 
مراقبــة مــا بعــد التوزيــع. إذا كانــت فــرق برنامــج األمــن االقتصــادي تعمــل مــن خــال شــركاء، فإنهــا تضمــن أن يكــون 
موظفــو الشــركاء علــى درايــة أيًضــا ولديهــم القــدرة علــى تنفيــذ »الحــد األدنــى مــن الممارســات« لضمــان المســاءلة 
ــة لتمكيــن  ــة إضافي ــر مــوارد مادي ــادة وعــي موظفــي الشــركاء وتوفي أمــام األشــخاص االمتضرريــن. ويشــمل ذلــك زي
الشــركاء مــن قضــاء وقــت كاف والقيــام بزيــارات متكــررة لألشــخاص المتضرريــن، واســتخدام وســائل التواصــل 

الرصالمختلفــة، وإنشــاء آليــة فعالــة للتغذيــة الراجعــة والشــكاوى.
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مؤشرات المشاركة المجتمعية والمساءلة للبرامج
)لمزيد من الخيارات انظر األداة 7: أداة رصد وتقييم المشاركة المجتمعية والمسائلة(

ــذي  ــا، ولكــن مــن المهــم تضميــن بعضهــا ال ــزم اســتخدامها جميًع ــة. ال يل هــذه قائمــة بمؤشــرات البرامــج المحتمل
يراقــب التقــدم مــن خــال أعيــن أعضــاء المجتمــع. يجــب تصنيــف البيانــات التــي يتــم جمعهــا مــن أفــراد المجتمــع 
المحلــي حســب الجنــس والعمــر واإلعاقــة )كحــد أدنــى( حتــى يمكــن تحديــد أي ثغــرات فــي إشــراك مجموعــات محــددة.

رصد أنشطة المشاركة المجتمعية
 # / % النسبة المئوية من موظفي البرنامج والمتطوعين المدربين على المشاركة المجتمعية والمساءلة	 
 # ونوع األساليب الموضوعة لتبادل المعلومات مع المجتمعات حول ما يحدث في البرنامج	 
 % من الشكاوى والتغذية الراجعة حول البرنامج تم استامها والرد عليها من قبل الجمعية الوطنية	 
 # قرارات البرنامج المتخذة بناء على التغذية الراجعة من المجتمع	 

رصد مستويات مساءلة البرامج أمام المجتمعات المحلية65
  %  ألفراد المجتمع الذين يشعرون بأن الدعم المقدم من البرنامج يغطي حالًيا احتياجاتهم األكثر أهمية	 
  النســبة المئويــة مــن أفــراد المجتمــع الذيــن يشــعرون بــأن الدعــم الــذي يقدمــه البرنامــج يســاعدهم علــى أن 	 

يصبحــوا أكثــر اعتمــادا علــى الــذات / العيــش بــدون دعــم فــي المســتقبل
  % من أفراد المجتمع الذين يشعرون بأنهم يعاملون باحترام من قبل موظفي البرنامج والمتطوعين	 
  % ألفراد المجتمع الذين يشعرون أن البرنامج قد تواصل جيًدا بشأن الخطط واألنشطة	 
  % ألفراد المجتمع الذين يشعرون أن آرائهم تؤخذ في االعتبار أثناء تخطيط البرنامج واتخاذ القرار	 
  % ألفراد المجتمع الذين يعرفون كيف قرر البرنامج من الذي يجب أن يتلقى الدعم ومن ال يتلقى الدعم	 
  % ألفــراد المجتمــع، بمــا فــي ذلــك الفئــات المهمشــة والمعرضــة للخطــر، الذيــن يعرفــون كيفيــة تغذيــة راجعــة أو 	 

تقديــم شــكوى بشــأن البرنامــج
 % من األشخاص الذين تلقوا ردا على تغذيتهم الراجعة أو شكوى حول البرنامج	 
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المراقبة والرصد
تضمــن اإلجــراءات الدنيــا للمشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة أثنــاء التنفيــذ اســتمرار المجتمعــات فــي لعــب دور 
هــادف فــي توجيــه البرنامــج وإدارتــه، وتلقــي معلومــات بشــكل منتظــم عــن التقــدم فــي البرنامــج واألنشــطة، ويمكنهــا 
تقديــم الــردود علــى التغذيــة الراجعــة  واســتقبال ردودًا عليهــا - وأن البرنامــج يمكنــه رصــد مــا يحــدث، وهــو مــرن 

ــة الراجعــة. ــاًء علــى التغذي بدرجــة كافيــة للمواءمــة والتحســين بن

تبــادل المعلومــات بانتظام عن البرنامج مع أفراد المجتمع، وذلك باســتخدام 
أفضل الســبل للوصول إلــى مجموعات مختلفة

إلــى اإلحبــاط ويحــد مــن المشــاركة.  بيــن الجمعيــة الوطنيــة والمجتمــع  التواصــل  يــؤدي ضعــف 
يعنــي التواصــل الجيــد أن البرنامــج يمكنــه االســتفادة مــن رؤى المجتمــع القّيمــة، والتحذيــر مــن 
يــد مــن  التغييــرات فــي الســياق أو القضايــا األمنيــة، وبنــاء ملكيــة مجتمعيــة أقــوى - وكل ذلــك يز

جــودة البرنامــج وتأثيــره.

كيف أفعل هذا؟

مــا هي المعلومــات التي يجب مشــاركتها؟ 	

  معلومــات عــن الجمعيــة الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك التفويــض، وطــرق العمــل، ومدونــة قواعــد ســلوك 	 
الموظفيــن والمتطوعيــن66

 أهداف البرنامج والجداول الزمنية	 
 أنشطة البرنامج وكيفية إدارتها وإنجازها	 
ــة توزيعــات، بمــا فــي ذلــك وقــت حدوثهــا، وكيفيــة إدارتهــا، واإلجــراءات التــي 	    العمليــات الخاصــة بأي

يتعيــن علــى األشــخاص اتباعهــا
 تفاصيل التأخير أو التحديات	 
 كيف يمكن للناس المشاركة، يتضمن ذلك  من هي اللجان أو الممثلين وما األدوار والمسؤوليات	 
  تفاصيــل عــن آليــة التغذيــة الراجعــة، بمــا فــي ذلــك كيفيــة الوصــول إليهــا، ومــاذا يحــدث بهــا، ومتــى 	 

يتوقــع النــاس يمكــن أن يكــون الــرد
 اإلجراء الذي تم اتخاذه بسبب التغذية الراجعة من المجتمع، وشرح متى يتعذر إجراء التغييرات	 
 متى سينتهي البرنامج وما سيتم تسليمه	 
 الحرص على أن تكون أي معلومات يتم مشاركتها صادقة ودقيقة.	 

9
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متــى يجب مشــاركة المعلومات؟ 	

  ينبغــي مشــاركة المعلومــات بانتظــام مــع المجتمعــات المحليــة فــي جميــع مراحــل البرنامــج. قاعــدة 	 
اإلبهــام ( المبــدأ التوجيهــي العــام ( الجيــدة هــي:

 شهرًيا للبرامج األطول التي تدوم ستة أشهر أو أكثر- 
 أسبوعًيا أو كل أسبوعين للبرامج سريعة التنفيذ، وتستمر بضعة أشهر فقط- 

 هناك أوقات أساسية يكون فيها التواصل مهًما:	 
  فــي بدايــة التنفيــذ. تذكيــر النــاس بأهــداف البرنامــج وأنشــطته وجدولــه الزمنيــة، خاصــة إذا كانــت - 

هنــاك فجــوة بيــن التخطيــط والتنفيــذ أو تــم إجــراء تغييــرات علــى الخطــط
  قبــل بــدء األنشــطة، بمــا فــي ذلــك عمليــات التوزيــع أو البنــاء أو فتــح العيــادة أو حمــات الصحــة - 

أو النظافــة
 عندما يكون هناك تأخير أو مشاكل أو تغييرات- 
 عندما تتوقف أنشطة محددة- 
 عندما ينتهي البرنامج- 

  يجــب مشــاركة المعلومــات فــي الوقــت المناســب حتــى يتمكــن األشــخاص مــن التحضيــر والتصــرف، 	 
أي عــدم مشــاركة المعلومــات حــول التوزيــع فــي يــوم حدوثــه.

كيــف يجب مشــاركة المعلومات؟ 	

 استخدام قنوات االتصال والمصادر المقترحة من قبل المجتمع خال مرحلة التقييم والتخطيط	 
 استخدم كلمات واضحة وبسيطة باللغات المحلية، وتجنب المصطلحات التقنية	 
  اإللمــام بمــن قــد يتــم اســتبعاده. علــى ســبيل المثــال، هــل يمكــن لألشــخاص ذوي اإلعاقــة حضــور 	 

االجتماعــات ؟  هــل كل شــخص لديــه حــق الوصــول إلــى الهاتــف؟ هــل ســيتبادل القــادة الذكــور 
المعلومــات مــع النســاء؟ هــل تحتــاج المعلومــات إلــى تكييفهــا لتكــون مناســبة لألطفــال؟67

لتبــادل 	  واحــد  شــخص  علــى  تعتمــد  ال  لــذا  للقــوة،  ا  مصــدر تكــون  أن  يمكــن    المعلومــات 
لوحــات  مثــل  بأكملــه،  المجتمــع  مــع  علنــا  للتواصــل  طــرق  عــن  البحــث  الهامــة.  المعلومــات 

االجتماعــات أو  اإلعانــات 
  النظــر فــي تأثيــر اختيــار قنــاة االتصــال علــى ثقــة النــاس فــي الجمعيــة الوطنيــة والمعلومــات التــي يتــم 	 

مشــاركتها. علــى ســبيل المثــال، اســتخدام محطــة إذاعيــة دينيــة يمكــن أن تشــير إلــى أن الجمعيــة 
الوطنيــة دينيــة. يمكــن أن يشــير نشــر المعلومــات فــي مكتــب اإلدارة المحليــة إلــى أن الجمعيــة 

الوطنيــة متحالفــة مــع الحكومــة
  تحقــق كل بضعــة أشــهر مــن أن البرنامــج ال يــزال يســتخدم القنــوات واألســاليب واللغــات األكثــر 	 

فاعليــة للوصــول إلــى مجموعــات مختلفــة وأن المعلومــات يتــم تلقيهــا وفهمهــا ومفيــدة.

أدوات:           مصفوفة وسائل التواصل             أداة الرصر والت ييم للمشاركة المجتمعية والمساءلة

يجــب أيضا مشــاركة المعلومات مــع المتطوعين والشــركاء 	

  يجــب أن يبقــى متطوعــو المجتمــع علــى علــم حتــى يتمكنــوا مــن اإلجابــة علــى األســئلة بدقــة عنــد 	 
تقديــم األنشــطة

  مناقشــة تطــورات البرامــج وأنشــطتها مــع الشــركاء وأصحــاب المصلحــة لتجنــب االزدواجيــة أو 	 
تضــارب األنشــطة.

أدوات:           ورقة أسئلة وأجوبة للمتطوعين

19

14

7



        وحدة 4  المشاركة المجتمعية والمساءلة في البرامج           63

أمثلة من الحركة

توقف برنامج كامل بسبب نقص التواصل في مدغشقر
أدرك برنامــج الميــاه واإلصحــاح والنهــوض بالنظافــة  فــي مدغشــقر الضــرر الــذي يمكــن أن يتســبب فيــه ضعــف 
ــر، لكــن  ــم حفــر حفــرة البئ ــر. ت ــى عــدم اســتكمال بئ ــل إل ــر فــي التموي ــؤدي التأخي ــذ البرنامــج عندمــا ي التواصــل فــي تنفي
التأخيــر فــي تلقــي التمويــل المســتمر مــن الجهــة المانحــة الخلفيــة، يعنــي أنــه ال يمكــن االســتكمال كمــا هــو مخطــط. 
ولــم يعــد برنامــج الميــاه واإلصحــاح والنهــوض بالنظافــة  إلــى المجتمــع لشــرح ســبب التأخيــر وافتــرض المجتمــع أن 
الجمعيــة الوطنيــة قــد نقضــت وعدهــا وُفِقــدت الثقــة فــي المنظمــة. كان الغضــب فــي المجتمــع يعنــي أن المتطوعيــن 
فــي المجتمــع كانــوا محرجيــن جــًدا مــن االســتمارفي تنفيــذ أنشــطة النهــوض بالنظافــة بالتنقــل مــن منــزل إلــى أخــر  . 
ــق رجــل: »عندمــا تنتهــي، ســننهي«.  أصبــح أفــراد المجتمــع الذيــن التزمــوا ببنــاء مراحيــض خاصــة بهــم محبطيــن. عّل
ومــع ذلــك، عندمــا أوضــح فريــق الميــاه واإلصحــاح والنهــوض بالنظافــة  ســبب عــدم اكتمــال البئــر، كان المجتمــع 
متفهمــا للغايــة وشــكرهم علــى التفســير. لــو أن فريــق الميــاه واإلصحــاح والنهــوض بالنظافــة  قــد قــام بزيــارة أو 
اتصــال هاتفــي بمتطوعــي المجتمــع لشــرح التأخيــر، فقــد كان مــن الممكــن أن تســتمر أنشــطة البرنامــج المتبقيــة.

التواصل الجيد أمر بالغ األهمية أثناء تجديد إمدادات المياه في ميانمار
عندمــا خططــت جمعيــة الصليــب األحمــر فــي ميانمــار واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر لتجديــدات واســعة النطــاق 
لخمســة بــرك ميــاه ســطحية فــي منطقــة حضريــة، عرفــوا أن التواصــل الجيد فــي اتجاهين مع المجتمع ســيكون عاما 
رئيســيا فــي بنــاء القبــول للمشــروع. عقــد الفريــق اجتماعــات مــع مجموعــة مــن القــادة الرســميين وغيــر الرســميين 
والدينييــن، ثــم تبــادل المعلومــات حــول اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر والجمعيــة الوطنيــة علــى نطــاق أوســع مــن 
المجتمــع  مــن خــال االجتماعــات وتوزيــع نشــرات وقائــع  تتضمــن رقــم هاتــف الخــط الســاخن  للجنــة الدوليــة للصليــب 
ــر علــى االنقطــاع  الــذي قــد  ــز بشــكل خــاص علــى شــرح ســبب أهميــة المشــروع ويســتحق  الصب ــم التركي األحمــر. وت
يســببه  لفتــرة قصيــرة ، بمــا فــي ذلــك تفاصيــل المصــادر البديلــة للميــاه خــال فتــرة التجديد ، ونقاط التواصل الرئيســية 
فــي المجتمــع. كمــا تــم دعــم المجتمــع إلنشــاء لجــان تجديــد االحــواض لإشــراف علــى المشــروع وتبــادل المعلومــات 
بيــن المجتمــع والجمعيــة الوطنيــة واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، بمــا فــي ذلــك الشــكاوى واألســئلة واالقتراحــات 

مــن أجــل التحســينات.
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تمكيــن المشــاركة المجتمعية الفعالة فــي إدارة وتوجيه البرنامج، وتضمين  10
لفئات المهمشــة والمعرضة للخطر

بتحديــد  الســماح  أكبــر مــن خــال  العمــل بساســة  البرنامــج علــى  المجتمعيــة  المشــاركة  تســاعد 
األنشــطة. وتنفيــذ  جماعــي،  بشــكل  المشــكات  وحــل  بســرعة،  المشــكات 

كيف أفعل هذا؟

االســتعداد للمشــاركة الجيدة 	

  إنشــاء آليــات المشــاركة المتفــق عليهــا أثنــاء التخطيــط والحفــاظ عليهــا، علــى ســبيل المثــال، لجــان 	 
مختلفــة،  مجموعــات  مــع  المنتظمــة  المركــزة  الجماعيــة  والمناقشــات  الممثليــن،  أو  المجتمــع 

واجتماعــات مجلــس المدينــة، إلــخ.
  تحتــاج المشــاركة المجتمعيــة الناجحــة إلــى أن يكــون لــكل فــرد فــي الفريــق الموقــف الصحيــح، لذلــك 	 

دّرب الموظفيــن والمتطوعيــن، وتأكــد مــن فهمهــم لقيمــة المشــاركة ومعاملــة النــاس باحتــرام. 
اســتخدام حزمــة التدريــب علــى مســتوى فــرع المشــاركة المجتمعيــة68.

ــات قضــاء الوقــت فــي المجتمــع 	  ــد أولوي ــذا قــم بتحدي ــى الثقــة، ل ــة عل   تعتمــد المشــاركة المجتمعي
واالســتماع بشــكل فعــال إلــى األشــخاص والتفاعــل معهــم

  يجــب أن يشــارك متطوعــو المجتمــع أيضــا فــي القــرارات - لكــن مشــاركتهم ال يمكــن أن تكــون بديــا 	 
عــن أفــراد المجتمــع.

أدوات:          دليل المناقشات الجماعية المركزة             أداة الم ابالت المجتمعية            إررادات استراويجية الخروج 

مــا هــي القرارات التــي يجب مناقشــتها مــع المجتمعات ؟  	

 كيف ينبغي تنفيذ األنشطة، بما في ذلك من يجب أن يفعل ماذا وأين ومتى وإلى متى، إلخ	 
 مواقع تصاميم ألي بناء أو منشآت	 
 معايير االختيار واالستهداف وعمليات التوزيع	 
 أي تغييرات في البرنامج، بما في ذلك األنشطة والجدول الزمني وما إلى ذلك	 
 كيفية التغلب على التحديات، بما في ذلك التأخير أو قيود التمويل أو األنشطة التي ال تعمل	 
 القضايا التي أثيرت من خال التغذية الراجعة من المجتمع وكيفية التصرف بناًء عليها	 
 إنهاء البرنامج وتسليمه إلى المجتمع.	 

نصائــح للعمــل مع لجــان المجتمع 	

  تحقــق مــن أن اللجنــة موثــوق بهــا مــن قبــل المجتمــع األوســع ولديهــا عضويــة متوازنــة تمثــل جميــع 	 
المجموعــات، أي ليــس فقــط كبــار الســن مــن الرجــال – وإذا لــم يكــن األمــر كذلــك، فابحــث عــن طــرق 

للتفاعــل علــى نطــاق أوســع مــع المجموعــات األخــرى
  إذا تــم إنشــاء لجنــة جديــدة، يجــب أن يحتــرم اختيــار أعضائهــا التــوازن علــى أســاس النــوع االجتماعــي  	 

وتمثيــل كل المجموعــات. مــن الناحيــة المثاليــة، ينبغــي اختيــار اللجنــة مــن قبــل المجتمــع باســتخدام 
عمليــات آمنــة وعادلــة

  كــن واضحــا بشــأن مــا هــو متوقــع مــن اللجنــة. يمكــن أن توفــر االختصاصــات المكتوبــة الوضــوح 	 
وتكــون نقطــة مرجعيــة مفيــدة

 النظر في تقديم التدريب للجنة، على سبيل المثال على مهارات التواصل والتغذية الراجعة	 
 راقب أن اللجنة تؤدي دورها وأن المعلومات تتدفق بين اللجنة والمجتمع ككل	 
  ابــَق علــى تواصــل وكــن متاحــًا لــدى المجتمــع ككل، علــى ســبيل المثــال مــن خــال مقابــات مفتوحــة 	 

مــع المجتمــع أو آليــات التغذيــة الراجعــة
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https://communityengagementhub.org/resource/cea-branch-level-training-2/
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أمثلة من الحركة

تعزز اللجان االستشارية الخدمات والتماسك االجتماعي في تركيا
لضمــان قيــام المراكــز المجتمعيــة التابعــة لجمعيــة الهــال األحمــر التركــي بتقديــم الخدمــات ذات الصلــة باحتياجــات 
النــاس، تــم تشــكيل لجــان استشــارية فــي كل مركــز مجتمعــي، تضــم أعضــاء المجتمــع المحلــي والمهاجريــن والفئــات 
األشــد ضعفــًا األخــرى. تجتمــع اللجــان مــرة واحــدة فــي الشــهر، وتجمــع الجمعيــة الوطنيــة والحكومــة المحليــة وأفــراد 
ــا أوســع لــدى  المجتمــع. يعتبــر ذلــك فرصــة لمناقشــة كيفيــة تعديــل أنشــطة المركــز المجتمعــي ومناصــرة القضاي
أصحــاب المصلحــة المعنييــن. فــي االجتمــاع األول، تمــت المناقشــة واالتفــاق علــى صفحــة واحــدة لشــرح أهــداف 

ومســؤوليات وطرائــق عمــل اللجنــة. اقــرأ التقريــر الكامــل69.

أهمية دعم اللجان المجتمعية وتدريبها ومراقبتها
فــي مدغشــقر، تنشــئ الجمعيــة الوطنيــة لجانــا مجتمعيــة تســمى KOIF. تحــدد KOIF االحتياجــات فــي القريــة ومــن ثــم 
يعطــي المجتمــع بأكملــه رأيــه فــي األولويــة التــي يجــب التركيــز عليهــا. تضــع KOIF خطــة عمــل القريــة التــي تحــدد مــا 
ــة   ــم مناقشــة الخطــط فــي المقابــات المجتمعي ــى الدعــم. تت ــن يحتاجــون إل ــه بمفــرده وأي يمكــن للمجتمــع أن يفعل
والمصادقــة عليهــا مــن قبــل المجتمــع بأكملــه. فــي إحــدى المجتمعــات، كان هــذا يعمــل بشــكل جيــد للغايــة. تلقــى 
أعضــاء KOIF دعًمــا جيــًدا مــن قبــل الجمعيــة الوطنيــة وتــم توفيــر التدريــب لهــم. فــي النهايــة اســتأنفوا إدارة األنشــطة 
وبــدأوا فــي تنفيــذ مبادراتهــم الخاصــة. علــى ســبيل المثــال، قامــوا بتحســين الطريــق بيــن القريــة والطريــق الرئيســي 
ممــا ســهل وصــول النــاس إلــى األســواق المحليــة والمــدارس والرعايــة الصحيــة. ومــع ذلــك، فــي مجتمــع آخــر، لــم يتــم 
دعــم KOIF أيًضــا، وخــال المناقشــات الجماعيــة المركــزة مــع النســاء فــي المجتمــع، كان عــدد قليــل جــًدا منهــن يعرفــن 
ــه يتــم اســتدعاؤها لاجتماعــات دون ســابق  عــن KOIF. اعترفــت إحــدى النســاء بالتواجــد فــي KOIF لكنهــا أوضحــت أن

إنــذار ولــم يتــم إعطاؤهــا أي تفســير لمــا يجــب أن يكــون عليــه دورهــا.

https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Advisory-Committees-TRCS.pdf
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جمــع وتحليــل والرد على التغذية الراجعة مــن  المجتمع، والتأكد من أن 11
النــاس يعرفــون كيف يمكنهم طرح األســئلة أو تقديم االقتراحات أو إثارة 

المخاوف بشأن البرنامج
تســاعد التغذيــة الراجعــة البرنامــج علــى فهــم تصــورات المجتمــع، وتحديــد االعمــال التــي ال تنجــح فــي 
المجتمــع وكيفيــة تحســين التأثيــر. كمــا يمكــن آلليــة التغذيــة الراجعــة أن تســاعد فــي تحديــد ومنــع 

االســتغال واالعتــداء الجنســيين والفســاد مــن قبــل الموظفيــن والمتطوعيــن.

كيف أفعل هذا؟

إذا كان لــدى الجمعيــة الوطنيــة بالفعــل آلية للتغذيــة الراجعة 	

 استخدم هذا للبرنامج، بدال من إعداد شيء جديد	 
 ناقش مع الفريق الذي يدير آلية التغذية الراجعة كيف يمكن استخدامها لدعم البرنامج	 
 تدريب موظفي البرنامج والمتطوعين على كيفية عمل اآللية	 
  مناقشــة اآلليــة مــع المجتمعــات، بمــا فــي ذلــك أي عوائــق محتملــة أمــام اســتخدامها وأي تعديــات 	 

قــد تكــون مطلوبــة
 اإلعان عن آلية التغذية الراجعة على نطاق واسع في المجتمع.	 

تحتوي الوحدة 6 على إرشادات حول إنشاء آلية التغذية الراجعة في الصفحة 103

15أدوات:          مجموعة التغذكة الراجعة 
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مراجعة  وتعديل األنشطة وأساليب البرنامج بانتظام استنادا إلى التغذية 12
الراجعة من المجتمع المحلي وبيانات الرصد

عندمــا يتــم تجاهــل المشــكات أو االقتراحــات التــي يتــم طرحهــا مــن خــال التغذيــة الراجعــة والرصــد، 
فإنــه يســبب اإلحبــاط ويمكــن أن يــؤدي بالنــاس إلــى فــك االرتبــاط. يلــزم مراجعــة البرامــج وتعديلهــا 

باســتمرار لضمــان اســتمرار أنهــا ذات صلــة  وفعالــة  وتلبــي االحتياجــات.

كيف أفعل هذا؟

مراقبة األداء بشــكل رســمي وغير رســمي 	

  مراقبــة مــا إذا كان البرنامــج يلبــي احتياجــات النــاس، والوصــول إلــى األشــخاص المناســبين، ودعــم 	 
االعتمــاد علــى الــذات وإجــراء تغييــرات إذا لــزم األمــر

  مراقبــة مــدى رضــا النــاس عــن جــودة المعلومــات والمشــاركة وتأثيرهــم علــى البرنامــج، وإجــراء 	 
التغييــرات إذا لــزم األمــر

  تضميــن األســئلة فــي عمليــات المراقبــة الرســمية، ولكــن أيضــا طــرح هــذه األســئلة بشــكل غيــر 	 
رســمي خــال المقابــات المجتمعيــة

ــة مركــزة كل ســتة أشــهر مــع المجموعــات الرئيســية فــي المجتمــع 	    ُيعــد إجــراء مناقشــات جماعي
طريقــة جيــدة للتحقــق  والتحديــد المســبق الي مشــاكل أو اقتراحــات وذلــك مــن اجــل تحســينها

  مناقشــة التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع و بيانــات الرصــد  فــي اجتماعــات فريــق البرنامــج كبنــد دائــم 	 
مــن بنــود  جــدول األعمــال ، بمــا فــي ذلــك كيفيــة اتخــاذ إجــراء بشــأنها

  إذا أثيــرت نفــس المســائل بشــكل متكــرر، فــا يــزال يتعيــن معالجتهــا مــن خــال إجــراء تغييــر علــى 	 
البرنامــج أو الشــرح للمجتمــع بشــكل اكثــر وضوحــًا أســباب عــدم إمكانيــة حــل هــذه المســألة.

  االجتمــاع بانتظــام )علــى ســبيل المثــال، شــهرًيا( مــع متطوعيــن مــن المجتمــع اللتقــاط أي تغذيــة 	 
راجعــة غيــر رســمية يســمعونها فــي المجتمعــات، ومناقشــة التحديــات التــي تواجههــم، واالســتماع 

إلــى اقتراحاتهــم مــن أجــل التحســينات
 الحفاظ على التنسيق مع الشركاء وأصحاب المصلحة لتحديد فرص التعاون وتجنب االزدواجية.	 

 أدوات:          أداة رصر وو ييم المشاركة المجتمعية والمسائلة             المناقشات الجماعية المركزة                               
          الم ابالت المجتمعية               مجموعة التغذكة الراجعة 
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أمثلة من الميدان

يراقب الصليب األحمر اإليطالي تصورات المهاجرين لتحسين الخدمات
قــام الصليــب األحمــر اإليطالــي واالتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر بالشــراكة مــع منظمــة  
)الحلــول الحقيقــة علــى أرض الواقــع(  Ground Truth Solutions  برصــد تصــورات المهاجريــن الذيــن يصلــون إلــى 
ــا. تــم اعــداد  دراســة اســتقصائية بســيطة وقصيــرة، واختبارهــا مــع المهاجريــن، وثــم تــم تنقيحهــا  للحصــول  أوروب
علــى معلومــات حــول إمكانيــة حصــول المهاجريــن علــى المعلومــات؛ وفهمهــم لنظــام اللجــوء؛ والقــدرة علــى تلبيــة 
احتياجاتهــم األساســية؛ والشــعور باألمــان؛ والثقــة فــي موظفــي الصليــب األحمــر؛ وقدرتهــم علــى تشــكيل رأي فــي 
الدعــم الــذي يتلقــوه؛ والشــعور بالتمكيــن. تــم جمــع البيانــات مــن قبــل المتطوعيــن مــن خــال مقابــات مباشــرة مــع 
ــن. وحــددت  ــع الفــرق ومــع المهاجري ــا مــع جمي ــج داخلي ــات، نوقشــت النتائ ــة مــن جمــع البيان األفــراد وبعــد كل جول
الدراســات االســتقصائية والمناقشــة الاحقــة التحســينات العمليــة والملموســة التــي يمكــن أن يجريهــا الصليــب 
األحمــر اإليطالــي علــى خدماتــه. علــى ســبيل المثــال، أبلــغ المهاجــرون عــن عــدم فهمهــم إلجــراءات اللجــوء، لذلــك بــدأ 
موظفــو مركــز االســتقبال فــي تبــادل  المعلومــات حــول عمليــة اللجــوء مــع المهاجريــن حيــث تــم تجزئــة  المعلومــات 
ليتــم مشــاركتها علــى عــدة أيــام، للســماح باســتيعاب المعلومــات وفهمهــا بشــكل أفضــل. وعقــب الجولــة األولــى 
مــن جمــع البيانــات، بــدأ الصليــب األحمــر اإليطالــي فــي إجــراء الدراســات االســتقصائية المتعلقــة بالتصــورات بصــورة 
مســتقلة وأدمــج جمــع معلومــات التغذيــة الراجعــة بانتظــام فــي المبــادئ التوجيهيــة اإلداريــة لمراكــز االســتقبال 

التابعــة لــه. اقــرأ التقريــر الكامــل70.

إنشاء حلقات للتغذية راجعة في الكاميرون
فــي الكاميــرون، أنشــأت الجمعيــة الوطنيــة حلقــة للتغذيــة راجعــة ناجحــة حيــث تــم تحليــل البيانــات التــي تــم جمعهــا 
مــن خــال قنــوات متعــددة واســتخدامها كأداة للتكيــف باســتمرار وتحســين اســتجابتها لكوفيــد- 19. بدعــم مــن 
ــة راجعــة مــن  ــات تغذي ــة آلي ــة الوطني ــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر، أنشــأت الجمعي ــي لجمعي االتحــاد الدول
خــال وســائل التواصــل االجتماعــي، والخــط االســاخن  للجمعيــة الوطنيــة، والمتطوعيــن، والمناقشــات الجماعيــة 
ــرون الرئيســيون فــي المجتمعــات المحليــة. تــم تحليــل جميــع البيانــات باســتخدام أدوات  المركــزة ومقابلــة الُمَخبِّ
التابعــة لاتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحــم مــن اجــل التغذيــة الراجعــة بشــان كوفيــد-19 71 
لتســليط الضــوء علــى االتجاهــات والتحديــات الرئيســية، والتــي ناقــش الفريــق بعــد ذلــك كيفيــة الــرد عليهــا. علــى ســبيل 
المثــال، أبــرزت التغذيــة الراجعــة أن بعــض النــاس ال يعتقــدون أن كوفيــد19- حقيقــي، لذلــك تــم إطــاع المتطوعيــن 
علــى كيفيــة التعامــل مــع ذاك فــي المجتمعــات أثنــاء التعبئــة المجتمعيــة. نبهــت التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع 
أيًضــا فــرق الميــاه واإلصحــاح والنهــوض بالنظافــة إلــى المواقــع التــي يكــون للنــاس فيهــا إمكانيــة محــدودة للحصــول 
علــى الميــاه الصالحــة للشــرب. عندمــا أصبــح مــن الواضــح أن الشــباب يعتقــدون أن كوفيــد- 19 يؤثــر فقــط علــى كبــار 
الســن، أشــركت الجمعيــة الوطنيــة الشــباب  المؤثريــن للمســاعدة فــي معالجــة هــذا وتشــجيع النــاس علــى اســتعمال 
الكمامــة. أخيــًرا، ُتســتخدم التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع لتشــكيل موضوعــات ومحتــوى برامــج الدردشــة اإلذاعيــة 
للجمعيــة الوطنيــة حــول كوفيــد19-، حيــث يتــم أيًضــا تســجيل المكالمــات والرســائل النصيــة القصيــرة وتحليلهــا ضمــن 

آليــة التغذيــة الراجعــة. قــراءة دراســة الحالــة الكاملــة72.

https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/IFRC-Tracking-Migrant-Perceptions-Case-Study.pdf
https://communityengagementhub.org/resource/covid-19-community-feedback-kit/
https://communityengagementhub.org/resource/covid-19-community-feedback-kit/
https://communityengagementhub.org/resource/covid-19-community-feedback-kit/
https://communityengagementhub.org/resource/cameroon-red-cross-all-against-covid-19-a-case-study/
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التقييم والتعلم
استشــارة  ضمــان  علــى  والتعلــم  التقييــم  أثنــاء  والمســاءلة  المجتمعيــة  للمشــاركة  الدنيــا  اإلجــراءات  تســاعد 
المجتمعــات حــول كيفيــة إجــراء التقييــم، وأن البرنامــج يتــم تقييمــه مــن خــال أعيــن أفــراد المجتمــع. هــذه اإلجــراءات 

ذات صلــة بالتقييمــات فــي منتصــف المــدة أو فــي الوقــت الفعلــي أو عمليــات التقييــم النهائيــة.

إشراك المجتمعات المحلية في تخطيط التقييم ومناقشة النتائج
ســيؤدي ذلــك إلــى تحســين جــودة التقييــم والحفــاظ علــى عاقــة جيــدة مــع المجتمــع، ممــا يســهل 

العمــل مًعــا مــرة أخــرى فــي المســتقبل.

كيف أفعل هذا؟

تخطيــط التقييم 	

  يجــب فهــم التقييمــات علــى أنهــا عمليــة موضوعيــة تهــدف إلــى تحديــد مجــاالت التحســين، وليــس 	 
حــول العثــور علــى األخطــاء

  اســتخدام اآلليــات التشــاركية القائمــة إلشــراك المجتمــع المحلــي فــي تخطيــط التقييــم علــى ســبيل 	 
المثــال، اللجــان المجتمعيــة

 تضمين وسائل جمع البيانات التي تسمح لألشخاص بالتحدث بسرية وأمان	 

تشــمل الموضوعــات التــي يجــب مناقشــتها مع المجتمــع ما يلي 	

 الغرض من التقييم	 
 األسئلة الرئيسية التي يجب طرحها	 
 أفضل الوسائل لجمع البيانات	 
 من يجب أن يجمع البيانات	 
  متــى يجــب أن يتــم ذلــك، مــع األخــذ فــي االعتبــار األيــام واألوقــات والموســم، ومــا ســيتطلبه مــن 	 

أفــراد المجتمــع
 كيفية مناقشة وتبادل النتائج مع المجتمع	 
 أي قيود، مثل التمويل أو القضايا التي يجب أن تكون مشمولة بسبب متطلبات المانحين	 

من الذي يجب إشــراكه 	

  ناقــش  مــع مجموعــات متنوعــة لضمــان عــدم اســتبعاد أي شــخص. علــى ســبيل المثــال، هــل 	 
هنــاك أوقــات فــي اليــوم ال تســتطيع فيهــا النســاء المشــاركة؟

اســتجابة 	  كيفيــة  علــى  يحدثــه  أن  يمكــن  الــذي  والتأثيــر  التقييــم  بيانــات  بجمــع  يقــوم  مــن    اعتبــار 
المثــال: ســبيل  علــى  لألســئلة.  األشــخاص 

  إذا تــم إجــراء التقييــم مــن قبــل فريــق البرنامــج، فهــل سيســتمر النــاس فــي مشــاركة نقــاط - 
التجــارب الســلبية؟ الضعــف أو 

 هل يمكن للنساء والفتيات التحدث بحرية مع الُمَقيِّمن الذكور؟ - 
 هل يستطيع التقييم التحدث باللغات المحلية؟- 
  هــل يمكــن أن تــؤدي جنســية فريــق التقييــم أو دينــه أو مجموعتــه العرقيــة إلــى تقليــل الثقــة بهــم - 

أو اعتبارهــم متحيزيــن أو طرًفــا فــي أحــد طرفــي النــزاع؟

13



70          دليل الصليب األحمر والهالل األحمر للمشاركة المجتمعية والمساءلة  

إذا كان ذلــك ممكنــا، النظــر فــي عمليــة تقييم يقودهــا المجتمع 	

  Indaba هــي أداة فيديــو تركــز علــى المجتمــع للرصــد والتقييــم، حيــث يمكــن للمجتمعــات إنشــاء - 
قصــص الفيديــو الخاصــة بهــم باســتخدام تطبيــق بســيط وســهل االســتخدام وهاتــف محمــول. 
ــات  ــي لجمعي ــر التابعــة لاتحــاد الدول ــم وإعــداد التقاري قامــت وحــدة التخطيــط والرصــد والتقيي
الصليــب األحمــر والهــال األحمــر كخطــوة رائــدة فــي تجريــب نهــج Indaba مــن اجــل تقييــم خــط 

األســاس والرصــد والتقييــم ولديهــا دليــل وأدوات وأمثلــة لمقاطــع الفيديــو المجتمعيــة73
  التغيير األكثر أهمية هو نهج تشاركي للتقييمات حيث ُيطلب من المجتمعات مشاركة القصص - 

حــول التغييــرات الرئيســية التــي رأوهــا بســبب البرنامــج. تتــم مناقشــة هــذه القصــص بشــكل 
مشــترك، ويقــوم المجتمــع المحلــي بتقييــم أهــم التأثيــرات التــي أحدثهــا البرنامــج علــى حياتهــم74

  اســتخدام إطــار االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر للتقييــم75 لمزيــد مــن 	 
التوجيــه.

أدوات:          أداة رصر  وو ييم المشاركة المجتمعية والمسائلة

التواصل حــول التقييم 	

  ضمــان فهــم المجتمعــات للغــرض مــن التقييــم ومــا يحــدث بعــد ذلــك إلدارة التوقعــات، حيــث يمكــن 	 
فــي بعــض األحيــان أن يفكــر  النــاس فــي أن التقييــم هــو تقييــم لبرنامــج جديــد

ــي 	  ــد للنــاس أن المعلومــات الت ــذه والتأكي   شــرح كيــف ســيحدث التقييــم ومتــى ومــن ســيقوم بتنفي
يشــاركونها ســرية

  التأكــد مــن تدريــب فريــق التقييــم علــى التواصــل بوضــوح واحتــرام وأن بإمكانــه اإلجابــة عــن األســئلة 	 
المتعلقــة بالتقييــم

  فــي كل مــرة يتحــدث فيهــا فريــق التقييــم إلــى مجموعــة جديــدة مــن األشــخاص، يجــب أن يشــرحوا 	 
مــن هــم والغــرض مــن التقييــم

 مناقشة خطط التقييم مع أصحاب المصلحة والشركاء.	 

أدوات:          مصفوفة وسائل االوصال

مشــاركة النتائــج التي تم التوصــل إليها  	

خــال 	  مــن  المثــال  ســبيل  علــى  المجتمعــات،  مــع  التاليــة  والخطــوات  التقييــم  نتائــج    مناقشــة 
العمــل ورش  أو  االجتماعــات 

  /عنــد تقديــم نتائــج تقييــم، الحــرص علــى عــدم تعريــض أي شــخص للخطــر مــن خــال الكشــف عــن 	 
آرائــه علًنــا

  العمــل علــى تجنــب تفســير النتائــج علــى أنهــا وعــود مــن خــال اإلشــارة بوضــوح إلــى التوصيــات التــي 	 
يمكــن تنفيذهــا والتــي ال يمكــن تنفيذهــا

  مشــاركة نتائــج التقييــم مــع الزمــاء والشــركاء لضمــان اســتفادة اآلخريــن مــن الــدروس المســتفادة 	 
وتجنــب تكــرار األخطــاء. علــى ســبيل المثــال، مــن خــال ورشــة عمــل الــدروس المســتفادة.

أدوات:          أداة الم ابالت المجتمعية 
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https://drive.google.com/drive/folders/15aBgMeEaVFjfqbBu_8fqXpqCkh8q8LjU?usp=sharing
https://www.ifrc.org/media/49618
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أمثلة من الميدان

يؤدي تبادل نتائج التقييم مع المجتمعات المحلية إلى حلول للصليب األحمر الزامبي
تبادلــت جمعيــة الصليــب األحمــر الزامبــي وشــريكها الصليــب األحمــر الهولنــدي نتائــج تقييــم منتصــف المــدة لمشــروع 
الحــد مــن مــرض ذات الرئــة مــن خــال المقابــات المجتمعيــة  والتــي جمعــت  قــادة المجتمعــات المحليــة المعروفيــن 
واألمهــات واآلبــاء والمعالجيــن التقليدييــن. النتيجــة الرئيســية التــي تــم التوصــل إليهــا  فــي التقييــم أن المجتمعــات لــم 
تكــن تبنــي مواقــد الطهــي المحســنة التــي تــم الترويــج لهــا كجــزء مــن المشــروع بســبب نقــص التربــة الطينيــة، لذلــك 
كانــت جمعيــة الصليــب األحمــر الزامبــي تفكــر فــي التخلــي عــن هــذا النشــاط. ومــع ذلــك، من خال مناقشــة النتائــج، تمكن 
المجتمــع مــن اقتــراح طــرق بديلــة لبنــاء المواقــد باســتخدام التربــة والمــواد المتوفــرة محليا. ثانيــا، القى هــذا النهج تقدير 
المجتمــع بالفعــل ، وســاعد علــى زيــادة ملكيــة المجتمــع للبرنامــج؛ »نحــن ســعداء ألن موظفــي جمعيــة الصليــب األحمــر 
الزامبــي قــد عــادوا لتقديــم التغذيــة الراجعــة حــول تنفيــذ المشــروع، ألنــه فــي معظــم األحيــان، ال أحــد يعــود إلينــا بعــد 
تقييــم المشــروع أو تقديراالحتيــاج  مــن أي نــوع. يتــم اتخــاذ القــرارات مــن مكاتبهــم دون إشــراكنا نحــن أعضــاء المجتمــع 

فيمــا نريــده حًقــا ». اقــرأ التقريــر الكامــل76.

https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Sharing-Evaluations-Zambia-RC-Case-Study.pdf
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استفسار أفراد المجتمع عما إذا كانوا راضين عن البرنامج وكيف تم تنفيذه وما 
الذي يمكن تحسينه

إذا لــم ينجــح البرنامــج فــي المجتمــع، فإنــه لــم ينجــح علــى اإلطاق-بغــض النظــر عــن عــدد جلســات 
التوعيــة التــي تــم تقديمهــا، أو اآلبــار التــي تــم بناؤهــا. ال ينبغــي أن تكــون التقييمــات كشــفا شــكليا للجهــة 

المانحــة، بــل يجــب أن تكــون أداة مهمــة لمســاعدتنا علــى التعلــم والتحســين.

كيف أفعل هذا؟

أســئلة لتضمينهــا فــي التقييم 	

 تضمين أسئلة في التقييم لتقدير ما إذا كان:	 
 البرنامج قد لبى احتياجات األشخاص وساعدهم على أن يصبحوا أكثر اعتماًدا على أنفسهم- 
كان الدعم ذو أهمية و متعلق بماه هو مطلوب  وفي الوقت المناسب وفعال وذو جودة عالية- 
 شعر الناس بأنهم يعاملون باحترام وكرامة- 
 أن الناس يشعرون بالرضا عن جودة المعلومات والمشاركة والتأثير الذي كان لهم على البرنامج- 
 كانت أساليب المشاركة المجتمعية المختارة، مثل نوع آلية التفاعل، فعالة ومناسبة- 
  هنــاك أي شــيء يمكــن ألعضــاء المجتمــع تغييــره أو تحســينه بشــأن البرنامــج إذا كان ســيتم - 

تقديمــه مــرة أخــرى
  اســتخدام أســئلة مشــابهة لتلــك الموجــودة فــي اســتبيان خــط األســاس والرصــد للبرنامــج للســماح 	 

بتعقــب التغييــرات بمــرور الوقــت
  قــم بتضميــن بعــض وســائل جمــع البيانــات التــي تســمح بمحادثــة مفتوحــة اللتقــاط الجوانــب التــي 	 

قــد ال يتــم تفويتهــا فــي الدراســات االســتقصائية
  جمــع البيانــات المصنفــة لفهــم تجربــة المجموعــات المختلفــة وإذا كان أي شــخص يعانــي مــن 	 

نقــص فــي الخدمــات أو تــم اســتبعاده
  محاولــة معرفــة أثــر نهــج المشــاركة المجتمعيــة علــى جــودة البرنامــج والعاقــة مــع المجتمــع. فعلى 	 

ســبيل المثــال، هــل ســاعدت آليــة التغذيــة الراجعــة علــى تحديــد المشــاكل وحلهــا بســرعة أكبــر أم أن 
األســاليب التشــاركية تســاعد البرنامــج علــى االســتفادة مــن مدخــات مجتمعيــة أقــوى.

716أدوات:          أداة رصر وو ييم المشاركة المجتمعية والمسائلة             دليل المناقشات الجماعية المركزة
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أمثلة من الميدان

تقييم أساليب المشاركة و التغذية الراجعة  ضمن برامج المساعدات النقدية
فــي تقييــم لبرنامــج توزيــع المســاعدات  النقديــة  فــي شــمال شــرق نيجيريــا، قــام فريــق األمــن االقتصــادي EcoSec  التابع 
للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بتضميــن أســئلة لتقييــم النتائــج قصيرة المدى للمشــروع ومســتوى رضــا المجتمع، بما 
فــي ذلــك مشــاركتهم فــي تصميــم وتنفيــذ البرنامــج والوعــي بآليــات التغذيــة الراجعــة. أفاد جميع المســتجيبين أن عملية 
االختيــار كانــت عادلــة، لكــن 76 بالمائــة أوصــوا بضــرورة مشــاركة المجتمــع بشــكل أكبــر لدعــم الشــفافية والمســاءلة 
بشــكل أفضل. تمت التوصية بعملية تحقق عشــوائية لتعزيز عمليات االختيار في المســتقبل. كما أظهر االســتطاع 
أن 30 فــي المائــة مــن المســتجيبين لــم يكونــوا علــى درايــة بآليــة التغذيــة الراجعــة، ممــا يشــير إلــى ضــرورة بــذل المزيــد مــن 

الجهــد لضمــان أن جميــع أفــراد المجتمــع علــى درايــة بهــذه اآلليــات.



4

5

عشرة إجراءات إلشراك المجتمعات المحلية أثناء عمليات 
االستجابة الطارئة 

جميع المراحل

تخطيط االستجابة

التقييم الطارئ  المجتمعيــة  المشــاركة  دمــج  يتــم 
االســتجابة خــالل 

مناقشــة خطــط االســتجابة مــع المجتمعــات 
المحليــة وأصحــاب المصلحــة الرئيســيين

 مناقشــة معاييــر االختيــار وعمليــات التوزيــع 
والموافقــة عليهــا مــع المجتمعــات

الحد األدنى

الحد األدنى

الحد األدنى

الحد األدنى

الحد األدنى

الحد األدنى

متقدم

متقدم

متقدم

متقدم

متقدم

   إحاطة الموظفين والمتطوعين في المشاركة 	 
المجتمعية والمساءلة

  مناقشة المشاركة المجتمعية والمساءلة في 	 
االجتماعات  العملياتية 

  تحديد  مسؤولي تواصل من أجل  المشاركة 	 
المجتمعية والمساءلة

  مناقشة خطط االستجابة وطرق 	 
العمل

  التنسيق داخليا وخارجيا لتجنب 	 
التسبب في اإلحباط في  

للمجتمعات 

 شرح معايير االختيار واالستهداف	 
 الرد على األسئلة والشكاوى	 
 مناقشة عمليات التوزيع	 

  تخطيط أساليب المشاركة 	 
المجتمعية مع جميع القطاعات

  تضمين األنشطة والمؤشرات في 	 
خطة االستجابة والموازنة

 مراجعة البيانات الثانوية	 
 االحتياجات السريعة وتحليل السياق	 

 إشراك المجتمع في القرارات الرئيسية	 

  مناقشة خطط التقييم مع ممثلي 	 
المجتمع

  التعريف بالجمعية الوطنية وشرح 	 
الغرض من التقييم

  إطاع الموظفين والمتطوعين على 	 
الغرض من التقييم وعملية التقييم

  تدريب الموظفين والمتطوعين على  	 
المشاركة المجتمعية والمساءلة

 استخدام نهج التخطيط التشاركي	 
  التحقق من الخطط مع المجتمعات 	 

قبل التنفيذ

  التوافق على معايير االختيار بشكل مشترك	 
 استخدام االستهداف المجتمعي	 
 خطة التوزيعات مع المجتمع	 

 االحتياجات التفصيلية وتحليل السياق	 
 التقييمات المشتركة بين الوكاالت	 

  تدريب الموظفين والمتطوعين على 	 
التواصل و التغذية الراجعة 

  التنسيق مع الشركاء الخارجيين	 
  التحقق من نتائج التقييم التي تم 	 

الوصول إليها  مع المجتمعات المحلية

فهــم احتياجات المجتمع 
وقدراته  والســياق

 إجراء التقييم بشــفافية 
واحتــرام للمجتمع

إدراج أنشــطة ومؤشــرات المشاركة 
المجتمعيــة والمســاءلة في خطط 

االســتجابة والموازنات

1

2

3
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?...

خالل االستجابة

التقييم والتعلم

الحد األدنى

الحد األدنى

الحد األدنى

الحد األدنى

متقدم

متقدم

متقدم

متقدم

 إشراك المجتمع في القرارات الرئيسية	 

  إنشاء آلية تغذية راجعة بسيطة	 
  التحقق من أن العملية تلبي احتياجات 	 

الناس
 مراقبة العواقب غير المقصودة	 
  العمل تبعًا للتغذية الراجعة من 	 

المجتمع ومراقبة البيانات

 تقييم رضا المجتمع	 
  مشاركة نتائج التقييم التي تم التوصل 	 

إليها  داخليا

  االستمرار في مشاركة المعلومات 	 
حول االستجابة

 تمكين المشاركة المجتمعية  الفعالة	  اإلباغ عن خطط  االنسحاب بوضوح	 
 التخطيط لانسحاب  مع المجتمعات المحلية	 

  تحسين آلية التغذية الراجعة	 
  مناقشة التغذية الراجعة من المجتمع 	 

مع الشركاء
 رصد أساليب المشاركة المجتمعية	 
  جمع دراسات الحالة  الخاصة بالتغذية 	 

الراجعة المستخدمة

 تساعد المجتمعات في تخطيط التقييم	 
 تنظيم تقييم بقيادة المجتمع	 
  مناقشة النتائج التي تم الوصول إليها  	 

مع المجتمعات المحلية
  مناقشة النتائج التي تم الوصول إليها 	 

مع الشركاء

 التحقق من أن أساليب  التواصل  فعالة	 

دعــم مشــاركة المجتمع في اتخاذ 
القرارات بشــأن االستجابة

االســتماع إلــى التغذية الراجعة من 
المجتمــع واالســتعانة بها لتوجيه 

االستجابة

تبــادل المعلومــات بانتظام حول 
االســتجابة مع المجتمع

إشــراك المجتمــع في التقييم

8

9

7

10

األداة 7:  أداة رصد وتقييم المشاركة المجتمعية والمسائلة 7

األداة 10: إحاطة بشأن مدونة قواعد السلوك 

األداة 13: أداة المشاركة المجتمعية والمساءلة في التقييمات 

األداة 14: ورقة أسئلة وأجوبة للمتطوعين

األداة 15: مجموعة التغذية الراجعة 

األداة 16: دليل المناقشات الجماعية المركزة

األداة 17: أداة المقابات المجتمعية  

أداة 18: األساليب التشاركية لمعايير االختيار
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أدوات مساعدة
األداة 19 مصفوفة وسائل التواصل

األداة 20: إرشادات استراتيجية الخروج 

األداة 22: وضع خطة طوارئ المشاركة المجتمعية والمسائلة

األداة 23:  اإلجراء التشغيلي الموحد للمشاركة المجتمعية والمسائلة 
في عمليات الطوارئ التابعة لاتحاد الدولي لجمعيات الصليب 

األحمر والهال األحمر

األداة 24: قائمة القطاعات واألدوار في المشاركة المجتمعية والمسائلة

األداة 25:  المشاركة المجتمعية والمساءلة في إإلحاطة بشان حاالت 
الطوارئ

20
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23
22
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الوحرة 5
المشاركة المجتمعية والمساءلة 

في االستجابة الطارئة
علــى الرغــم مــن زيــادة اإللحــاح والتعقيــد، ال يــزال إشــراك المجتمعــات المحليــة فــي عمليــات االســتجابة للطــوارئ أمــًر 
مهمــًا وضوريــًا وممكنــًا. لســوء الحــظ، هنــاك العديــد مــن األمثلــة علــى حــدوث خطــأ فــي  العمليــات ألنهــا لــم تشــارك 
الســكان المحلييــن بشــكل كاف، بــدًء مــن مــواد المســاعدات التــي تبــاع فــي األســواق، إلــى المتطوعيــن والموظفيــن 

الذيــن يتعرضــون للهجــوم وحتــى القتــل، بســبب الخــوف وســوء الفهــم فــي المجتمــع.

تحــدد هــذه الوحــدة الحــد األدنــى مــن اإلجــراءات الرئيســية للمشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة فــي عمليات االســتجابة  
الطارئــة، وكيفيــة المضــي قدمــا إذا ســمح الوقــت والقــدرات والمــوارد بذلــك. كمــا تســلط الضــوء علــى ا المعوقــات  
والتحديــات المشــتركة التــي يجــب أن  نكــون علــى درايــة بهــا، وكذلــك العوامــل التــي يمكــن أن تســاعد فــي دعــم 

ااســتجابة  خاضعــة للمســاءلة.

ما الذي يساعد مشاركة المجتمع في االستجابة الطارئة ، 
وما الذي يعيق ذلك77؟

ما الذي يدعم مشاركة المجتمع ؟  ما الذي يعمل بشكل جيد؟

قيمــة 	  والمتطوعــون  الموظفــون  يفهــم    عندمــا 
المجتمعيــة المشــاركة 

  فريق عمل متخصص في المشاركة المجتمعية	 
والجمعيــة 	  العمليــات  مديــر  مــن  القيــادة،    تأييــد 

الوطنيــة
  عندمــا يكــون ذلــك  مطلوبــًا، أي مــن قبــل الجهــات 	 

المانحــة أو فــي التزامــات الحركــة

تحديــد  	  علــى  الراجعــة  التغذيــة  آليــات    تســاعد 
تحســينها. يجــب  التــي  المجــاالت  

  يعــزز العمــل مــن خــال المتطوعيــن المحلييــن 	 
المجتمــع ثقــة 

والمجموعــات 	  الهيــاكل  مــع  العمــل    بحســن 
والجــودة الســرعة  المحليــة 

المجتمعيــة 	  المشــاركة  علــى  التدريــب    يحســن 
الفهم والقدرات 

ما الذي يمنع مشاركة المجتمع ؟  ما هي التحديات الرئيسية؟

  ال يفهــم الموظفــون كيفيــة إشــراك المجتمعــات 	 
عمليــا أو مــا هــو دورهــم

المشــاركة 	  بــأن   واإلدراك  الوقــت    ضغــوط 
طويــا وقتــا  تســتغرق  المجتمعيــة  

  صعوبات في الوصول المادي	 
  نقــص الموظفيــن   المؤهليــن  والمتفانيــن فــي 	 

المســتوى  علــى  المجتمعيــة  المشــاركة  مجــال 
المناســب

  ســوء التنســيق الداخلــي يســبب االرتبــاك والوعــود 	 
غيــر الواقعيــة للمجتمعــات

المجتمــع 	  مــن  الراجعــة  التغذيــة  وتحليــل    جمــع 
وبســيطة منهجيــة  بطريقــة 

  تحــد التقييمــات الضعيفــة مــن فهــم االحتياجــات 	 
والســياق المحلــي

  ضعــف التواصــل المســتمر ثنائــي االتجــاه حــول 	 
العمليــة

 المشاركة المجتمعية منعزلة	 
  تقديــم الدعــم الــذي ال يحتــاج إليــه النــاس بســبب 	 

ضعــف الدراســات التقييميــة أو نمــاذج االســتجابة 
الموحــدة وغيــر المرنــة



االســتعداد للمشــاركة المجتمعية

إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة في  
الجمعيــة الوطنيــة

الطريقــة األكثــر فعاليــة للمشــاركة المجتمعيــة الجيــدة فــي حــاالت الطــوارئ هــي إضفــاء الطابــع المؤسســي عليهــا 
داخــل  الجمعيــة الوطنيــة ، مــن خــال اتبــاع اإلجــراءات الــواردة فــي الوحــدة الثالثــة مــن هــذا الدليــل. هــذا يعنــي وجــود 
آليــات لتبــادل المعلومــات وجمــع التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع والــرد عليهــا وتيســير مشــاركة المجتمــع المحلــي، 
مــع تدريــب الموظفيــن والمتطوعيــن  وجعلهــم علــى أهبــة االســتعداد، بــدال مــن االضطــرار إلــى بــدء كل شــيء مــن 

الصفــر فــي بدايــة االســتجابة، عندمــا يكــون الوقــت محــدودا.

دمــج المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة فــي التأهــب للكــوارث والحد من 
المخاطر

يمكــن لنهــج الصليــب األحمــر والهــال األحمــر فــي التأهــب للكــوارث والحــد مــن المخاطــر أن يســاعد في دعم المشــاركة 
المجتمعيــة الجيــدة والمســاءلة. على ســبيل المثال:

 التاهــب لاســتجابة الفعالــة78 عمليــة يفحــص نظــام اســتجابة الجمعيــة الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك أي ثغــرات فــي 	 
المســاءلة

  تقييــم مواطــن الضعــف والقــدرات المعــزز79 يمكــن أن يدعــم المجتمعــات لتحليــل المخاطــر التــي تواجهها وتحديد 	 
اإلجــراءات للحــد مــن هــذه المخاطر

 التمويــل المبنــي علــى التنبــؤ80 يعمــل مــع المجتمعــات لاتفــاق علــى اإلجــراءات التــي يتعيــن اتخاذهــا عنــد أول 	 
ــذي ينبغــي أن يتلقــى الدعــم. ــة الطــوارئ، ومــن ال ــر مــن حال عامــات التحذي

ويمكــن أن تســاعد المعلومــات التــي تــم جمعهــا وتوثيقهــا خــال هــذه العمليــات علــى تحديــد الثغــرات فــي آليــات 
ــة االســتجابة، وتيســير مشــاركة المجتمــع المحلــي بشــكل أفضــل  ــة قيمــة فــي بداي ــات ثانوي ــر بيان المســاءلة، وتوفي

ــوق بهــا بالفعــل. نظــرا لوجــود عاقــة راســخة وموث
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كيفيــة إشــراك المجتمعات أثناء عمليات االســتجابة 
الطارئة 

كيفيــة اســتخدام هذه الوحدة
تقــدم الجــداول أدنــاه إرشــادات حــول كيفيــة تلبيــة اإلجــراءات العشــرة التــي تحتــاج جميــع عمليــات االســتجابة  الطارئــة  

إلــى تنفيذهــا لتحقيــق مســتوى مقبــول مــن المســاءلة أمــام المجتمعــات.

ينــدرج تحــت كل إجــراء مــن هــذه اإلجــراءات  اإلجــراءات الدنيــا  التــي يجــب تنفيذهــا الســتيفاء اإلجــراء، والتدابيــر المتقدمة 
عنــد توفــر المزيــد مــن الوقــت والقــدرات والموارد.

شــرح كيفيــة تلبيــة كل إجــراء قصيــر لتســهيل الرجــوع إليــه عندمــا يكــون الوقــت محــدودا. مــع ذلــك، توجــد إرشــادات أكثــر 
تفصيــًا حــول تلبيــة كل إجــراء فــي األدوات المصاحبــة أو وحــدات إضفــاء الطابــع المؤسســي والبرنامــج

عموما، سيتم تطبيق الحد األدنى من التدابير:

 في المراحل المبكرة من االستجابة أي األشهر القليلة األولى	 
 بالنسبة لحاالت الطوارئ األصغر حجما، مع جدول زمني أقصر، أي أقل من ستة أشهر	 
  عندمــا تكــون هنــاك خبــرة وقــدرة محــدودة فــي المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة كل مــن داخــل الجمعيــة 	 

الوطنيــة، أو  فريــق النشــر  الداعــم 
 عندما يكون ا التمويل  والموارد البشرية المتاحة لاستجابة محدودة	 

عموما، سيتم تطبيق التدابير المتقدمة:

 في وقت الحق في االستجابة، أي من الشهر الثالث فصاعدا	 
 لحاالت الطوارئ األكبر أو الممتدة ذات النطاق الزمني األطول، أي أكثر من ستة أشهر	 
  عندمــا يكــون هنــاك مســتوى جيــد مــن الخبــرة والقــدرة علــى المشــاركة المجتمعيــة  و المســاءلة، داخــل الجمعيــة 	 

الوطنيــة أو  فريــق النشــر الداعــم
 عندما يكون لاستجابة مستوى جيد من التمويل والموارد البشرية.	 
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في جميع مراحل االســتجابة

يتم دمج المشاركة المجتمعية خالل االستجابة
وهــذا يســاعد علــى ضمــان فهــم جميــع الموظفيــن والمتطوعيــن للمشــاركة المجتمعيــة بشــكل جيــد 

ودمجهــا باســتمرار فــي جميــع القطاعــات.

كحد أدنى عنرما ويون والوقت والموارد محرودة

إحاطة لجميع الموظفين والمتطوعين حول المشاركة المجتمعية والمساءلة 	

يجــب إطــاع جميــع الموظفيــن الذيــن ينضمــون إلــى االســتجابة علــى المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة، بمــا في 
ذلــك مســؤولياتهم واآلليــات المختلفــة المســتخدمة فــي العمليــة. وهــذا يدعــم التكامــل المســتمر فــي جميــع 
القطاعــات. يجــب علــى كل فــرد أن يوقــع علــى مدونــة قواعــد الســلوك وأن يطلــع علــى منــع االســتغال واالعتــداء 

الجنســيين والفســاد.

أدوات:          المشاركة المجتمعية والمسائلة في إحاطة حالة الطوارئ             ال ائمة المرجعية للمشاركة 
المجتمعية والمساءلة من أجل  ال طاعات واألدوار              إحاطة بشأن مرونة قواعر السلوك

مناقشة قضايا المشاركة المجتمعية في االجتماعات  العملياتية  	

ينبغــي أن تكــون المشــاركة المجتمعيــة نقطــة دائمــة فــي جــدول أعمــال جميــع االجتماعــات. يشــمل ذلــك 
مــع  إلــى مناقشــتها  تحتــاج  التــي  الرئيســية  ثغــرات، والقضايــا  المجتمعيــة، وأي  المشــاركة  جــودة  مناقشــة 

المجتمــع وكيفيــة معالجــة القضايــا التــي أثيــرت مــن خــال التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع والمشــاركة.

أداة:          إجراءات التشغيل القياسية/المعيارية للمشاركة المجتمعية والمسائلة في عمليات طوارئ االوحاد 
الرولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

تحديد  مسؤول تواصل  من أجل  المشاركة المجتمعية 	

علــى الرغــم مــن أن كل شــخص يتحمــل مســؤولية إشــراك المجتمعــات المحليــة، فــإن  مســؤول التواصــل  
يمكــن أن يســاعد علــى ضمــان عــدم نســيانها وإدماجهــا بشــكل صحيــح. يجــب أن يتمتــع هــذا الشــخص بخبــرة 
فــي المشــاركة المجتمعيــة، وأن يكــون فــي المســتوى المناســب للتأثيــر علــى قــادة القطــاع، وأن يكــون لديــه وقــت 

كاٍف لتكريــس دوره. مــن الناحيــة المثاليــة، ينبغــي أن يكــون هنــاك موظــف متفــرغ.

أداة:           التوصيفات  الوظي ية بشأن المشاركة المجتمعية والمساءلة

المتقدمة عنرما كيون هناك المزكر من ال ررات و الموارد

التدابير المتقدمة عندما يكون هناك المزيد من القدرات والموارد 	

توفيــر التدريــب علــى المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة باســتخدام التدريــب علــى مســتوى الفــروع لمــدة يومين81 
أو حــزم التدريــب الخاصــة بحــاالت الطــوارئ لمــدة يــوم واحد82.
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https://communityengagementhub.org/resource/cea-branch-level-training-2/
https://communityengagementhub.org/resource/cea-one-day-training-package-english/
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 أمثلة من الحركة

يساعد تدريب المتطوعين في مدغشقر على بناء قبول المجتمع
عندمــا قدمــت جمعيــة الصليــب األحمــر فــي مدغشــقر، بدعــم مــن الصليــب األحمــر الدنماركــي، منحــًا نقديــة غيــر 
مشــروطة كجــزء مــن االســتجابة لإعصــار، كان المتطوعــون المحليــون مســؤولين عــن القيــام بزيــارات منزليــة وجمــع 
وتبــادل المعلومــات واالســتماع إلــى  هواجــس  النــاس ومخاوفهــم والشــائعات الرائجــة بينهــم ومناقشــتها.  ومــن 
أجــل إعدادهــم ، قــدم الفريــق تدريبــًا للمتطوعيــن ت حــول أغــراض المشــروع وأهدافــه، والرســائل التــي ينبغــي تعميمها 
علــى أفــراد المجتمــع وكيفيــة التواصــل والــرد علــى األســئلة. وقــد ســاعدت المعرفــة القيمــة التــي يتمتــع بهــا متطوعــو 
المجتمــع عــن البيئــة المحليــة إلــى حــد كبيــر فــي صياغــة هذه الرســائل. وهــذا يضمــن للمتطوعين المجتمعييــن التحدث 
بثقــة ودقــة عــن المشــروع، بمــا فــي ذلــك اإلجابــة علــى األســئلة الصعبــة حــول معاييــر االختيــار. وقــد ثبــت أن هــذا أمــر 
ــا بــدأت فــي التفشــي. تضمنــت  بالــغ األهميــة عندمــا بــدأت الشــكوك تحــوم حــول حقيقــة أن األمــوال المقدمــة مجان
الشــائعات أن األمــوال كانــت »قــذرة« وأن قبــول النقــود ســيؤدي إلــى توقعــات أو التزامــات أو طلبــات لتســديدها. 
تمكــن المتطوعــون مــن االســتماع علنــا إلــى هــذه المخــاوف ومعالجتهــا مــن خــال تقديــم معلومــات حــول الغــرض 
مــن المنــح النقديــة ولمــاذا كان النــاس يتلقونهــا. وقــد ســاعد ذلــك علــى طمأنــة المجتمــع حــول ممارســة جديــدة وغيــر 

اعتياديــة وضمــان ســير االســتجابة بشــكل ســلس. قــراءة دراســة الحالــة الكاملــة83.

أضافت المشاركة المجتمعية والمسائلة قيمة في االستجابة إلعصار االستوائي 
دوريان في جزر البهاما

أضافت المشاركة المجتمعية والمساءلة قيمة في االستجابة لإعصار االستوائي دوريان في جزر البهاما
خططــت جمعيــة الصليــب األحمــر فــي جــزر البهامــا واالتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر 
المشــاركة االجتماعيــة  المكــون مــن موظفــي  الفريــق  قــاد  النقديــة والقســائم، ولكــن عندمــا  المســاعدة  لتقديــم 
والمســاءلة والحمايــة والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج وإدارة المعلومــات وإدارة الحــاالت المشــاورات مــع المجتمعــات 
أثنــاء التقييــم، وجــدوا أن تقديــم المــال نقــدا قــد ال يكــون الخيــار األفضــل لألشــخاص. مــع بدايــة كوفيــد19-، أعــرب 
العديــد مــن األشــخاص، وخاصــة كبــار الســن، عــن مخاوفهــم مــن االضطــرار إلــى اســتخدام أجهــزة الصــراف اآللــي 
وزيــارة األســواق والمحــات التجاريــة المزدحمــة لشــراء الطعــام. وبــدال مــن ذلــك، تحولــت العمليــة إلــى توفيــر الســلل 
الغذائيــة والوجبــات الســاخنة، ممــا قلــل مــن المخاطــر وعكــس بشــكل أفضــل طريقــة مفضلــة لــدى النــاس  لتلقــي 
الدعــم. أكــد منــدوب المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة أيًضــا أن المجتمعــات قــد تــم تضمينهــا كنقطــة بيانــات 
رئيســية فــي التقييــم فــي الوقــت الفعلــي )والــذي لــم  يخطــط فــي البدايــة ألي زيــارات مجتمعيــة(،  و دعمــت   ودفعــت  
إلــى مراقبــة مــا بعــد التوزيــع، بمــا فــي ذلــك تدريــب المتطوعيــن الذيــن يقومــون بتنفيــذ مراقبــة مــا بعــد التوزيــع لإجابــة 

ــاء المقابــات. ــة راجعــة مــن المجتمــع وشــكاوى يتــم مشــاركتها أثن ــى األســئلة واالســتماع وتســجيل أي تغذي عل
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أثنــاء عمليــة التقييم الطارئ

فهم احتياجات المجتمع وقدراته و السياق 
 ومــا لــم يتــم ذلــك  ، هنــاك خطــر  ان تفشــل  العمليــة فــي تلبيــة احتياجــات النــاس، أو تقــوض القــدرات 
المحليــة، أو إلحــاق الضــرر أكثــر منــه تحقيــق المنفعــة84. وهــذا يضــر بمصداقيــة الجمعيــة الوطنيــة 

ويــؤدي إلــى ضيــاع الوقــت والمــوارد أثنــاء تصحيــح األخطــاء.

الحد األدنى من التدابير عنرما ويون  ال ررات والوقت والموارد محرودة

مراجعة البيانات الثانوية الداخلية والخارجية 	

ــم فــي المجتمعــات، مــن خــال التحقــق مــن المعلومــات  ــر الوقــت والمــوارد، والتقليــل مــن إجهــاد التقيي توفي
أو  البرنامــج  المثــال،  ســبيل  علــى  المتضــررة.  المناطــق  حــول  بالفعــل  الوطنيــة  الجمعيــة  لــدى  الموجــودة 

الســابقة العمليــة 

االحتياجات السريعة وتحليل السياق 	

الحصــول علــى فهــم أساســي لاحتياجــات واألولويــات والســياق مــن خــال أســاليب بســيطة وســريعة مثــل 
الماحظــة المباشــرة والبيانــات الثانويــة ومقابــات المخبريــن الرئيســيين والتحــدث إلــى المتطوعيــن المحلييــن. 

التحــدث مــع مختلــف ممثلــي المجتمــع والفئــات. يجــب أن يتضمــن التحليــل األساســي مايلــي:
 االحتياجات الرئيسية وأفضل الطرق لتقديم الدعم	 
  من هم قادة المجتمع، وما إذا كانوا موثوقين	 
 المجموعات والجمعيات المجتمعية الرئيسية	 
 أصحاب المصلحة اآلخرين، مثل المنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية	 
  التركيبــة الســكانية  ومواصفــات المجتمــع  بمــا فــي ذلــك، ســبل العيــش، والديــن، ومســتويات الفقــر، وأدوار النــوع 	 

االجتماعــي، والمجموعــات العرقيــة، ومســتويات معرفــة القــراءة والكتابــة، واللغــات  التــي ينطقــون بهــا  وأي 
مجموعــات مهمشــة أو معرضــة للخطــر

 القدرات ونقاط القوة الرئيسية في المجتمع وكيف يمكن دعمها واستخدامها كجزء من االستجابة	 
  قنــوات االتواصــل الرئيســية فــي المجتمــع، ومــا يحتاجــه النــاس مــن معلومــات، وكيــف سيشــعرون بالراحــة عنــد 	 

طــرح األســئلة أو رفــع المخــاوف إلــى الجمعيــة الوطنيــة.

أداة:          أداة و ييم المشاركة المجتمعية والمسائلة

التدابير المتقدمة عنرما كيون هناك المزكر من ال ررات والوقت والموارد

تحليل متعمق للسياق واالحتياجات 	

توســيع نطــاق تحليــل  االحتياجــات الســريعة وتحليــل الســياق للحصــول علــى فهــم أكثــر تعمقــا للوضــع. انظــر 
الصفحــة 46 للحصــول علــى مزيــد مــن اإلرشــادات حــول تحليــل الســياق.

النظر في التقييم المشترك بين الوكاالت 	

فــي حــاالت الطــوارئ األوســع نطاقــا، قــد يكــون مــن الممكــن إجــراء تحليــل مشــترك لاحتياجــات والســياق مــع 
الــوكاالت األخــرى. وهــذا يمكــن أن يوفــر الوقــت والمــوارد ويقلــل مــن إجهــاد التقييــم فــي المجتمعــات.
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أمثلة من الحركة

أساليب مختلفة للحصول على المعلومات الالزمة في إندونيسيا
يســتخدم الصليــب األحمــر اإلندونيســي مجموعــة متنوعــة مــن األســاليب المختلفــة لجمــع البيانــات الهامــة التــي 
 19 كوفيــد-  لجائحــة  بالنســبة  الفعالــة.  المجتمعيــة  المشــاركة  لنهــج  والتخطيــط  المجتمعــات  لفهــم  يحتاجهــا 
واالســتجابة لزلــزال غــرب ســوالويزي، تــم تضميــن أســئلة فــي الدراســات التقييميــة لفهــم مصــادر المعلومــات 
الموثوقــة فــي المجتمــع، بمــا فــي ذلــك بيــن النســاء واألشــخاص ذوي اإلعاقــة. اســتخدم الصليب األحمر اإلندونيســي 
أيضــا اســتطاعات عبــر اإلنترنــت لجمــع معلومــات حــول مــدى إدراك  الشــعوب لـــ كوفيــد-19، والتــي تمــت مشــاركتها 
مــن خــال منصــات وســائل التواصــل االجتماعــي الخاصــة بهــم،  WhatsAp تطبيــق واتــس أب، وجميــع فــرق  العمــل 
المجتمعيــة . نظــرا ألن االســتطاعات طلبــت أيضــا بيانــات ديموغرافيــة مــن  المســتجيبين  تمكــن الصليــب األحمــر 
اإلندونيســي مــن ماحظــة أن نســبة 1 فقــط مــن الــردود كانــت مــن أشــخاص تزيــد أعمارهــم عــن 60 عامــا. ولمعالجــة 
ذلــك، نظمــوا مناقشــات جماعيــة مركــزة مــع كبــار الســن الكتســاب نظــرة أعمــق حــول احتياجاتهــم. مــن خــال هــذه 
المناقشــات، حــدد الصليــب األحمــر اإلندونيســي أن الراديــو هــو الطريقــة المفضلــة لتلقــي المعلومــات لكبــار الســن 
أثنــاء   التقييــم الســريع  والدراســات االســتقصائية لتصــورات  التــي كان مــن الممكــن  إغفالهــا   – المعلومــات 
المواطنيــن. فــي إطــار االســتجابة للزلــزال، اســتخدم الصليــب األحمــر اإلندونيســي البيانــات التــي جمعتهــا الحكومــة 
الســتكمال دراســات تقييــم االحتياجــات الســريعة الخاصــة  بــه حيــث تضمنــت معلومــات مــن مجموعــات متنوعــة، 
مثــل النســاء الحوامــل واألطفــال. وقــد ســاعد هــذا التعــاون فــي التغلــب علــى القيــود الجغرافيــة وأتــاح فهمــًا 

أفضــل الحتياجــات مختلــف الفئــات.

ساهم التواصل باللغة الصحيحة في التوزيع السلس في الفلبين
فــي إطــار االســتجابة إلعصــار مانكــوت، أدرج الصليــب األحمــر الفلبينــي أســئلة فــي التقييــم لفهــم تفضيــات التواصــل 
لــدى النــاس. عندمــا أظهــرت النتائــج أن النــاس يفضلــون مشــاركة المعلومــات باللهجــة المحليــة، وحرصــوا  علــى  
إجــراء جميــع  المقابــات المجتمعيــة والملصقــات والزيــارات مــن منــزل إلــى منــزل بهــذه اللهجــة. ووجــد التقييــم أن 

هــذا ســاهم فــي قبــول المجتمــع لمعاييــر االختيــار والتوزيــع الســلس.

يدعم االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وجمعيات الصليب 
األحمر الوطنية التقييم المشترك بين الوكاالت في األمريكتين

مــن أجــل فهــم احتياجــات الاجئيــن والمهاجريــن الفنزويلييــن مــن المعلومــات وطرق التواصل على نحو أفضل، شــارك 
االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر وجمعيــات الصليــب األحمــر الوطنيــة فــي تقييــم متعــدد 
األطــراف مشــترك بيــن الــوكاالت  فــي خمســة عشــر بلــدا. اســتخدم التقييــم مزيجــا مــن المشــاورات مــع المجموعــات 
االســتقصائية  والدراســات  المركــزة،  الجماعيــة  والمناقشــات  والماحظــة،  المباشــرة،  والمقابــات  المســتهدفة، 
التــي تــدار ذاتيــا عبــر اإلنترنــت، والبيانــات الثانويــة. تســاعد النتائــج الــوكاالت علــى العمــل مًعــا لتطويــر أدوات تبــادل 

المعلومــات ومنــع ازدواجيــة الجهــود. اقــرأ التقريــر الكامــل واحصــل علــى جميــع أدوات التقييــم المســتخدمة85.
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إجراء التقييم بشفافية واحترام للمجتمع
ابــدأ العاقــة مــع المجتمــع بشــكل جيــد مــن خــال معاملة النــاس بكرامــة واحترام، واالســتماع بصراحة 
إلــى احتياجاتهــم، واإلجابــة علــى األســئلة بصــدق، وعــدم تقديــم وعــود كاذبــة أو رفــع التوقعــات حــول مــا 

ســيأتي بعــد ذلــك.

التدابير الدنيا عنرما ويون  ال ررة والوقت والموارد محرودة

مناقشة التقييم مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في المجتمع 	

ناقــش التقييــم مســبقا مــع األشــخاص الرئيســيين فــي المجتمــع، بمــا فــي ذلــك القــادة ورؤســاء المجموعــات 
والجمعيــات المجتمعيــة ومتطوعــي الصليــب األحمــر والهــال األحمــر والســلطات المحليــة. اطلــب المشــورة 

بشــأن كيفيــة إجــراء التقييــم ومــا إذا كانــت المنظمــات األخــرى قــد أجــرت بالفعــل دراســات تقييميــة.

أدوات:          أداة و ييم المشاركة المجتمعية والمسائلة             الم ابالت المجتمعية 

التعريف بالجمعية الوطنية والغرض من التقييم 	

تنظيــم  مقابــات مجتمعيــة  وتقديــم معلومــات عــن الجمعيــة الوطنيــة، وعمليــة التقييــم والغــرض منهــا ، ومــا 
يحــدث بمجــرد االنتهــاء  مــن التقييــم ، ومدونــة قواعــد ســلوك الموظفيــن والمتطوعيــن، وكيــف يمكــن للنــاس 

طــرح األســئلة أو إثــارة المخــاوف.

أداة:          ورقة أسئلة وأجوبة للمتطوعين

 إحاطة  الموظفين والمتطوعين بشأن التقييم 	

إطــاع الموظفيــن والمتطوعيــن علــى  عمليــة  التقييــم و الغــرض منهــا ومــا ســيحدث بعــد ذلــك، حتــى يتمكنــوا 
مــن اإلجابــة علــى األســئلة بدقــة وتجنــب رفــع توقعــات غيــر واقعيــة حــول االســتجابة. )إعــادة( إطــاع فــرق 
التقييــم )بمــا فــي ذلــك الســائقين( علــى مدونــة قواعــد الســلوك، ومنــع االســتغال واالعتــداء الجنســيين، 

ومكافحــة االحتيــال والفســاد، وكيفيــة إدارة التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع والشــكاوى.

أداة:          إحاطة بشأن مرونة قواعر السلوك

التدابير المتقدمة عنرما كيون هناك المزكر من ال ررات والوقت والموارد

تدريب الموظفين والمتطوعين على التواصل  والتغذية الراجعة  	

تدريــب فــرق التقييــم علــى مهــارات التواصــل الجيــد واالســتجابة للتغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع، بمــا فــي ذلــك 
كيفيــة إدارة التوقعــات. اســتخدام التدريــب ليــوم واحــد علــى مهــارات التواصــل الجيــد ومعالجــة الشــكاوى86.

التنسيق مع الشركاء الخارجيين والسلطات المحلية 	

حضــور اجتماعــات التنســيق الخارجيــة لجمــع المعلومــات عــن مــا يفعلــه اآلخــرون، ومناقشــة خطــط التقييــم 
تنســيق  مجموعــات  فــي  الحضــور  ذلــك  ويشــمل  االزدواجيــة.  وتجنــب  التعــاون  مجــاالت  لتحديــد  والنتائــج، 

والمســاءلة. المجتمعيــة  المشــاركة 
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التحقق من نتائج التقييم التي تم التوصل إليها والتحليل مع المجتمع 	

يــزال  ال  أي شــيء  ومناقشــة  دقيقــة  أنهــا  مــن  والتحقــق  المجتمــع  ممثلــي  مــع  التقييــم  نتائــج  مشــاركة 
غيــر واضــح.

أدوات:          الم ابالت المجتمعية

أمثلة من الحركة

أدى  إغفال  المجموعات الرئيسية  في التقييمإلى عدم تلبية احتياجاتها
خــال زلــزال بــوج فــي الهنــد، ُطلــب مــن الموظفيــن والمتطوعيــن االتواصــل   مــع  رئيــس القريــة أو المجتمــع الحضــري 
لتقييــم االحتياجــات. لــم تتــم استشــارة أي مجموعــات أخــرى، ولــم يشــارك المجتمــع فــي التخطيــط للتقييــم. وبمــا أن 
الرؤســاء كانــوا جميعــا مــن الذكــور، فقــد أدى ذلــك إلــى إغفــال احتياجــات العديــد مــن المجموعــات فــي االســتجابة، 
بمــا فــي ذلــك النســاء والفئــات المســلمة والطبقــة الدنيــا المهمشــة. وكان أحــد الــدروس الرئيســية المســتفادة هــو 
 أهميــة فهــم الســياق قبــل إجــراء تقييــم مجتمعــي، واستشــارة مجموعــات متنوعــة حتــى ال يتــم  إغفالهــا أثنــاء التقييــم.

ســاعد االســتماع ب إلــى المجتمــع بشــكل منفتح في تحديد المشــكالت 
الحقيقيــة فــي بنغالديش

عقــدت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر فــي كوكــس بــازار، بنغاديــش،  مقابــات مجتمعيــة  لفهــم الممارســات 
والتحديــات المتعلقــة بــإدارة الموتــى بســبب كوفيــد-19. ســلطت الجلســات الضــوء علــى التحديــات المرتبطــة بالحفــاظ 
علــى أماكــن الدفــن المجتمعيــة أثنــاء الفيضانــات فــي موســم الريــاح الموســمية. وقــد دفعــت هــذه المعلومــات اللجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر إلــى تكييــف خطتهــا األصليــة لتوزيــع المــواد الازمــة إلدارة أكثــر أمانــا للموتــى مــع العمــل مــع 

المجتمعــات المحليــة إلصــاح مشــاكل البنيــة التحتيــة المتعلقــة بالفيضانــات..
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التخطيط أثناء 

مناقشة خطط االستجابة مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة 
الرئيسيين

يمكــن أن يوفــر هــذا الوقــت والمــوارد مــن خــال التأكــد مــن أن األنشــطة ســتلبي احتياجــات األشــخاص، 
وتســليط الضــوء علــى أي عقبــات محتملــة وتحديــد  أيــن يســتطيع المجتمــع أن يقــدم الدعــم.

التدابير الدنيا عنرما ويون اال ررة والوقت والموارد محرودة

مناقشة خطط االستجابة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في المجتمع 	

مناقشــة خطــط االســتجابة مــع مزيــج مــن ممثلــي المجتمــع المحلــي بمــا فــي ذلــك القــادة ورؤســاء ا الجماعــات  
والجمعيات ومتطوعي الصليب األحمر والهال األحمر والسلطات المحلية.تحقق من أن األنشطة  ستستجيب 
الحتياجــات وأولويــات المجتمــع واســأل عــن أفضــل الطــرق لتنفيذهــا. إذا كان ذلــك ممكنــا، ناقش ما يجــب أن يحدث 

فــي نهايــة العمليــة وكيــف يمكــن للمجتمــع و/أو أصحــاب المصلحــة اآلخريــن تولــي القيــام بتلــك األنشــطة.

أدوات:          الم ابالت المجتمعية              إررادات استراويجية الخروج

اسأل المجتمعات كيف تريد أن تعمل الجمعية الوطنية معهم 	

ناقــش مــع ممثلــي المجتمــع المحلــي الرئيســيين  كيــف ينبغــي أن تعمــل الجمعيــة الوطنيــة معهــم خــال 
العمليــة، بمــا فــي ذلــك كيــف ومتــى ومــا هــي المعلومــات التــي ينبغــي مشــاركتها، وكيفيــة إدارة التغذيــة الراجعــة 
مــن المجتمــع، وأفضــل األســاليب للمشــاركة المجتمعيــة. أشــرك المجتمــع المحلــي فــي تخطيــط آليــة التغذيــة 
الراجعــة وإذا كانــت هنــاك حاجــة إلــى أســاليب مختلفــة للشــكاوى المتعلقــة باالســتغال واالعتــداء الجنســيين، 

أو االحتيــال والفســاد. انظــر الوحــدة 6 فــي الصفحــة 103.

أدوات:          المناقشات الجماعية المركزة            مجموعة التغذكة الراجعة

التنسيق داخليا وخارجيا لتجنب التسبب في اإلحباط في المجتمعات 	

تســاعد اجتماعــات التخطيــط الداخلــي علــى التأكــد مــن أن خطــط القطــاع متكاملــة ولــن تــؤدي إلــى االزدواجيــة. 
التحقــق مــع الماليــة واللوجســتيك مــن أن أي خطــط لتوفيــر الســلع أو النقــد يمكــن تحقيقهــا قبــل التعهــد 
بااللتزامــات تجــاه المجتمــع. ينبغــي أيضــا مناقشــة الخطــط مــع الحكومــات والجهــات المســتجيبة األخــرى 
الوعــود  تقديــم  مخاطــر  مــن  أيًضــا  هــذا  يقلــل  واالســتدامة.  التعــاون  فــرص  وتحديــد  االزدواجيــة  لتجنــب 
للمجتمعــات لتوفيــر الدعــم الــذي يتعــارض مــع السياســات الحكوميــة، علــى ســبيل المثــال، تقديــم المســاعدة 

ــك. ــع ذل ــدى الحكومــة سياســة  تمن ــى النقــد عندمــا يكــون ل القائمــة عل

أداة:          ال ائمة المرجعية للمشاركة المجتمعية والمساءلة من أجل  ال طاعات واألدوار
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التدابير المتقدمة عنرما كيون هناك المزكر من ال ررات والوقت  والموارد

استخدم نهج التخطيط التشاريك 	

اســتخدم نهــج التخطيــط التشــاركي، مثــل ورش العمــل  والمقابــات المجتمعيــة    والتصميــم الــذي  يتمحــور 
القــرار،  وأشــجار   ، التصنيــف  مثــل   األنشــطة  أو  والقــدرات  الضعــف  وتقييمــات مواطــن  اإلنســان،   حــول  
ــع المجموعــات فــي المجتمــع فــي التخطيــط لاســتجابة. انظــر  ــك. قــم بإشــراك جمي ــى ذل ــط ، ومــا إل والخرائ

الصفحــة 52 لمعرفــة المزيــد عــن التخطيــط التشــاركي.

تحقق من الخطط مع المجتمع قبل البدء في التنفيذ 	

قــم بتنظيــم  مقابلــة مجتمعيــة  لمناقشــة خطــة االســتجابة النهائيــة قبــل التنفيــذ للتأكــد مــن أنهــا تلبــي 
احتياجــات المجتمــع وتوقعاتــه. هــذه فرصــة لتوضيــح أي ســوء فهــم أو توقعــات غيــر واقعيــة، واإلجابــة علــى 

األســئلة والموافقــة علــى أي مســاهمات مــن المجتمــع.

أداة:          الم ابالت المجتمعية 

أمثلة من الحركة

النهــج الــذي تقــوده المجتمعــات المحليــة لتخطيط االنتعاش فــي موزامبيق
تقــوده  األحمــر نهجــا  والهــال  األحمــر  الصليــب  الدولــي لجمعيــات  الموزمبيقــي واالتحــاد  األحمــر  الصليــب  اعتمــد 
ــة   ــة مجتمعي ــة  بمقابل ــدأت العملي ــداي فــي عــام 2019. ب ــة للتخطيــط لانتعــاش بعــد إعصــار إي المجتمعــات المحلي
للتعريــف بالصليــب األحمــر وشــرح عمليــة تقييــم التعافــي واإلجابــة علــى أي أســئلة. تــم تدريــب المتطوعيــن علــى 
التواصــل الجيــد، ومدونــة قواعــد الســلوك والوقايــة مــن االســتغال واالعتــداء الجنســيين واالســتجابة لهمــا قبــل 
إجــراء  مســح  أســري متعــدد القطاعــات.  تــم تثليــث البيانــات التــي تــم جمعهــا فــي  المســح مــن خــال المناقشــات 
الجماعيــة المركــزة، والتقويمــات الموســمية، والهشاشــة، ورســم خرائــط  القــدرات و خرائــط المخاطــر،  والجولــة 
ــة.  ــة الفعال االســتطاعية . وشــمل ذلــك جمــع المعلومــات للمســاعدة فــي التخطيــط لنهــج المشــاركة المجتمعي
ثــم عقــدت سلســلة مــن  ورشــات العمــل التخطيطيــة مــع مجموعــات مختلفــة فــي المجتمــع لعــرض نتائــج التقييــم. 
صنــف أفــراد المجتمــع األنشــطة التــي أرادوا  القيــام بهــا . وكجــزء مــن ذلــك، حــدد المجتمــع أيضــا األنشــطة التــي 
يمكنهــم تنفيذهــا بأنفســهم وأيــن يحتاجــون إلــى دعــم الصليــب األحمــر. وضــع أفــراد المجتمــع وفريــق الصليــب األحمــر 
جــدوال زمنيــا للقيــام باألنشــطة باســتخدام الصــور، المرمــزة باأللــوان حســب القطــاع، لضمــان المشــاركة الكاملــة مــن 
قبــل الجميــع، بغــض النظــر عــن معرفــة القــراءة والكتابــة. فــي هــذه المرحلــة، تمــت مناقشــة أســاليب للعمــل مــع 
المجتمــع، والــذي تضمــن إنشــاء لجنــة مجتمعيــة )تــم التصويــت عليهــا مــن قبــل المجتمــع مــع مراعــاة التــوازن بيــن 
األنــواع االجتماعيــة( وإنشــاء نظــام للتغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع. وتــم االتفــاق علــى عقــد اجتماعــات أســبوعية مــع 
اللجنــة وشــهرية مــع المجتمــع بأســره. تــم تدريــب اللجنــة علــى المبــادئ األساســية للصليــب األحمــر والهــال األحمــر 
والوقايــة مــن االســتغال واالعتــداء الجنســيين واالســتجابة لهمــا ووضعــت اختصاصاتهــا الخاصــة بهــا . التغذيــة 
راجعــة تــم توفيرهــا مــن خــال اللجنــة وخــط هاتفــي مجانــي يديــره برنامــج األغذيــة العالمــي. اقــرأ دراســة الحالــة الكاملــة.



88          دليل الصليب األحمر والهالل األحمر للمشاركة المجتمعية والمساءلة  



        وحدة 5  المشاركة المجتمعية والمساءلة في االستجابة الطارئة           89

ناقش واتفق على معايير االختيار وعمليات التوزيع مع المجتمعات87
يتلقــى  مــن  المعونــة  تقــدم   التــي  الــوكاالت  تختــار  لمــاذا  أو  كيــف  المجتمعــات  تعــرف  مــا  ا  نــادر
الدعــم ومــن ال يتلقــى الدعــم، انظــر الصفحــة 14. وهــذا يمكــن أن يســبب توتــرا فــي المجتمعــات 
ويــؤدي إلــى تصــورات أن الجمعيــة الوطنيــة متحيــزة أو غيــر نزيهــة، ممــا يؤثــر علــى الوصــول اآلمــن 

والمتطوعيــن. للموظفيــن 

كحد أدنى عنرما ويون السعة والوقت والموارد محرودة

شرح معايير االختيار وعمليات االستهداف 	

  إبــاغ معاييــر االختيــار علــى نطــاق واســع وواضــح للمتلقيــن وغيــر المتلقيــن، باســتخدام مجموعة من 	 
القنــوات واألســاليب. وهــذا يســاعد علــى منــع الشــائعات والتوتــرات مــن  التزايــد وتهديــد الوصول

  وفــي حيــن أنــه مــن األســهل واألســرع فــي كثيــر مــن األحيــان أن يطلــب مــن قــادة المجتمــع المحلــي 	 
اختيــار مــن يتلقــى الدعــم، فــإن هــذا يعــرض الجمعيــة الوطنيــة لخطــر الفســاد وعــدم الوصــول إلــى 

مــن هــم فــي أمــس الحاجــة إليــه.
  إذا قــام قــادة المجتمــع بتحديــد  مــن هــم المســتهدفين ، فمــن المهــم التحقــق مــن القوائــم عــن 	 

ــار ــر االختي ــم  للتأكــد مــن أنهــا تفــي بمعايي ــة مــن المدرجيــن فــي القوائ ــق التحقــق مــن نســبة مئوي طري
  إن نشــر قوائــم المســتلمين فــي مــكان عــام يدعــم الشــفافية ويمكــن أن يســاعد فــي تحديــد الفســاد 	 

ولكــن يجــب مناقشــته مــع المجتمــع أواًل ألنــه قــد يعــرض األشــخاص لخطــر العنــف أو الوصــم.

أدوات:          األساليب التشاركية لمعاكير االختيار             مصفوفة وسائل التواصل

كن مستعدا للرد على األسئلة والشكاوى 	

  يجــب وضــع آليــة تغذيــة الراجعــة للــرد علــى األســئلة والشــكاوى المتعلقــة بعمليــة االختيــار. انظــر 	 
الوحــدة 6 فــي الصفحــة 103

  مــن المحتمــل أن تكــون الشــكوى األكثــر شــيوًعا مــن أولئــك الذيــن يشــعرون أنــه تــم إغفالهــم بشــكل 	 
غيــر عــادل، لذلــك يجــب أن يكــون لديــك عمليــة واضحــة للتحقيــق فــي هــذه الحــاالت وتقديــم شــرح 
للقــرار النهائــي لمقــدم الشــكوى. يمكــن أن يــؤدي عــدم التعامــل مــع نــوع الشــكوى إلــى فقــدان الثقــة 

والغضــب وحتــى الحــوادث األمنيــة.

أداة:          مجموعة التغذكة الراجعة

مناقشة عمليات التوزيع 	

 اسأل ممثلي المجتمع عن أفضل األيام واألوقات  واالساليب من أجل عمليات التوزيع.	 

أداة:          ال ائمة المرجعية للمشاركة المجتمعية والمساءلة من أجل  ال طاعات واألدوار

التدابير المتقدمة عنرما كيون هناك المزكر من ال ررات والوقت والموارد

االتفاق على معايير االختيار مع المجتمع 	

  إذا كان ذلــك ممكًنــا،  اتفــق  علــى معاييــر االختيــار مــع المجتمــع حيــث قــد يكــون لديهــم تصــورات 	 
مختلفــة لمــن هــم فــي أمــس الحاجــة أو  األشــد ضعفــًا.
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  االشــتراك مــع مجموعــة واســعة مــن  الفئــات ، بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن مــن غيــر المحتمــل أن 	 
يتلقــوا الدعــم

  ضــع فــي اعتبــارك هيــاكل الســلطة المحليــة والتسلســات الهرميــة االجتماعيــة وكيــف يمكنهــا 	 
التأثيــر علــى اقتراحــات األشــخاص بشــأن معاييــر االختيــار واالســتهداف

  قــد ال تتفــق المجتمعــات مــع ســبب الحاجــة إلــى عمليــات االختيــار أو تفهمــه، لــذا اشــرح لمــاذا ال 	 
تســتطيع الجمعيــة الوطنيــة مســاعدة الجميــع بشــكل متســاوي  ، ، علــى ســبيل المثــال، المــوارد 

المحــدودة.

أداة:          األساليب التشاركية لمعاكير االختيار

استخدم االستهداف المبني على المجتمع  	

  اعتمــاًدا علــى الســياق، قــد يكــون مــن الممكــن تحديــد الفئــة المشــتهدفة  بمشــاركة المجتمــع 	 
بأكملــه. هــذا يمكــن أن يســاعد فــي ضمــان أن تكــون العمليــة عادلــة و منفتحــة . ومــع ذلــك، مــن 

المهــم مناقشــة هــذا الخيــار أواًل وضمــان عــدم تعــرض ســامة األشــخاص وكرامتهــم للخطــر
  وبــدال مــن ذلــك، إشــراك مختلــف فئــات المجتمــع وممثليــه  فــي تحديــد مــن يجــب أن يحصــل علــى 	 

ــر تشــاركية مــن االعتمــاد فقــط علــى قــادة المجتمــع،  ــار. هــذا أكث ــر االختي ــى معايي الدعــم اســتنادا إل
ولكــن ال يــزال بحاجــة إلــى  عمليــة تحقــق

  فــي حالــة اســتهداف الفئــات المهمشــة، اســألهم عــن كيفيــة القيــام بذلــك لتجنــب وصمهــم أو 	 
للخطــر. تعريضهــم 

خطط لعمليات التوزيع مع المجتمعات وأصحاب المصلحة الرئيسيين 	

  ناقــش مــع مجموعــات المجتمــع المحلــي والفئــات المســتهدفة، الطــرق األكثــر أمانــا وفعاليــة 	 
لتوزيــع الدعــم، ســواء كانــت هــذه ســلع تقليديــة عينيــة، أو مســاعدة نقديــة

 اطلب من المجتمع المساعدة في إدارة التوزيع، بما في ذلك من ال ينبغي أن يشارك.	 

أداة:          ال ائمة المرجعية للمشاركة المجتمعية والمساءلة من أجل  ال طاعات واألدوار 

أمثلة من الحركة

نهــج تشــاريك  لالتفــاق علــى معايير االســتحقاق  للحصول على المســاعدة 
النقدية والقســائم فــي نيجيريا

أنشــأت جمعيــة الصليــب األحمــر النيجيــري لجــان المرونــة المجتمعيــة للمســاعدة فــي إدارة المســاعدة النقديــة 
ــة المجتمعيــة بشــكل ديمقراطــي مــن قبــل  ــم انتخــاب لجــان المرون ــات. ت والقســائم كجــزء مــن االســتجابة للفيضان
المجتمعــات وتــم تزويدهــا بالتدريــب علــى أدوارهــا ومســؤولياتها، بمــا فــي ذلــك مهــارات التواصــل وأهميــة المســاءلة 
والنزاهــة. وتــم االتفــاق علــى معاييــر االختيــار بصــورة مشــتركة بيــن الصليــب األحمــر وأعضــاء لجان المرونــة المجتمعية، 
وعقــد  مقابلــة مجتمعيــة  لضمــان القبــول علــى نطــاق واســع. اســتخدمت لجــان المرونــة المجتمعيــة تمريــن المســح 
لتحديــد مــن يســتوفي المعاييــر المتفــق عليهــا مــن داخــل المجتمــع. ثــم تــم نشــر القوائــم علًنــا فــي قاعــة المدينــة، 
حيــث يمكــن ألفــراد المجتمــع  االطــاع عليهــا ، ورفضهــا إذا لــزم األمــر، مــن خــال خــط الهاتــف المجانــي لجمعيــة 
الصليــب األحمــر النيجيــري. كمــا كان للجــان المرونــة المجتمعيــة دور حاســم فــي شــرح معاييــر  االســتحقاق للمجتمــع 
األوســع ككل ، وإدارة الشــائعات، وجمــع الشــكاوى والمســاعدة فــي الــرد عليهــا. كمــا تــم تبــادل المعلومــات مباشــرة 
مــع أفــراد المجتمــع حــول معاييــر األهليــة للحصــول علــى المســاعدة النقديــة والقســائم، وعمليــات التوزيــع، وكيفيــة 
طــرح األســئلة أو تقديــم الشــكاوى خــال الزيــارات مــن منــزل إلــى منــزل  والمقابــات المجتمعيــة  تلقــت جمعيــة 
الصليــب األحمــر النيجيــري 134 تعليقــا، منهــا 35 شــكوى مقدمــة أساســا مــن األســر التــي ال تتلقــى المســاعدة النقديــة 
والقســائم فــي هــذه الحــاالت، أوضحــت جمعيــة الصليــب األحمــر النيجيــري  المبــرر  لمعاييــر ااالســتحقاق  بمــا فــي ذلــك 

المــوارد المحــدودة والحاجــة إلــى الوصــول إلــى الفئــات  األشــد ضعفــًا.
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خطــوات بســيطة  مــن اجل توزيع  أفضل فــي زنجبار
اســتخدم فــرع زنجبــار التابــع لجمعيــة الصليــب األحمــر التنزانــي أســاليب بســيطة وغيــر مكلفــة لضمــان المشــاركة 
المجتمعيــة الجيــدة والمســاءلة أثنــاء توزيــع المــواد غيــر الغذائيــة علــى 100 أســرة فــي أعقــاب الفيضانــات. اختــار القــادة 
ا، مــع ذلــك، قامــت جمعيــة الصليــب األحمــر التنزانــي  بزيــارات منزليــة للتحقــق مــن  المحليــون األســر األكثــر تضــرًر
اســتيفائها لمعاييــر االختيــار وأصــدرت لهــم بطاقــات تحمــل ختــم جمعيــة الصليــب األحمــر التنزانيــة وتوقيــع منســق 
الفــرع.  قــام الصلســيب األحمــر التنزانــي بمشــاركة  المعلومــات عــن معاييــر االختيــار، و مواعيــد التوزيــع، والمواقــع، 
وكيفيــة االتصــال بالفــرع لطــرح األســئلة، مــن خــال مقابــات مــع المجتمــع والزيــارات المنزليــة واســتعمال مكبــرات 
الصــوت. فــي يــوم التوزيــع، تــم وضــع أوراق تحــوي تفاصيــل مــا ســيحصل عليــه األشــخاص والكميــة، وتــم إنشــاء 

مكتــب مســاعدة حيــث يمكــن لألشــخاص إرســال نمــوذج ماحظــات أو التحــدث إلــى أحــد المتطوعيــن.

إدراج أنشطة ومؤشرات المشاركة المجتمعية والمساءلة في خطط 
االستجابة والموازنات

إذا لــم تكــن مشــاركة المجتمــع فــي الخطــة والميزانيــة، فهنــاك فرصــة قويــة لنســيانها أثنــاء االندفــاع 
والضغــط لاســتجابة.

التدابير الدنيا عنرما ويون ال ررات والوقت والموارد محرودة

خطط لنهج المشاركة المجتمعية مع فريق العمليات بأكمله 	

وهــذا يضمــن أن يفهــم الجميــع كيــف ســيتم إشــراك المجتمعــات المحليــة والمســؤوليات داخــل قطاعهــم. 
هــذا مهــم بشــكل خــاص آلليــات  التغذيــة  الراجعــة حيــث ســتتحمل جميــع القطاعــات مســؤولية التصــرف 
وإجــراء التغييــرات بنــاًء علــى  التغذيــة الراجعةالــواردة، لــذا فــإن المشــاركة مــن قبــل الموظفيــن واإلدارة أمــر بالــغ 
ــاًء عليهــا. ــا والتصــرف بن ــة الراجعــة  ومناقشــتها داخلًي األهميــة. ضــع خطــة واضحــة لكيفيــة مشــاركة  التغذي

أدوات:          وضع خطة طوارئ المشاركة المجتمعية والمسائلة            ال ائمة المرجعية للمشاركة المجتمعية 
والمساءلة من أجل  ال طاعات واألدوار

إدراج أنشطة ومؤشرات المشاركة المجتمعية في خطة االستجابة وموازنتها 	

اشــرح  بشــكل ســردي فــي  خطــة االســتجابة وخطــة النشــاط كيفيــة مشــاركة المعلومــات مــع المجتمعــات ودعم 
المشــاركة وإدارة  التغذيــة الراجعــة . يجــب أن تكــون هنــاك مؤشــرات إلدارة هــذا، وتمويــل مخصــص فــي الموازنــة.

أداة:          أداة رصر وو ييم المشاركة المجتمعية والمسائلة

أمثلة من الحركة
فيمــا يلــي بعــض األمثلــة علــى خطــط العمــل الطارئــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر حيــث تــم دمــج نهــج المشــاركة 

المجتمعيــة والمســاءلة بشــكل جيــد:

نداء صندوق الطوارئ لإلغاثة  في حاالت  الكوارث من اجل عواصف الرياح في  ليسوتو 

https://adore.ifrc.org/Download.aspx?FileId=446402

نداء الطوارئ  من أجل إعصار دوريان في جزر البهاما  

https://adore.ifrc.org/Download.aspx?FileId=255686
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مؤشرات المشاركة المجتمعية والمساءلة للعمليات
)لمزيد من الخيارات انظر األداة 7: أداة رصد وتقييم المشاركة المجتمعية والمسائلة(

هــذه قائمــة مــن المؤشــرات التشــغيلية المحتملــة. ال يلــزم اســتخدامها جميًعــا، ولكــن مــن المهــم تضميــن بعضهــا 
الــذي يراقــب التقــدم مــن خــال أعيــن أعضــاء المجتمــع. يجــب تصنيــف البيانــات التــي يتــم جمعهــا مــن أفــراد المجتمــع 
المحلــي حســب الجنــس والعمــر واإلعاقــة )كحــد أدنــى( حتــى يمكــن تحديــد أي ثغــرات فــي إشــراك مجموعــات محــددة.

رصد أنشطة المشاركة المجتمعية
  # / النســبة المئويــة للموظفيــن والمتطوعيــن العامليــن فــي العمليــة الذيــن تــم إطاعهــم علــى المشــاركة 	 

والمســاءلة المجتمعيــة 
 تم اإلباغ عن العملية من خال تقييم لاحتياجات	 
 تم اإلباغ عن العملية عن طريق تحليل السياق	 
  # مــن مجموعــات المجتمــع المختلفــة والممثليــن الذيــن تمــت استشــارتهم بشــأن خطــط االســتجابة، لــكل 	 

موقــع جغرافــي
  # ونــوع الوســائل الموضوعــة لمشــاركة المعلومــات مــع المجتمعــات حــول مــا يحــدث فــي العمليــة، بمــا فــي ذلــك 	 

معاييــر االختيــار فــي حالــة اســتخدامها
 # فرص المشاركة المجتمعية في إدارة وتوجيه العملية	 
 # نوع الوسائل الموضوعة لجمع  التغذية الراجعة والشكاوى من المجتمع	 
 # من القرارات التشغيلية التي اتخذت على أساس التغذية الراجعة من المجتمع	 

رصد مستويات مساءلة البرامج أمام المجتمعات المحلية88
 % ألفراد المجتمع الذين يشعرون أن المساعدة التي تقدمها العملية تغطي حالًيا احتياجاتهم األكثر أهمية	 
  % ألفــراد المجتمــع الذيــن يشــعرون  باحتــرام مــن قبــل موظفــي  بأنهــم يعاملــون باحتــرام مــن قبــل موظفــي 	 

ومتطوعــي العمليــة 
 % ألفراد المجتمع الذين يشعرون بأن العملية قد تواصلت بشكل جيد بشأن الخطط واألنشطة	 
 % ألفــراد المجتمــع الذيــن يشــعرون أن آرائهــم تؤخــذ فــي االعتبــار أثنــاء التخطيــط للعمليــة واتخــاذ القرار	 
  % ألفــراد المجتمــع الذيــن يعرفــون كيــف قــررت العمليــة مــن الــذي يجــب أن يتلقــى المســاعدة ومــن ال يتلقــى 	 

المســاعدة
  % ألفــراد المجتمــع، بمــا فــي ذلــك الفئــات المهمشــة والمعرضــة للخطــر، الذيــن يعرفــون كيفيــة تقديــم التغذيــة 	 

الراجعــة أو تقديــم شــكوى بشــأن العمليــة
 % لألشخاص الذين تلقوا رًدا على تغذيتهم الراجعة أو شكواهم بشأن العملية	 
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التنفيذ أثناء 

تبادل المعلومات بانتظام حول االستجابة مع المجتمع، وذلك باستخدام 
أفضل األساليب  لمختلف الفئات

قــد يــؤدي عــدم مشــاركة المعلومــات مــع المجتمعــات حــول االســتجابة إلــى إشــاعات وتوقعــات غيــر 
واقعيــة وانهيــار الثقــة بيــن المجتمــع المحلــي والجمعيــة الوطنيــة.

التدابير الدنيا عنرما ويون ال ررات والوقت والموارد محرودة

الحفاظ على تقاسم المعلومات حول االستجابة من خالل قنوات متعددة 	

تبــادل المعلومــات بشــكل منهجــي عــن الخطــط التشــغيلية والتقــدم  المحــرز واألنشــطة ومعاييــر االختيــار 
وعمليــات التوزيــع والتأخيــر والتحديــات وحقــوق النــاس واســتحقاقاتهم. اإلعــان عــن آليــة ا التغذيــة الراجعــة  
وأي فــرص للمشــاركة المجتمعيــة. اســتخدام قنــوات تواصــل  متعــددة، حيــث لــن تصــل قنــاة واحــدة إلــى 
ــة. التأكــد مــن أن المتطوعيــن فــي  ــع، والتأكــد مــن أن المعلومــات واضحــة وبســيطة وباللغــات المحلي الجمي
المجتمــع يتــم إبقائهــم علــى علــم حتــى يتمكنــوا مــن مشــاركة معلومــات دقيقــة مــع المجتمــع. انظــر الصفحــة 

61 مــن وحــدة البرامــج للحصــول علــى أدلــة  أكثــر تفصيــا.

أدوات:          مصفوفة وسائل  التواصل            ورقة أسئلة وأجوبة للمتطوعين

التواصل بوضوح عندما تنتهي االستجابة ومصادر الدعم األخرى 	

التواصــل بوضــوح عنــد انتهــاء العمليــة، مــا ســيتم تســليمه، مــن يمكــن للمجتمــع االتصــال بــه فــي حالــة حــدوث 
مشــكات ومصــادر أو إحــاالت للحصــول علــى دعــم مســتمر. يجــب إبقــاء الموظفيــن والمتطوعيــن علــى درايــة 
أيضــا، حتــى يتمكنــوا مــن اإلجابــة بدقــة علــى أســئلة المجتمــع. يمكــن أن يضــر إنهــاء العمليــة دون ســابق إنــذار 

بالعاقــة بيــن الجمعيــة الوطنيــة والمجتمــع.

أداة:          إررادات استراويجية الخروج

التدابير المتقدمة عنرما كيون هناك المزكر من ال ررات والوقت والموارد

اختبار ومراجعة  أسليب التواصل 	

تحقــق بانتظــام بــأن العمليــة تســتخدم القنــوات واألســاليب واللغــات األكثــر ثقــة والمفضلــة للوصــول إلــى 
مختلــف المجموعــات وأن المعلومــات التــي تمــت مشــاركتها يتــم تلقيهــا وفهمهــا ومفيــدة. وقــد يلــزم تكييــف 

أســاليب االتواصــل مــع أثــر التغيــرات الطارئــة وتطــور الوضــع.

أدوات:          أداة رصر وو ييم المشاركة المجتمعية والمسائلة            مصفوفة وسائل  التواصل
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أمثلة من الحركة

تتغلــب جمعيــة الهــالل األحمــر في بنغالديــش على معوقات التواصل بشــان  
19- بكوفيد

تقليدًيــا بشــكل معتــاد، تســتخدم  جمعيــة الهــال األحمــر  فــي بنغاديــش وســائل تواصــل مباشــرة مــع المجتمعــات. 
ومــع ذلــك، كان علــى الجمعيــة الوطنيــة توســيع نطــاق اســتخدامها لوســائل التواصــل االجتماعــي عندمــا وضــع 
كوفيــد19- قيــودا علــى كيفيــة مقابلــة النــاس. راقبــت الجمعيــة الوطنيــة التعليقــات علــى حســاباتها علــى وســائل 
التواصــل االجتماعــي لفهــم المخــاوف المحــددة لألشــخاص وتــم إنشــاء منشــورات متابعــة لمعالجــة أســئلتهم. علــى 
ســبيل المثــال، عندمــا أعلنــت جمعيــة الهــال األحمــر فــي بنغاديــش  حملــة التطعيــم علــى صفحتهــا علــى الفيســبوك، 
كان لــدى األشــخاص العديــد مــن األســئلة حــول التســجيات ومعاييــر  االســتحقاق ، لذلــك  ردت بمنشــورات متابعــة 
تتضمــن كل التفاصيــل. قبــل المشــاركة علنــا، يتــم إرســال المنشــورات والرســائل إلــى موظفــي جمعيــة الهــال األحمــر  
فــي بنغاديــش  واالتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر والمتطوعيــن وعائاتهــم وأصدقائهــم، 
األحمــر  الهــال  بجمعيــة  الخاصــة  الفيســبوك  األمــر. صفحــة  لــزم  إذا  وتعديلهــا  يتــم فهمهــا  كان  إذا  مــا  الختبــار 
البنغاديشــي هــي مصــدر »تــم التحقــق منــه علــى فيســبوك« للمعلومــات حــول الوبــاء، حيــث يبلــغ متوســط وصــول 
ا تحتــوي علــى نصــوص ورســوم متحركــة  ومقابــات  كل منشــور إلــى 87,372 شــخصا. تتضمــن المنشــورات صــوًر
شــخصية مباشــرة علــى فيســبوك مــع الخبــراء ومقاطــع فيديــو أخــرى لتشــجيع األشــخاص علــى التســجيل للحصــول 
علــى اللقاحــات وتقديــم المعلومــات. يتــم الــرد علــى األســئلة الــواردة مــن الجمهــور أو إحالتهــا إلــى رقــم الخــط  الســاخن  

للتطعيــم التابــع لحكومــة بنغاديــش.

يســاعد التواصــل الجيــد في مالوي على معالجة الفســاد من قبل قــادة المجتمع
خــال المناقشــات الجماعيــة المركــزة  لبرنامــج القــدرة علــى الصمــود، تــم إطــاع جمعيــة الصليــب األحمــر لمــاوي 
علــى المشــكات المتعلقــة باســتبدال قــادة المجتمــع ألســماء علــى قوائــم التوزيــع، والتــي تفاقمــت بســبب اإلحجــام 
الثقافــي عــن تقديــم شــكوى فــي مــاوي. لذلــك كجــزء مــن االســتجابة لإعصــار، نفــذت الجمعيــة الوطنيــة ثاثــة تدابيــر 

بســيطة لوقــف حــدوث هــذه الممارســة:

1.    تــم تدريــب المتطوعيــن علــى  أســاليب  المشــاركة المجتمعيــة، بمــا فــي ذلــك حقــوق النــاس، ومــا هــي المعلومــات 
التــي يجــب مشــاركتها مــع المجتمعــات وكيفيــة جمــع التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع والــرد عليهــا

2.    عقــدت جلســات توعيــة لشــرح أهــداف االســتجابة، ومــن الــذي  ســيتلقى الدعــم ، و المــواد  التــي يجــري توزيعهــا، 
وكيــف يمكــن للنــاس مشــاركة  أي شــكاوى أو  مخــاوف  بشــكل ســري. تــم أيًضــا مشــاركة هــذه المعلومــات مــن 

خــا زيــارة كل خيمــة مــن قبــل المتطوعيــن

3.     تــم إنشــاء أنظمــة  للتغذيــة الراجعــة والشــكاوى بمــا في ذلــك صناديق االقتراحات وخط هاتفي مباشــر  ومقابات 
شــخصية مــع متطوعــي جمعيــة الصليــب األحمــر لمــاوي. تــم إنشــاء مكاتــب المســاعدة أيضــا خــال جميــع 

التوزيعــات بحيــث يمكــن التقــاط أي مشــاكل فــي اليــوم وحلهــا بســرعة.

وبضمــان معرفــة النــاس بحقوقهــم واســتحقاقاتهم وكيــف يمكنهــم الشــكوى بأمــان وســرية، تمكــن الصليــب األحمــر 
فــي مــاوي  مــن منــع العديــد مــن حــاالت الفســاد أو التخويــف مــن قبــل قــادة المجتمــع المحلــي. باإلضافــة إلــى تدريــب 
جميــع المتطوعيــن، تقــوم جمعيــة الصليــب األحمــر لمــاوي اآلن بإحاطــة قــادة المجتمــع أيضــا، لضمــان فهمهــم  
لتفويــض جمعيــة الصليــب األحمــر لمــاوي ونهــج عــدم التســامح مطلقــا مــع الفســاد. قــراءة دراســة الحالــة الكاملة89.

https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/MRCS-fighting-corruption-case-study.pdf
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دعم مشاركة المجتمع في اتخاذ القرارات بشأن االستجابة8
تــؤدي المشــاركة إلــى عمليــات أفضــل مــن خــال ضمــان عمــل المجتمــع والجمعيــة الوطنيــة معــا 
للتغلــب علــى أي مشــاكل محتملــة. يــؤدي عــدم إشــراك المجتمعــات إلــى اتبــاع نهــج مــن أعلــى إلــى 

أســفل، وانعــدام الثقــة، ومشــكات محتملــة تتعلــق باألمــن والوصــول.

التدابير الدنيا عنرما ويون ال ررات والوقت والموارد محرودة

»إشراك المجتمع في اتخاذ القرارات الرئيسية 	

ضــع نهــج، مثــل  المقابــات المجتمعيــة  المنتظمــة أو المناقشــات الجماعيــة المركــزة، إلشــراك المجتمــع 
فــي القــرارات الرئيســية حــول العمليــة. استشــر شــريحة  تمثــل  المجتمــع بمــا فــي ذلــك الرجــال والنســاء وأي 
مجموعــات مهمشــة. علــى ســبيل المثــال، اطلــب اقتراحــات حــول كيفيــة تنفيــذ األنشــطة، وناقــش الموقــع 
والتصميــم ألي  تشــييد ، واطلــب مدخــات حــول معاييــر االختيــار واســتهداف المســتلمين، والقــرارات حــول 
األنشــطة التــي يجــب  الحفــاظ عليهــا  أو  لغائهــا ، وكيفيــة الــرد علــى القضايــا المثــارة مــن خــال  التغذيــة 

ــد مــن التوجيــه. الراجعــة. انظــر الصفحــة 64 مــن وحــدة البرامــج للحصــول علــى مزي

أدوات:          أداة المناقشات الجماعية المركزكة  للمشاركة المجتمعية والمسائلة            أداة الم ابالت المجتمعية 

التدابير المتقدمة عنرما كيون هناك المزكر من ال ررات والوقت  و الموارد

 تمكين المشاركة المجتمعية  الفعالة  في إدارة وتوجيه العملية، بما في ذلك دعم  	
األنشطة والحلول التي يقودها المجتمع

إنشــاء آليــات لتســليم المزيــد مــن ســلطة صنــع القــرار إلــى المجتمعــات المحليــة، علــى ســبيل المثــال مــن 
خــال اللجــان المجتمعيــة أو دعــم خطــط العمــل التــي يقودهــا المجتمــع. مناقشــة القضايــا التشــغيلية الجاريــة 
وطلــب مســاهمة المجتمــع فــي القــرارات الرئيســية. تأكــد مــن أن اللجنــة موثوقــة وتــؤدي دورهــا كجســر بيــن 
المجتمــع والجمعيــة الوطنيــة. انظــر الصفحــة 64 لمعرفــة المزيــد عــن المشــاركة المجتمعيــة والصفحــة 122 

لمعرفــة المزيــد عــن دعــم الحلــول التــي يقودهــا المجتمــع أثنــاء االســتجابة للوبــاء.

خّطط  لالنسحاب مع المجتمعات 	

تنظيــم اجتماعــات التخطيــط مــع ممثلــي المجتمــع المحلــي وأعضــاء لمناقشــة مــا ينبغــي أن يحــدث بعــد 
انتهــاء العمليــة واالتفــاق علــى خطــة  االنســحاب.

أداة:          إررادات استراويجية  االنسحاب

16
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أمثلة من الحركة

تخطــط فــرق العمــل المجتمعية في إندونيســيا ألنشــطة االســتجابة لفيروس 
كوفيــد-19 الخاصة بها

يعمــل الصليــب األحمــر اإلندونيســي  بشــكل اعتيــادي  مــن خــال فــرق العمــل المجتمعيــة فــي المجتمعــات. يتــم 
ــة   ــة الوطني ــن  الجمعي ــة وتعمــل كحلقــة وصــل بي ــة كأول المســتجيبين فــي كارث ــب هــذه المجموعــات التطوعي تدري
والمجتمــع  ككل  لدعــم المجتمعــات لقيــادة اســتجابتها الخاصــة لكوفيــد-19، قــدم الصليــب األحمــر اإلندونيســي منحــا 
نقديــة إلــى فــرق العمــل المجتمعيــة، والتــي يمكــن اســتخدامها اعتمــادا علــى االحتياجــات المحــددة فــي مجتمعهــم. 
قــدم الصليــب األحمــر اإلندونيســي قائمــة واســعة مــن األنشــطة التــي يمكــن اســتخدام المنــح لها، بما فــي ذلك تقصي 
ــر أو رصــد ســلوك النــاس بشــأن كوفيــد-19،  ــز الصحــة وإنتــاج األقنعــة وغســل اليديــن أو التطهي المخالطيــن، وتعزي
لكــن القــرار بشــأن كيفيــة اســتخدام التمويــل كان مــع المجتمــع. تلقــت فــرق العمــل المجتمعيــة التوجهــات والتدريــب 
عبــر اإلنترنــت، وذلــك باســتخدام Zoom و WhatsApp، والتــي غطــت التوجيــه بشــأن المنحــة ووضــع الموازنــة والرصــد 
والوقايــة مــن كوفيــد-19. ولضمــان المشــاركة المجتمعيــة الكاملــة فــي العمليــة، قــدم الصليــب األحمــر األندونيســي 
أيضــا تدريبــا ألعضــاء فــرق العمــل المجتمعيــة حــول كيفيــة تلقيهــم للمدخــات واالقتراحــات والشــكاوى وحــول كيفيــة 

اســتخدام المنــح مــن المجتمــع ككل.

اســتخدام القــدرات المحليــة لتخطيــط وإدارة التوزيعات فــي ليبيا
عمــل  مجموعــات  ليبيــا،  طرابلــس،  فــي  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  للجنــة  التابــع  الدائمــة  العــودة  برنامــج  أنشــأ 
مجتمعيــة للمســاعدة فــي تخطيــط عمليــات توزيــع المســتلزمات المنزليــة األساســية واإلشــراف عليهــا. تــم توزيــع 
نشــرة تفصيليــة عــن االختصاصــات أثنــاء عمليــات تســجيل األســر لضمــان الشــفافية حــول غــرض مجموعــات 
العمــل المجتمعيــة وُطلــب مــن النــاس  ترشــيح أنفســهم. واســتخدمت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر اجتماعــات 
مــع مجموعــات العمــل المجتمعيــة لمشــاركة نتائــج التقييــم التــي تــم التوصــل غليهــا ومناقشــة خطــة العمــل. 
ــة المجتمــع  ــك تعبئ ــات اللوجســتية للتوزيعــات، بمــا فــي ذل ــع الترتيب ــة بجمي اهتمــت مجموعــات العمــل المجتمعي
والمســاعدة فــي إدارة التوقعــات. كمــا دعمــت الفريــق فــي التواصــل مــع أفــراد المجتمــع، وجمــع التغذيــة الراجعــة، 
ــي للتواصــل الجيــد والعمــل المشــترك  ــر اإليجاب وتصحيــح الشــائعات. تشــمل الــدروس الرئيســية المســتفادة األث
مــع مجموعــات العمــل المجتمعيــة علــى مســتوى قبــول اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر. أعــرب أعضــاء المجتمــع 
التوصيــات  تشــمل  التدخــل.  علــى  المفروضــة  القيــود  بشــأن  صادقــة  كانــت  المنظمــة  ألن  تقديرهــم  عــن  أيضــا 
الخاصــة بالتحســينات إعــداد مجموعــات العمــل المجتمعيــة أثنــاء مرحلــة التقييــم وضمــان فهــم جيــد للمجموعــات 

ــة البرنامــج. ــذ بداي المختلفــة فــي المجتمــع من
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االستماع إلى التغذية الراجعة من المجتمع واالستعانة بها لتوجيه االستجابة
ــة الراجعــة مــن المجتمــع أمــًرا بالــغ األهميــة لفهــم مــا إذا كانــت العمليــة تلبــي احتياجــات  تعــد التغذي
األشــخاص وأيــن يلــزم إجــراء تحســينات. ســيكون لــدى أفــراد المجتمــع أســئلة ومخــاوف واقتراحــات، 
ســواء كانــت اآلليــة الرســمية للتغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع موجــودة أم ال، لذلــك مــن المهــم أن يكــون 
لديــك طريقــة إلدارة التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع أو يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى خلــق جــو مــن اإلحبــاط 

وفقــدان الثقــة. 

التدابير - الدنيا عنرما ويون ال ررات والوقت والموارد محرودة

إعداد آلية تغذية راجعة من المجتمع بسيطة والحفاظ عليها 	

كحــد أدنــى، يجــب أن تفــي هذه اآلليــة بالمتطلبات التالية:

ــال، مباشــرة مــن خــال 	  ــة الراجعــة، علــى ســبيل المث ــان علــى األقــل لجمــع التغذي   يتوفــر لديــك قنات
المتطوعيــن أو تمريرهــا مــن قبــل ممثلــي المجتمــع

  يجب على الجميع في المجتمع معرفة آلية التغذية الراجعة والشعور باألمان والراحة الستخدامها، 	 
بما في ذلك الرجال والنساء والفتيان والفتيات وأي مجموعات مهمشة أو معرضة للخطر  

  يجــب أن تكــون هنــاك وســيلة لتســجيل التغذيــة الراجعــة، مثــل جــدول بيانــات اكســل )excel(، وتتبــع  	 
القضايــا التــي لــم يتــم الــرد عليهــا

  يحتاج أفراد المجتمع إلى تلقي رد على تغذيتهم الراجعة	 
  يجب مناقشة كيفية التصرف بناء على  التغذية الراجعة في اجتماعات فريق االستجابة	 
  يجــب إحالــة القضايــا التــي تقــع خــارج نطــاق اختصــاص الجمعيــة الوطنيــة إلــى المنظمــات األخــرى 	 

والحكومــة والشــركاء
  يحتــاج جميــع الموظفيــن والمتطوعيــن إلــى فهــم كيفيــة عمــل آليــة التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع 	 

ودورهــم ومســؤوليتهم فــي دعمهــا
ــة الراجعــة الحساســة بأمــان وســام، علــى ســبيل 	    يجــب أن تكــون قــادرة علــى التعامــل مــع التغذي

المثــال، االســتغال واالعتــداء الجنســيين، والفســاد، أو قضايــا الحمايــة
  تحليــل مــا إذا كانــت التغذيــة الراجعــة تأتــي مــن شــريحة واســعة مــن المجتمــع وال يشــعر أحــد بأنــه 	 

مســتبعد مــن اســتخدام اآلليــة.

توفــر الوحــدة 6، الصفحــة 103، إرشــادات مفصلــة بشــأن آليات التغذية الراجعــة من المجتمع.

أدوات:          مجموعة التغذكة الراجعة            ال ائمة المرجعية للمشاركة المجتمعية والمساءلة من أجل  
ال طاعات واألدوار            أداة رصر وو ييم المشاركة المجتمعية والمسائلة             دليل المناقشات الجماعية المركزة

تحقق من أن العملية تلبي احتياجات الناس وتصل إلى الفئات األكثر عرضة للخطر 	

تحقــق بشــكل اســتباقي مــن أن العمليــة تلبــي احتياجــات األشــخاص، وتصــل إلــى الفئــات األكثــر عرضــة للخطــر، 
وأن الدعــم يتــم تقديمــه بالطريقــة الصحيحــة. يمكــن جمــع ذلــك مــن خــال عمليــات الرصــد الرســمية أو بشــكل 
الجماعيــة  المناقشــات  أو  الممثليــن  مــع  االجتماعــات  أو  المجتمــع  مــع  المقابــات  خــال  مــن  غيــر رســمي 

المركــزة مــع مجموعــات مختلفــة.

 أدوات:          أداة رصر وو ييم المشاركة المجتمعية والمساءلة            دليل المناقشات الجماعية المركزة
          ال ائمة المرجعية للمشاركة المجتمعية والمساءلة من أجل  ال طاعات واألدوار
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98          دليل الصليب األحمر والهالل األحمر للمشاركة المجتمعية والمساءلة  

مراقبة العمليات لرصد أي عواقب سلبية غير مقصودة 	

مراقبــة تأثيــر االســتجابة فــي المجتمــع األوســع لضمــان عــدم وجــود عواقــب ســلبية غيــر مقصــودة يمكــن أن 
تســبب ضــررا للنــاس. علــى ســبيل المثــال، تعريــض الفئــات المهمشــة للخطــر بشــكل أكبــر مــن خــال عمليــات 

معاييــر االختيــار أو زعزعــة اســتقرار األســواق المحليــة مــن خــال عمليــات توزيــع الغــذاء.

   التصرف بناًء على التغذية الراجعة من المجتمع وبيانات  الرصد  واستخدامها  	
لتوجيه االستجابة

مناقشــة التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع وبيانــات الرصــد كبنــد دائــم فــي جــدول أعمــال اجتماعــات الموظفيــن 
والمتطوعيــن واإلدارة، مــع مــا يكفــي مــن الوقــت لمناقشــة كيفيــة تعديــل العمليــة للعمــل علــى القضايــا 

التــي يثيرهــا المجتمــع.

أدوات:          مجموعة  التغذكة الراجعة

التدابير المتقدمة عنرما كيون هناك المزكر من ال ررات  والوقت والموارد

مراجعة وتحسين آلية التغذية الراجعة من المجتمع 	

والثقــة  الوصــول  إمكانيــة  حــول  المجتمــع  مــن  الراجعــة  التغذيــة  لجمــع  مركــزة  جماعيــة  مناقشــة  إجــراء 
فــي آليــة التغذيــة الراجعــة عبــر مجموعــات مختلفــة ومناقشــة كيفيــة تحســين اآلليــة، علــى ســبيل المثــال 
عــن طريــق إضافــة قنــوات إضافيــة أو تعزيــز أوقــات االســتجابة. اســتعراض كيفيــة التصــرف فــي التغذيــة 

التنســيق. الراجعــة فــي اجتماعــات  التغذيــة  الراجعــة داخليــا ومناقشــة كيفيــة تعزيــز اســتخدام 

 أدوات:          مجموعة التغذكة الراجعة            أداة رصر وو ييم المشاركة المجتمعية والمساءلة            
          دليل المناقشات  الجماعية الميزة

التنسيق مع الشركاء الخارجيين حول التغذية الراجعة من المجتمع 	

يــر و/أو بيانــات التغذيــة الراجعــة مــن  المشــاركة المنتظمــة لــرؤى التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع والتقار
اإللكترونــي  البريــد  اإلنســاني عبــر  المجــال  فــي  اآلخريــن  المصلحــة  مــع أصحــاب  الحساســة  المجتمــع غيــر 
أو فــي اجتماعــات التنســيق. عنــد الحاجــة، الدعــوة فــي اجتماعــات التنســيق أو االجتماعــات الثنائيــة للعمــل 

الجماعــي لمعالجــة القضايــا األوســع التــي أثيــرت فــي التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع.

أدوات:          ال ائمة المرجعية للمشاركة المجتمعية والمساءلة من أجل  ال طاعات واألدوار        

رصد فعالية نهج المشاركة المجتمعية 	

تحقــق ممــا إذا كانــت أســاليب مشــاركة المجتمــع تعمــل بشــكل جيــد وأن جميع المجموعات فــي المجتمع راضية 
عــن جــودة المعلومــات والمشــاركة والتأثيــر الــذي تمارســه علــى العمليــة - وقــم بإجراء التغييــرات عند الحاجة.

أدوات:          أداة رصر وو ييم المشاركة المجتمعية والمسائلة        

جمع دراسات حالة حول كيفية استخدام التغذية الراجعة من المجتمع 	

التقاط أمثلة على الوقت الذي تم فيه تعديل البرامج وتحسين التأثير بسبب التغذية الراجعة من المجتمع.

أدوات:          نموذج دراسة حالة في المشاركة المجتمعية والمسائلة         
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أمثلة من الحركة

أنشــأ الصليــب األحمــر لجــزر البهاما خطا مباشــرا لالســتجابة لألعاصير
أنشــأت جمعيــة الصليــب األحمــر لجــزر البهامــا، بدعــم مــن االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر، 
خطــا هاتفيــا ســاخنا ً مباشــرا مجانيــا  ىــدون الكشــف عــن هويــة المتصــل وســريا للرد علــى التغذية الراجعــة من المجتمع 
كجــزء مــن االســتجابة إلعصــار دوريــان. الخــط  الســاخن المباشــر مفتــوح مــن 9:30 صباًحــا حتــى 4:00 مســاًء مــن االثنيــن 
إلــى الجمعــة ويديــره ثاثــة موظفيــن باللغتيــن اإلنجليزيــة والكريوليــة. فــي البدايــة، تــم إنشــاء الخــط الســاخن المباشــر 
للــرد علــى القضايــا المتعلقــة ببطاقــات visa  المدفوعــة مســبًقا الموزعــة كجــزء مــن االســتجابة لألعاصيــر وتــم تشــغيله 
عبــر العديــد مــن الهواتــف المحمولــة، التــي تحتفــظ بهــا جمعيــة الصليــب األحمــر لجــزر البهامــا وموظفــو االتحــاد الدولــي 
لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر. ومــع ذلــك، فقــد ثبــت أن الخــط شــائع جــًدا لدرجــة أنــه تمــت ترقيتــه إلــى خــط 
ســاخن مباشــر مجانــي واحــد يمكنــه اســتقبال مكالمــات متعــددة فــي وقــت واحــد لضمــان عــدم تــرك أي مكالمــة دون 
إجابــة. الهــدف مــن الخــط الســاخن المباشــر هــو حــل كل حالــة أثنــاء المكالمــة، وقــد تــم اتخــاذ العديــد مــن التدابيــر لدعــم 
ذلــك، بمــا فــي ذلــك تدريــب جميــع مشــغلي الخــط الســاخن المباشــر، ووضــع إجــراءات تشــغيل موحــدة، وتزويــد موظفي 
الخــط  االســخن المباشــر باإلحاطــات والعــروض التقديميــة مــن موظفــي البرنامــج، وإعــداد األســئلة واألجوبــة وتحديثهــا 
بانتظــام. لضمــان تتبــع جميــع التغذيــات الراجعــة وتحليلهــا، جربــت جمعيــة الصليــب األحمــر لجــزر البهامــا طــرق مختلفــة 
لتوثيــق التغذيــة الراجعــة، بمــا فــي ذلــك Excel وتطبيــق Kobo Toolbox، لكنهــا وجــدت أخيــرا نمــوذج تغذيــة راجعــة رقمــي 
يعمــل بشــكل أفضــل ألنــه يســمح بتســجيل التغذيــة الراجعــة فــي مــكان واحــد، بغــض النظــر عــن القنــاة المســتخدمة. 
تشــمل الممارســات الجيــدة األخــرى إنشــاء إجــراءات إحالــة داخليــة وخارجيــة واضحــة للتغذيــة الراجعــة التــي ال يمكــن الــرد 
عليهــا علــى الفــور وقواعــد بيانــات منفصلــة لتخزيــن للتغذيــة الراجعــة الحساســة، والتــي يتــم التعامــل معهــا بعــد ذلــك 
مــن قبــل موظفــي الحمايــة والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج. يتــم تحليــل جميع التغذيــات الراجعة من المجتمع ومشــاركتها 
علــى قاعــدة بيانــات، والتــي يمكــن  للنــاس أيًضــا اإلطــاع عليهــا.  يتــم تبــادل تقاريــر  التغذيــة الراجعــة  داخليــا ومناقشــتها 
فــي اجتماعــات التنســيق وتعقــد مناقشــات المتابعــة فــي  المقابــات المجتمعيــة   ومــن خــال المناقشــات الجماعيــة 

المركــزة. قــراءة دراســة الحالــة الكاملــة90، بمــا فــي ذلــك األدوات والــدروس المســتفادة.

االســتماع إلــى وجهــات النظــر المجتمعية لتحســين االســتجابة لإليبوال في 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطية

أنشــأ الصليــب األحمــر لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة واالتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر، 
بدعــم مــن مراكــز  الواليــات المتحــدة  لمكافحــة األمــراض، نظامــا لجمــع وتحليــل التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع 
المتعلقــة بعمليــة اإليبــوال فــي شــرق الكونغــو بشــكل منهجــي. خــال الزيــارات المنزليــة  والمقابــات المجتمعيــة ،  
تنــاول المتطوعــون المخــاوف والشــائعات واألســئلة باســتخدام النمــاذج الورقيــة. يتــم ترميــز بيانــات التغذيــة الراجعــة 
وتحليلهــا محلًيــا ومشــاركتها مــع لجــان التواصــل بشــأن المخاطــر التــي تقودهــا الحكومــة المحليــة وقــادة االســتجابة 
نهايــة  وبحلــول  االســتراتيجية.  والقــرارات  المناقشــات  إلثــراء  والعالمييــن،  اإلقليمييــن  الشــركاء  وكذلــك  لإيبــوال 
االســتجابة لإيبــوال، تــم جمــع أكثــر مــن مليــون تغذيــة راجعــة مــن قبــل أكثــر مــن 800 متطــوع مــن الصليــب األحمــر. وقــد 
ســاعدت بيانــات  التغذيــة الراجعــة  عمليــة الصليــب األحمــر علــى االســتجابة ل الهتمامــات  المجتمــع واقتراحاتــه فــي 
الوقــت الفعلــي، ممــا ســاهم فــي بنــاء الثقــة والقبــول للتدخــات الصحيــة. علــى ســبيل المثــال، أدت التغذيــة الراجعــة مــن 
المجتمــع التــي تــم تلقيهــا حــول حاجــة أفــراد العائلــة للتأكيــد البصــري علــى وجــود أحبائهــم فــي أكيــاس الجثــث إلــى اقتنــاء 
الصليــب األحمــر ألكيــاس شــفافة. ســاعد اســتخدام األكيــاس الشــفافة أيًضــا فــي معالجــة التصــورات بــأن األكيــاس 
كانــت مليئــة بالحجــارة أو األوســاخ ألن أجــزاء الجســم قــد أزيلــت وبيعــت. لمعرفــة المزيــد عــن آليــة  التغذيــة الراجعــة فــي 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، انظــر المقــاالت فــي شــبكة الممارســة اإلنســانية91 ومجلــة األمــن الصحــي العالمــي92.

يســاعد مكتــب المســاعدة في دعــم توزيع مواد اإلغاثة فــي إثيوبيا
اســتخدمت جمعيــة الصليــب األحمــر اإلثيوبــي، بدعــم مــن الصليــب األحمــر الكنــدي، االســتجابة للجفــاف لتجربــة نهــج 
جديــدة إلدارة التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع. أضافــت الجمعيــة الوطنيــة مكتبــا لتلقــي التغذيــة الراجعــة إلــى خطــط 
ــى  ــب المتطوعيــن عل ــم تدري ــع وت ــات التوزي ــاغ أفــراد المجتمــع عــن المكتــب قبــل عملي ــم إب ــع الخاصــة  بهــا  ت التوزي
كيفيــة جمــع التغذيــة الراجعــة واألســئلة والشــكاوى والــرد عليهــا وكيفيــة تســجيل هــذه األســئلة حتــى يمكــن تحليلهــا 
الحقــا. كمــا تــم وضــع نظــام لمتابعــة القضايــا خــال زيــارات المراقبــة الميدانيــة الشــهرية. وكانــت الشــكوى الشــائعة 
هــي أن الدعــم المقــدم غيــر كاف، لذلــك تمكنــت جمعيــة الصليــب األحمــر اإلثيوبــي مــن اســتخدام هــذه التغذيــة الراجعــة 
لتبريــر زيــادة المبلــغ المقــدم لــكل أســرة. كمــا اغتنمــت الجمعيــة الوطنيــة الفرصــة لشــرح معاييــر االختيــار مــرة أخــرى 

والقيــود المفروضــة علــى التمويــل. قــراءة دراســة الحالــة الكاملــة93.

https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/Case-Study-The-Dorian-Feedback-Hotline-Bahamas-Red-Cross-3.pdf
https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/hs.2020.0195
https://odihpn.org/magazine/bringing-community-perspectives-decision-making-ebola-response-democratic-republic-congo/
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Ethiopia-CEA-Case-Study-003.pdf
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أثنــاء التقييم والتعلم

إشراك المجتمع في التقييم
ا رئيســًيا للمعلومــات فــي التقييــم. إذا لــم تســاعدهم العمليــة  يجــب أن يكــون أعضــاء المجتمــع مصــدًر

علــى التعافــي، فهــذا يعنــي أنهــا لــم تنجــح، بغــض النظــر عــن عــدد مــواد المســاعدة التــي تــم توزيعهــا.

التدابير الدنيا عنرما ويون  ال ررات والوقت والموارد محرودة

اسأل أفراد المجتمع عن آرائهم في العملية 	

اســأل شــريحة واســعة مــن أفــراد المجتمــع عمــا إذا كانــوا راضيــن عــن توقيــت وجــودة وفعاليــة الدعــم المقــدم 
وطريقــة تقديمــه ومــا الــذي يمكــن تحســينه للعمليــات المســتقبلية. قــم بتضميــن هــذه األســئلة فــي اســتبيان 
التقييم أو إذا لم يتم التخطيط إلجراء تقييم، قم بتوجيهها من خال مقابات المخبرين الرئيسية أو المناقشات 

الجماعيــة المركــزة أو المقابــات المجتمعيــة.

أدوات:          أداة رصر وو ييم المشاركة المجتمعية والمسائلة            مناقشات الجماعية المركزة      

مشاركة نتائج التقييم التي تم التوصل إليها  داخليا 	

مشــاركة نتائــج التقييــم التــي تــم التوصــل إليهــا مــع الزمــاء حتــى يتمكــن اآلخــرون مــن الحصــول علــى فائــدة مــن 
الــدروس المســتفادة وتجنــب تكــرار األخطــاء. علــى ســبيل المثــال، مــن خــال  ورشــات عمــل للــدروس المســتفادة 

أو عــن طريــق إرســال نتائــج التقييــم التــي تــم التوصــل إليهــا  بالبريــد اإللكترونــي إلــى الزمــاء.

التدابير المتقدمة عنرما كيون هناك المزكر من ال ررات و الوقت والموارد

إشراك المجتمعات في التخطيط للتقييم 	

اســأل ممثلــي المجتمــع وأعضائــه عــن أفضــل طريقــة إلجــراء التقييــم. انظــر الصفحــة 69 لمزيــد مــن المعلومــات 
حــول التقييمــات التشــاركية.

تنظيم تقييم بقيادة المجتمع 	

اطلــب مــن المجتمــع قيــادة وتنفيــذ عمليــة التقييــم بأنفســهم. انظــر صفحــة 70 للحصــول علــى أمثلــة مــن أدوات 
التقييــم التشــاركي.

مناقشة نتائج التقييم التي تم التوصل إليها مع المجتمعات المحلية 	

ارجــع إلــى المجتمعــات وناقــش نتائــج التقييمــات التــي تــم التوصــل إليهــا   والخطــوات التاليــة معهــم، علــى ســبيل 
المثــال مــن خــال االجتماعــات أو ورش العمــل.

أداة:          مصفوفة وسائل  التواصل 
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مناقشة وتبادل نتائج التقييم التي تم التوصل إليها  مع الشركاء الخارجيين 	

شــارك نتائــج التقييــم التــي تــم التوصــل إليهــا   مــع الشــركاء الخارجييــن لضمــان اســتفادة اآلخريــن مــن الــدروس 
المســتفادة وتجنــب تكــرار األخطــاء.

أمثلة من الحركة

يركز تقييم استجابة الصليب األحمر الكيني للجفاف تركيزا قويا على تجارب المجتمع
اســتخدمت جمعيــة الصليــب األحمــر الكينــي مزيجــا مــن األدوات، بمــا فــي ذلــك الدراســات االســتقصائية لألســر 
المعيشــية، والمناقشــات الجماعيــة المركــزة، ومقابــات المخبريــن الرئيســية، وأهــم التغييــرات، لتقييــم التحويــات 
النقديــة المقدمــة كجــزء مــن االســتجابة للجفــاف. توجــه التقييــم إلــى القــادة الرســميين وغيــر الرســميين والدينييــن، 
والرجــال والنســاء، وأولئــك الذيــن تلقــوا الدعــم والذيــن لــم يتلقونــه، باإلضافــة إلــى أصحــاب المصلحــة الرئيســيين 

اآلخريــن. وشــملت المواضيــع التــي تناولهــا التقييــم مــا يلــي:
 مدى الصلة بالموضوع وما إذا كانت التحويات النقدية تلبي االحتياجات الحقيقية لألشخاص	 
  فعاليــة االســتجابة، بمــا فــي ذلــك الســامة، فــي حالــة وجــود أي حــاالت إســاءة أو فســاد، ومــا إذا كان النــاس 	 

ــة الراجعــة والشــكاوى، ومــا هــي  ــات التغذي ــأن االســتهداف كان عــاداًل، وإذا كان النــاس يعرفــون آلي يشــعرون ب
القنــوات التــي اســتخدموها ومــا إذا كانــوا قــد تلقــوا رًدا

  كفاءة االستجابة، بما في ذلك إذا كانت في الوقت المناسب وكانت الموارد كافية	 
  التأثيــر، علــى أولئــك الذيــن تلقــوا الدعــم وأولئــك الذيــن لــم يتلقونــه ومــا إذا كانــت هنــاك أي عواقــب ســلبية 	 

غيــر مقصــودة
األثر، على أولئك الذين تلقوا الدعم وأولئك الذين لم يتلقونه وما إذا كانت هناك أي عواقب سلبية غير مقصودة

تــم تحديــد النهــج المجتمعــي لاســتهداف باعتبــاره نجاًحــا رئيســًيا، واعتبــره الجميــع عــاداًل وشــفاًفا، بمــا فــي ذلــك 
أولئــك الذيــن لــم يتــم اختيارهــم. كمــا حظيــت  آليــة التغذيــة الراجعــة بالتقديــر حيــث قــال ٪93 إنهــم تلقــوا رًدا. تضمنــت 
مجــاالت التحســين وجــود طريقــة منهجيــة  الســتخاص معلومــات  التغذيــة الراجعــة  التــي  تمــت مشــاركتها مــن 
ــا المنهجيــة94. خــال القــادة المحلييــن وتواصــل أوضــح حــول موعــد انتهــاء عمليــات التحويــل. اقــرا التقييــم متضمًن

https://www.redcross.org.uk/-/media/documents/about-us/international/evaluation-of-the-drought-cash-transfer-programme-in-kenya.pdf
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الوحرة 6
آليات التغذية الراجعة من المجتمع

آليــة التغذيــة الراجعــة هــي نظــام لتلقــي ردود فعــل المجتمــع وتحليلهــا واالســتجابة لهــا والتصــرف بنــاء  عليهــا، بمــا 
فــي ذلــك الشــكاوى واألســئلة والطلبــات واالقتراحــات والشــائعات أو اإلشــادة.

   إنشاء وتشغيل آلية التغذية الراجعة من المجتمع

يمكــن أن تكــون التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع حــول الخدمــات والدعــم الــذي نقدمــه، أو حــول موضــوع معيــن أو 
ــا  ــق بالصحــة العامــة(، أو حــول ســلوك وتصــرف موظفين ــال مشــكلة تتعل ــى ســبيل المث ــا )عل ــة تتعلــق بعملن قضي
ومتطوعينــا. ويشــمل ذلــك الشــكاوى الخطيــرة المتعلقــة باالســتغال واالعتــداء الجنســيين والفســاد، والتغذيــة 
الراجعــة الحساســة المرتبطــة بالعنــف أو االهتمامــات المتعلقــة بالحمايــة. يمكن تلقي التغذيــة الراجعة من المجتمع 
بشــكل غيــر رســمي مــن خــال المحادثــات بيــن أفــراد المجتمــع والموظفيــن والمتطوعيــن، أو بشــكل رســمي أكثــر مــن 
خــال قنــوات مثــل الخــط المباشــر عبــر الهاتــف أو مكتــب الشــكاوى أو اللجنــة المجتمعيــة. واالمــر األكثــر أهميــة هــو أن  
 Ground ( يتــم التعامــل مــع التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع واالســتجابة لهــا. أظهــرت األدلــة التــي جمعتهــا منظمــة
Truth Solutions( فــي 2018 عبــر 6 بلــدان أن أقــل مــن 50 ٪ مــن أولئــك الذيــن قدمــوا اقتراحــات أو شــكاوى تلقــوا ردا 

)انظــر الصفحــة 15(.
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واستخدامها للتحسين

إحالة  القضايا ومشاركة
التغذية الراجعة من

المجتمع مع الشركاء التحقق من أن آلية التغذية
الراجعة تعمل بشكل جيد 

حلقة التغذية الراجعة
من المجتمع

إبقاء المجتمع
على إطالع بشأن
اإلجراءات المتخذة

التخطيط لكيفية جمع
التغذية الراجعة

واالستجابة لها وتحليلها
والتصرف بناًء عليها

وإحالة التغذية الراجعة
من المجتمع
إلى الشركاء 

مناقشة آلية
التغذية الراجعة مع

المجتمعات المحلية

مناقشة آلية
التغذية الراجعة مع

المجتمعات المحلية
اإلعالن عن آلية
التغذية الراجعة

جمع وتسجيل التغذية
الراجعة من المجتمع

تدريب الموظفين
والمتطوعين
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لمــاذا تعد آليــات التغذية الراجعة مــن المجتمع مهمة؟
  أنهــا تســاعدنا علــى تحســين تأثيــر عملنــا مــن خــال تحديــد المجــاالت الواجــب  تحســينها ، ممــا يحفــظ  لنــا التمويــل 	 

والمــوارد علــى المــدى الطويل 
  أنها تسمح لنا لمراقبة أدائنا من خال عيون المجتمع	 
 االصغاء  إلى التغذية الراجعة من المجتمع والعمل عليها أمر ضروري لبناء الثقة مع الناس	 
  هــي بمثابــة نظــام إنــذار مبكــر يســاعدنا فــي معالجــة المشــاكل قبــل أن تتفاقــم وتهــدد التنفيــذ أو ســامة 	 

فرقنــا. ووصــول 
  أنهــا توفــر وســيلة للمجتمعــات لإبــاغ بأمــان عــن حــاالت االســتغال واالعتــداء الجنســيين أو الفســاد مــن قبــل 	 

موظفينــا والمتطوعيــن
  إنهــا توفــر للمتطوعيــن مكاًنــا يمكنهــم فيــه إحالــة األســئلة الصعبــة أو الشــكاوى التــي ال يمكنهــم اإلجابــة 	 

عليهــا بســهولة
النقــاط األساســية فــي مدونــة 	  - هــي مــن  الحــق فــي تقديــم شــكوى، وعلينــا مســؤولية  االصغــاء    للنــاس 

قواعــد الســلوك والمبــادئ والقواعــد للحركــة فــي العمــل اإلنســاني والقــرار المتعلــق بالمشــاركة المجتمعيــة 
والمســاءلة.

أمثلة من الحركة

جمع التغذية الراجعة من المهاجرين أثناء تنقلهم من خالل مشروع أميرا
العمــل مــن أجــل المهاجريــن: قــدم مشــروع المســاعدة ا علــى الطــرق )AMiRA( المســاعدة اإلنســانية والحمايــة 
والمعلومــات مــن خــال نقــاط الخدمــة للمهاجريــن الذيــن يســافرون عبــر بوركينــا فاســو وغينيــا ومالــي والنيجــر ومصــر 
فــي طريقهــم إلــى أوروبــا. وكجــزء مــن المشــروع، أنشــأ الصليــب األحمــر لبوركينــا فاســو والنيجــر، بدعــم مــن الصليــب 
األحمــر البريطانــي والدانمركــي واإلســباني واالتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر، آليــة مــن ثــاث 
مراحــل للتغذيــة الراجعــة مــن أجــل التعــرف علــى تصــورات المهاجريــن ورضاهــم عــن الدعــم المقــدم فــي نقــاط الخدمــة. 
تــم جمــع التغذيــة الراجعــة مــن خــال اســتطاع الخــروج بمجــرد مغــادرة الشــخص نقطــة الخدمــة، ثــم اســتطاع 
ا، تــم تحليــل النقاشــات  المتابعــة بعــد عــدة أســابيع مــن اســتطاع الخــروج اللتقــاط أي تغييــرات فــي التصــورات. أخيــًر
الجماعيــة المركــزة مــع المهاجريــن بمجــرد الخــروج ومتابعــة بيانــات المســح لتعميــق فهــم النتائــج التــي تــم التوصــل 
إليهــا ومناقشــة الحلــول وإغــاق حلقــة  التغذيــة الراجعــة  تضمنــت األســئلة أســئلة خاصــة بالخدمــة حــول مــدى 
الماءمــة والرضــا عــن نقــاط الخدمــة. أســئلة عامــة حــول تصوراتهــم للصليــب األحمــر، بمــا فــي ذلــك مــا إذا كانــوا 
يشــعرون باالطــاع علــى الخدمــات المتاحــة، والمعاملــة باحتــرام، ومســتويات الثقــة فــي الصليــب األحمــر، والشــعور 
ا، تــم طــرح أســئلة مفتوحــة  بالمرونــة، وقنــوات االتصــال المفضلــة، والراحــة فــي اســتخدام آليــة التغذيــة الراجعــة. وأخيــًر
أيًضــا فــي مناقشــات المتابعــة لفهــم أفضــل  لألســباب الكامنــة وراء إجابــات األشــخاص. تــم دعــم آليــة التغذيــة 
الراجعــة بواســطة Ground Truth Solutions )حلــول الحقيقــة علــى أرض الواقــع( وتــم اصــدار دليــل95 لمســاعدة 

اآلخريــن علــى تكــرار هــذا النــوع مــن آليــة التغذيــة الراجعــة االســتباقية مــع األشــخاص المتنقليــن.

https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/AMiRA-Final-Report-feedback-mechanism-ENG.pdf
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أنــواع آليات التغذية الراجعة مــن المجتمع
هنــاك طريقتــان رئيســيتان لجمــع التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع. مــن خــال نظــام تفاعلــي حيــث يأتــي النــاس إلينــا 
عندمــا يكــون لديهــم تغذيــة راجعــة لمشــاركتها )علــى ســبيل المثــال، خــط هاتفــي ســاخن مباشــر(، أو نظــام اســتباقي، 
حيــث نطلــب بشــكل فعــال التغذيــة الراجعــة )علــى ســبيل المثــال، المناقشــات الجماعيــة المركــزة(. كالهمــا مهــم 

وستســتخدم أفضــل آليــات التغذيــة الراجعــة مزيًجــا مــن الوســائل االســتباقية والتفاعليــة.

    

آلية التفاعل االستباقيآلية التغذية الراجعة التفاعلية

يتصل الناس بنا عندما يكون لديهم 
تغذية راجعة للمشاركة

نحن نلتمس اإلدالء بالتغذية الراجعة من 
خالل طرح األسئلة

•   الخط المباشر
•   مكتب المساعدة المجتمعية

•   نظام الرسائل القصيرة
•   صناديق االقتراحات

•   المناقشات الجماعية المركزة
•   زيارات بيت إلى بيت

•   استطاعات الرأي أو الرضا
•   المقايات مع المخبرون الرئيسيون 

يمكن أن تكون بعض القنوات تفاعلية واستباقية.
على سبيل المثال: المتطوعون في المجتمعات واللجان المجتمعية ووسائل التواصل االجتماعي

•   متاحة عندما يحتاج الناس إلى استخدامها
•    يمكن التماس التغذية الراجعة على أي شيء

 •    غالًبا ما تكون أكثر تنظيمًا، مما يسهل تصنيف 
القضايا المثارة وتتبعها

•    يمكن جمع التغذية الراجعة على مواضيع محددة
•    قد يشعر بعض األشخاص / الثقافات بعدم االرتياح 

عند طرح التغذية الراجعة دون أن ُيطلب منهم ذلك

•    يمكن أن تكون التغذية الراجعة حول أي شيء وليس 
الموضوع الذي نهتم به

•    إذا لم يستخدم األشخاص النظام، فلن نحصل على 
أي تغذية راجعة

•   الحاجة إلى اإلعان عنها

•    من خال طرح أسئلة محددة، قد نفقد التغذية الراجعة 
حول مواضيع أخرى

•     قد ال يتمكن األشخاص من اإلباغ عن المشكات 
عندما يحتاجون إلى ذلك

•    تكون أكثر رسمية في كثير من األحيان، لذلك قد يكون 
من الصعب تتبع المشكات ومتابعتها

•    عندما تريد الجمعية الوطنية آلية تغذية راجعة دائمة
•    عندما يحتاج الناس إلى أن يكونوا قادرين على 

االتصال بالجمعية الوطنية بسرعة بسبب 
مشاكلهم، على سبيل المثال، المساعدة القائمة 

على النقد 

•    اللتماس وتتبع التصورات عن موضوع معين، على 
سبيل المثال، حول وباء

•   عندما ال يكون من الممكن إعداد آلية أكثر رسمية

أمثلةأمثلة

انظر دراسات الحالة من إثيوبيا وجزر البهاما )الصفحة 
99( وبوروندي وكينيا ولبنان )الصفحة 112( والبيرو 

)الصفحة 113(

إيطاليا )الصفحة 68( وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
)الصفحة 99( ومشروع أميرة )الصفحة 104(

 ما
هي ؟ 

االيجابيات

السلبيات

متى



ما هي التغذية الراجعة والشكاوى الحساسة أو الخطيرة؟
 التغذيــة الراجعــة الحساســة هــي تلقــي أي تغذيــة راجعــة حــول العنــف أو النزاعــات أو مخــاوف الحمايــة فــي 	 

المجتمــع، بمــا فــي ذلــك العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أو حمايــة الطفــل أو الفســاد مــن قبــل 
أعضــاء المجتمــع أو القــادة 

  الشــكاوى الخطيــرة  هــي شــكاوى تخــص علــى وجــه التحديــد ســلوك موظفــي ومتطوعــي الصليــب األحمــر 	 
والهــال األحمــر بمــا فــي ذلــك:

  االســتغالل واالعتــداء الجنســيين: الموظفــون أو المتطوعــون الذيــن يطلبون خدمات جنســية - 
مقابــل المــال أو الوظائــف أو الســلع أو الخدمــات، أو ممارســة الجنــس مــع األطفــال أصغــر مــن 
ــي  أو   ــل الخدمــات الجنســية، أو ا االنتهــاك الجنســي  الجســدي  بشــكل فعل 18 ، أو الدفــع مقاب

التهديــد باالنتهــاك الجنســي الجســدي، ســواء بالقــوة أو تحــت ظــروف غيــر متكافئــة أو قســرية
  الفســاد: يســرق الموظفــون أو المتطوعــون األمــوال، ويفضلــون األســرة واألصدقــاء فــي - 

الوظائــف أو المســاعدة، أو يقدمــون الرشــوة ألفــراد المجتمــع مقابــل المســاعدة أو الدعــم.
 أي  انتهاك خطير لمدونة  قواعد السلوك لدينا- 

يجــب إدارة هــذا النــوع مــن التغذيــة الراجعــة بحساســية وعنايــة وســرية لضمــان عــدم تعــرض الشــخص الــذي يشــارك 
التغذيــة الراجعــة لخطــر المزيــد مــن األذى أو االنتقــام. وقــد يتعيــن إدارتهــا بشــكل مختلــف عــن األنــواع األخــرى مــن 
التغذيــات الراجعــة، مــع قنــوات منفصلــة لإبــاغ والتســجيل وعمليــة إحالــة خاصــة لضمــان إدارة الحــاالت بســرعة 
وســرية. يجــب أن يكــون الموظفــون ذوو الخبــرة فــي الحمايــة  ومنــع االســتغال واالنتهــاك الجنســيين والعنــف جــزًءا 
مــن الفريــق الــذي يقــوم بإعــداد آليــة التغذيــة الراجعــة. انظــر األداة 15: مجموعــة التغذيــة الراجعــة، دليــل ومجموعــة 
أدوات المعاييــر الدنيــا مــن أجــل  الحمايــة والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج فــي حــاالت الطــوارئ96 ودليــل منــع االســتغال 

واالعتــداء الجنســيين واالســتجابة لهمــا97 لمزيــد مــن التوجيــه.
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https://www.ifrc.org/sites/default/files/Minimum-standards-for-protection-gender-and-inclusion-in-emergencies-LR.pdf
https://www.ifrc.org/sites/default/files/PSEA_operational_manual_v4.pdf
https://www.ifrc.org/sites/default/files/PSEA_operational_manual_v4.pdf
https://www.ifrc.org/sites/default/files/Minimum-standards-for-protection-gender-and-inclusion-in-emergencies-LR.pdf
https://www.ifrc.org/sites/default/files/Minimum-standards-for-protection-gender-and-inclusion-in-emergencies-LR.pdf
https://www.ifrc.org/sites/default/files/PSEA_operational_manual_v4.pdf
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خطوات إنشــاء آليــة التغذية الراجعة
توجــز اإلرشــادات الــواردة أدنــاه الخطــوات الرئيســية فــي إنشــاء آليــة فعالــة للتغذيــة الراجعــة -للجمعيــة وطنيــة ككل، أو 
لبرنامــج، أو لعمليــة طارئــة. إرشــادات أكثــر تفصيــا حــول كيفيــة تنفيــذ كل خطــوة فــي األداة 15: مجموعة التغذيــة الراجعة.

األداة 15: مجموعــة التغذيــة الراجعــة توفــر اإلرشــادات واألدوات الازمــة الســتخدام رؤى المجتمــع بشــكل منهجــي 
لتحســين البرامــج والعمليــات والعمــل علــى نطــاق أوســع. وهــي تتضمــن الخطــوات األولــى إلنشــاء آليــة أساســية 
للتغذيــة الراجعــة، باإلضافــة إلــى إرشــادات حــول كيفيــة إجــراء  دراســات اســتقصائية عــن تصــورات المجتمــع، وكيفيــة 
تحليــل تعليقــات التغذيــة الراجعــة النوعيــة، وكيفيــة التعامــل مــع التغذيــات الراجعــة الحساســة، وضمــان التعامــل 

مــع جميــع التغذيــات الراجعــة بشــكل مســؤول.

احصل على دعم وتأييد اإلدارة والموظفين
ــى مــا  ــاًء عل ــرات بن ــا بإجــراء تغيي ــًلا والتزاًم ــن وتموي ــا مــن الموظفي ــة الراجعــة وقًت ــة التغذي تتطلــب آلي

يقولــه المجتمــع، لذلــك مــن المهــم أن يكــون الجميــع متأهبــا ويفهــم دوره.

  إذا كانــت اإلدارة تدعــم آليــة التغذيــة الراجعــة، فهــذا يرســل رســالة قويــة إلــى بقيــة المنظمــة. ســلط الضــوء 	 
علــى الفوائــد التــي توفرهــا آليــة التغذيــة الراجعــة واإلشــارة إلــى أن المجتمعــات ســيكون لديهــا  تعليقــات  حتى 
إذا لــم تكــن هنــاك آليــة للتغذيــة الراجعــة، لذلــك مــن األفضــل أن يكــون لديــك نظــام إلدارة التغذيــة الراجعــة 

بشــكل إيجابــي واســتخدامه كأداة للتحســين
  ناقــش آليــة التغذيــة الراجعــة فــي االجتماعــات وورش العمــل، واشــرح ســبب الحاجــة إليها واجمــع المدخات 	 

حــول كيفيــة عملها.
 أشرك الفرق الرئيسية التالية في وقت مبكر:	 

  موظفــو البرامــج والعمليــات، بمــا فــي ذلــك أفضــل طريقــة لمشــاركة نتائــج التغذيــة الراجعــة - 
حتــى يمكــن فهمهــا والتصــرف بنــاًء عليهــا بســهولة

   إدارة المعلومــات للمســاعدة فــي إدارة و تصميــم عــرض بيانــات التغذيــة الراجعــة بحيــث يمكــن - 
اســتخدامها للتتبــع وصنــع القرار

  موظفي تكنولوجيا المعلومات إذا كانت هناك حاجة إلى معدات أو تكنولوجيا محددة- 
  التخطيــط والرصــد والتقييــم وإعــداد التقاريــر لذلــك يمكــن تضميــن بيانــات التغذيــة الراجعــة - 

فــي  الرصــد 
  الحمايــة والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج لضمــان عمليــات آمنــة وســرية إلدارة وإحالــة التعليقــات - 

الحساســة والشــكاوى الخطيرة
حــول -  الشــكاوى  فــي  التحقيقــات  لدعــم  القانونيــة  والشــؤون  البشــرية  المــوارد    موظفــو 

المتطوعيــن. أو  الموظفيــن  قبــل  مــن  والفســاد  االحتيــال  أو  الجنســيين  واالعتــداء  االســتغال 

ناقش آلية التغذية الراجعة مع المجتمعات المحلية
يعتبــر  إشــراك المجتمعــات فــي التخطيــط آلليــة التغذيــة الراجعــة أمــرًا هامــًا، وإال فإنــك تخاطــر بإعــداد 
شــيء ال يعمــل، أو غيــر موثــوق بــه، أو ال يمكــن اســتخدامه مــن قبــل جميــع المجموعــات فــي المجتمــع.

  اســأل النــاس عمــا يريــدون مــن آليــة التغذيــة الراجعــة، والطــرق المفضلــة لديهــم لتقديــم التغذيــة الراجعــة، 	 
وكيــف يرغبــون فــي تلقــي الــردود ومــا هــي اآلليــات الموجــودة بالفعــل فــي المجتمــع لحــل المشــكات

  لــن يرغــب الجميــع فــي مشــاركة التغذيــة الراجعــة بالطريقــة نفســها، لــذا تحــدث إلــى مجموعــات مختلفــة، 	 
بمــا فــي ذلــك الرجــال والنســاء والفتيــات والفتيــان وكبــار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وأي مجموعــات 

مهمشــة أو معرضــة للخطــر
  ناقــش بحساســية مــع مجموعــات مختلفــة كيــف سيشــعرون باألمــان والراحــة لمشــاركة التغذيــات الراجعة 	 

الحساســة المرتبطــة باالســتغال الجنســي أو العنــف أو الفســاد. راجــع دليــل الوقايــة مــن االســتغال 
واالعتــداء الجنســيين واالســتجابة لهمــا98 للحصــول علــى مزيــد مــن التوجيهــات والسياســات والمــوارد 

ــة الطفــل99. بشــأن حماي
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خطط آلية التغذية الراجعة
تخطيــط كيفيــة جمــع التعليقــات، والــرد عليهــا، وتحليلهــا، والعمــل عليهــا، واإلحالــة إذا لــزم األمــر، ومــا 

يجــب أن يكــون موجــوًدا إلدارة ذلــك بنجــاح

جمع التغذية الراجعة 	

  اســتخدم القنــوات التــي يفضلهــا المجتمــع، ولكــن ضــع فــي اعتبــارك أيًضــا القــدرات داخــل الجمعيــة الوطنيــة 	 
أو البرنامــج أو العمليــة مــن حيــث الوقــت والتمويــل والمــوارد البشــرية

  ابــدأ بقنــاة واحــدة أو قناتيــن )مــن األفضــل أن تكــون قنــاة تفاعليــة واحــدة وأخــرى اســتباقية( وتحقــق مــن أنهــا 	 
تعمــل، وقــم بالبنــاء تدريجيــًا إذا لــزم األمــر

المباشــرة، 	  الســاخنة  الهاتفيــة  والخطــوط  المســاعدة،  مكاتــب  الراجعــة  التغذيــة  تلقــي  خيــارات    تشــمل 
والمتطوعيــن، والمناقشــات الجماعيــة المركــزة، واللجــان المجتمعيــة، والمقابــات مــع المجتمــع، ووســائل 

التواصــل االجتماعــي، إلــخ.
  ضــع فــي اعتبــارك القنــوات التــي يمكــن الوصــول إليهــا مــن قبــل مجموعــات المجتمــع، واســمح لألشــخاص 	 

بمشــاركة التغذيــات الراجعــة الحساســة أو الشــكاوى الخطيــرة بأمــان.

الرد على التغذية الراجعة 	

  عندمــا يكــون ذلــك ممكنــا، ينبغــي الــرد علــى التغذيــة الراجعــة علــى الفــور. يمكن أن يســاعد التدريــب والحصول 	 
علــى دليــل األســئلة التــي يتكــرر طرحهــا  المتطوعيــن فــي اإلجابة على األســئلة الشــائعة

  يجب تسجيل األسئلة التي ال يمكن اإلجابة عليها على الفور والرد عليها الحقا - ال تقدم إجابة	 
  أوقــات الــرد ســتعتمد علــى  علــى الســياق ولكــن يجــب أال تزيــد عــن أســبوعين. يجــب إحالــة التغذيــات الراجعــة 	 

الحساســة والشــكاوى الخطيــرة بســرعة والتصــرف بنــاًء عليهــا علــى الفــور
  إذا كان ال يمكــن  معالجــة التغذيــة الراجعــة، فمــن المهــم إخبــار النــاس بذلــك وشــرح ســبب عــدم القيــام بــأي 	 

شــيء أو أنهــم ســيفقدون الثقــة فــي اآلليــة
  تعتمــد كيفيــة تقديــم  الــرد  علــى تفضيــات المجتمــع، ونــوع  التغذيــة الراجعــة ، وقــدرة الجمعيــة الوطنيــة. 	 

علــى ســبيل المثــال:
 يمكن الرد على أسئلة أو شكاوى محددة مباشرة إلى الفرد الذي قدمها- 
  يمكــن الــرد علــى المشــكات الشــائعة التــي أثارهــا الكثيــر مــن األشــخاص بشــكل علنــي مــن خــال - 

اجتمــاع المجتمــع أو  لوحــة الماحظــات.
  يجــب دائمــا الــرد علــى التغذيــات الراجعــة الحساســة أو الشــكاوى الخطيــرة بســرية، مــن قبــل - 

خبيــر مــدرب
  إن اتخــاذ اإلجــراءات هــو أفضــل رد ألنــه يظهــر أن الجمعيــة الوطنيــة قــد اســتمعت - لكــن أخبــر النــاس 	 

باإلجــراء الــذي تــم اتخــاذه لتعزيــز الثقــة فــي اآلليــة باإلجــراء الــذي تــم اتخــاذه لتعزيــز الثقــة فــي اآلليــة.
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تحليل التغذية الراجعة والعمل بناًء عليها 	

  يجــب تســجيل جميــع التغذيــات الراجعــة، بغــض النظــر عــن كيفيــة تلقيهــا )علــى ســبيل المثــال، وجًهــا لوجــه 	 
مــن خــال متطوعيــن أو عبــر خــط هاتفــي ســاخن مباشــر(، فــي نفــس المــكان حتــى يمكــن تحليلهــا بانتظــام 
 ،excel لمعرفــة  التوجهــات. علــى ســبيل المثــال، قــم بدمــج جميــع التغذيــات الراجعــة فــي قاعــدة بيانــات، مثــل

حيــث يمكنــك ترميــز أنــواع مختلفــة مــن التغذيــة الراجعــة وتتبــع الــردود واإلجــراءات
 يجب تخزين التغذيات الراجعة الحساسة والشكاوى الخطيرة ومعالجتها بشكل منفصل	 
 تأكد من تخزين جميع التغذيات الراجعة بأمان وتوافقها مع إرشادات حماية البيانات	 
  ابحث عن االختافات بناًء على الموقع والعمر والنوع االجتماعي وما إلى ذلك	 
  خطــط لكيفيــة مناقشــة التغذيــة الراجعــة والعمــل علــى أساســها. علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يكــون بنــدًا 	 

دائًمــا فــي جــدول أعمــال اجتماعــات الفريــق واإلدارة مــع إتاحــة الوقــت الكافــي لتقديــم ا توجهــات التغذيــة 
الراجعــة وتحديــد كيفيــة التصــرف وفًقــا لهــا

  يجــب النظــر إلــى التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع علــى أنهــا جــزء مــن  الرصــد ومراجعتهــا جنًبــا إلــى جنــب مــع 	 
بيانــات  الرصــد األخــرى

  مشــاركة التحديثــات بانتظــام حــول التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع عبــر الجمعيــة الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك 	 
مــع المتطوعيــن.

اإلحاالت والمناصرة على أساس التغذية الراجعة 	

  خطــط لكيفيــة إحالــة التغذيــات الراجعــة التــي تتجــاوز نطاق الجمعيــة الوطنية أو تتعلق بــوكاالت أو منظمات 	 
ــة أو حصــر  ــة الراجعــة فــي اجتماعــات التنســيق الخارجي ــادل التغذي ــال، مــن خــال تب أخــرى. علــى ســبيل المث

آلليــات التغذيــة الراجعــة أو جهــات التنســيق التابعــة  للمنظمــات  األخــرى
  خطــط لكيفيــة  إحالــة التغذيــة الراجعــة الحساســة والشــكاوى الخطيــرة وإدارتهــا داخلًيــا. وينبغــي ربــط ذلــك 	 

بالسياســات ذات الصلــة، مثــل منــع االســتغال واالعتــداء الجنســيين، وحمايــة الطفــل، واالحتيــال والفســاد، 
واإلبــاغ عــن المخالفــات، ومدونــة قواعــد الســلوك100

  قــد يحتــاج األشــخاص الذيــن يشــاركون تغذيــة راجعــة حساســة أو شــكاوى خطيــرة إلــى  متابعــة الدعــم  مثــل 	 
الصحــة العقليــة والدعــم النفســي االجتماعــي والرعايــة الطبيــة والمســاعدة القانونيــة أو االجتماعيــة، لــذا  
يجــب العمــل مــع الزمــاء فــي الحمايــة والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج  لوضــع خريطــة  للخدمــات المتخصصــة 
مــن أجــل  اإلحــاالت. انظــر مجموعــة أدوات الحمايــة والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج101 ودليــل منــع االســتغال 

واالعتــداء الجنســيين واالســتجابة لهمــا102 لمزيــد مــن التوجيــه حــول هــذا الموضــوع.

 للموارد  	

  ضمــان وجــود مــا يكفــي مــن الموظفيــن لتشــغيل آليــة التغذيــة الراجعــة بنجــاح، بمــا في ذلك معالجــة التغذية 	 
الراجعــة وإدخــال البيانــات وتحليلهــا. قــد يشــمل ذلــك الموظفيــن والمتطوعيــن الذيــن سيســتمعون إلــى 

التغذيــة الراجعــة كجــزء مــن عملهــم فــي المجتمعــات
  تحديــد أي معــدات ومــوارد مطلوبــة، مثــل أجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة والبرامــج والهواتــف والمســاحات 	 

ــى ذلــك ــة والنقــل وتكاليــف التدريــب ومــا إل ــة الهادئ المكتبي
  تأكــد مــن إمكانيــة تقديــم آليــة التغذيــة الراجعــة فــي حــدود المــوارد المتاحــة، وإذا لــم يكــن األمــر كذلــك، قــم 	 

ــد مــن المــوارد أو تقليصهــا ــى المزي بالدعــوة إل
ن  خليطًا من الرجال والنساء في فريق جمع التغذية الراجعة	   ضمِّ
 ضمان التمويل الكافي ل لألشهر ال 12 شهرا األولى من العملية على األقل 	 

https://www.ifrc.org/sites/default/files/PSEA_operational_manual_v4.pdf
https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-09/Tool1-0PGI_iE_Toolkit_Introduction_LR-web_0.pdf
https://www.ifrc.org/sites/default/files/PSEA_operational_manual_v4.pdf


ناقش آلية التغذية الراجعة مع المجتمعات المحلية )مرة أخرى(
قــم بإعــادة زيــارة المجتمعــات للتحقــق مــن أن آليــة التغذيــة الراجعــة المخططــة تلبــي توقعــات األشــخاص وأنهــم 

سيشــعرون بالراحــة عند اســتخدامها.

  ناقــش آليــة التغذيــة الراجعــة المقترحــة خــال المقابــات مــع المجتمــع أو المناقشــات الجماعيــة المركــزة 	 
وتحديــد أي مجــاالت للتحســين

  ناقــش آليــة التغذيــة الراجعــة فــي االجتماعــات مــع المتطوعيــن فــي المجتمــع كوســيلة أخــرى للتحقــق مــن 	 
أي مشــاكل محتملــة.

درب  الموظفين والمتطوعين
مــن المهــم أن يفهــم جميــع المشــاركين فــي آليــة التغذيــة الراجعــة كيفيــة عملهــا ومــا هــو دورهــم، حتــى 

بساســة. تعمــل 

  أطلــع جميــع الموظفيــن والمتطوعيــن علــى كيفيــة عمــل آليــة التغذيــة الراجعــة حتــى يتمكنــوا مــن شــرحها 	 
بدقــة للمجتمعــات. معالجــة أي مخــاوف أو انشــغاالت لــدى الموظفيــن مــن أن التغذية الراجعة سُتســتخدم 

النتقــاد عملهــم والتأكيــد علــى أنهــا أداة لمســاعدة المنظمــة علــى التحســين
  تدريــب جميــع المشــاركين فــي  تســيير  آليــة التغذيــة الراجعــة حــول كيفيــة عملهــا ومــا هــو  دورهــم  قــم 	 

بتضميــن التدريــب علــى المهــارات الشــخصية مثــل االســتماع والتواصــل ألولئــك المشــاركين فــي جمــع 
التغذيــة الراجعــة

لهمــا 	  واالســتجابة  الجنســيين  واالعتــداء  االســتغال  ومنــع  الحمايــة   علــى  التدريــب  يســاعد  أن    يمكــن 
والشــكاوى  الحساســة  الراجعــة  التغذيــة  علــى  أفضــل  بشــكل  التعــرف  علــى  والمتطوعيــن  الموظفيــن 

لهــا. واالســتجابة  الخطيــرة 
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اإلعالن عن آلية التغذية الراجعة
تحتاج المجتمعات إلى معرفة وجود آلية التغذية الراجعة وكيفية الوصول إليها.

  اإلعــان عــن آليــة التغذيــة الراجعــة مــن خــال قنــوات  التواصــل التــي يشــيع اســتخدامها مــن قبــل المجتمــع، 	 
ــة والملصقــات ومــن خــال  ــال اإلذاعــة ووســائل التواصــل االجتماعــي واللجــان المجتمعي علــى ســبيل المث

متطوعــي المجتمــع ومــا إلــى ذلــك
  تأكــد مــن أن المجتمعــات تفهــم أن لهــا الحــق فــي تقديــم التغذيــة الراجعــة وأنــه حتــى التغذيــات الراجعــة 	 

الســلبية مرحــب بهــا ألنهــا تســاعد الجمعيــة الوطنيــة علــى تحســين خدماتهــا
  شدد على أنه، لن يكون هناك عواقب سلبية إذا اشتكى الناس	 
  إدارة التوقعــات مــن خــال توضيــح نــوع التغذيــة الراجعــة التــي يمكــن للنظــام االســتجابة لهــا والمــدة التــي 	 

سيســتغرقها الــرد
ــه ســيتم التعامــل معهــا 	  ــرة وأن ــة الراجعــة الحساســة والشــكاوى الخطي ــاس بالترحيــب بالتغذي   طمــأن الن

بأمــان وســرية.

تحقق من أن آلية التغذية الراجعة تعمل
تحقــق بشــكل منتظــم  للتأكــد مــن أن آليــة التغذيــة الراجعــة تعمــل، وأن النــاس ال يزالــون يشــعرون بالراحــة 

فــي اســتخدامها.

  إذا كانــت كميــة التغذيــة الراجعــة المســتلمة يتناقــص بمــرور الوقــت أو إذا ســلط رصــد آخــر الضــوء علــى 	 
المشــكات التــي ال يتــم طرحهــا مــن خــال آليــة التغذيــة الراجعــة، فقــد تكــون هــذه عامــة علــى أن اآلليــة ال 

تعمــل كمــا ينبغــي
  ابحــث عــن االختافــات فــي  كميــة التغذيــات الراجعــة الــواردة مــن المواقــع أو المجموعــات المختلفــة. علــى 	 

ســبيل المثــال، إذا تــم تلقــي تغذيــات راجعــة أقــل مــن النســاء، فقــد يشــير ذلــك إلــى أنهــن غيــر مرتاحــات لآلليــة
الراجعــة 	  التغذيــة  جمــع  بهــا  يتــم  التــي  للطريقــة  مرتاحيــن  يزالــون  ال  كانــوا  إذا  المجتمعــات  مــع    ناقــش 

عليهــا بنــاًء  والتصــرف  لهــا  واالســتجابة 
تضمين مؤشرات لرصد أداء آلية التغذية الراجعة	 
 إذا لم يتم تلقي أي تغذيات راجعة حساسة أو شكاوى خطيرة، فا تفترض أن هذا يعني 	 
 عــدم وجــود أي تغذيــات راجعــة - ناقــش المشــكلة مــرة أخــرى مــع المجتمعــات للتأكــد مــن أنهــا تشــعر باألمان 	 

لمشــاركة هــذا النــوع مــن التغذيــات الراجعة. 

        وحدة 6  آليات التغذكة الراجعة من المجتمع           111
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أمثلة من الحركة
آليات التعلي ات على مستوى الجمعية الوطنية

تنشئ فروع الصليب األحمر البوروندي آليات التغذية الراجعة
بعــد إطــاق اســتراتيجية المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة، بــدأ الصليــب األحمــر البورونــدي فــي تشــكيل لجــان 
مجتمعيــة فــي جميــع الفــروع إلدارة التغذيــة الراجعــة والشــكاوى والمشــاركة فــي تخطيــط أنشــطة الفــرع. تــم عقــد 
اجتمــاع مــع موظفــي الفــرع و أمنــاء المجتمعــات  لتأميــن دعمهــم للجــان المســؤولة عــن التغذيــة الراجعــة مــن 
المجتمــع، ومناقشــة كيفيــة إعدادهــا وربطهــا بهيــاكل الفــروع الحاليــة، وكيفيــة توثيــق التغذيــة الراجعــة وإدارتهــا. 
بعــد ذلــك، عقــدت اجتماعــات مــع القــادة المحلييــن وقــادة المتطوعيــن المجتمعييــن لمناقشــة الغــرض مــن اللجــان 
المســؤولة عــن التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع وضمــان دعمهــا. بعــد ذلــك، تــم عقــد اجتمــاع مــع جميــع المتطوعيــن 
وأفــراد المجتمــع المحلــي، حيــث تــم االتفــاق علــى انتخــاب فريــق مــن األشــخاص الموثــوق بهــم الذيــن ســيكونون وحــدة 
التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع والشــكاوى وســيديرون مكتــب المســاعدة فــي المجتمــع. ثــم اتفقــوا علــى مــا يطلــق 

عليــه آليــة التغذيــة الراجعــة وناقشــوا أدوارهــا ومســؤولياتها وواليتهــا. اقــرأ التقريــر103.

تجربة الصليب األحمر الكيني في إنشاء خط ساخن مباشر وطني
دراســة حالــة الصليــب األحمــر الكينــي المذكــورة ســابقا104 حــول إضفــاء الطابــع المؤسســي على المشــاركة المجتمعية 
والمســاءلة، توثــق أيًضــا العمليــة التــي مــروا بهــا إلنشــاء خــط مباشــر للتغذيــة الراجعــة والشــكاوى علــى الصعيــد 

الوطنــي، بمــا فــي ذلــك التحديــات الرئيســية والــدروس المســتفادة.

تنامي تجربة رائدة آللية تغذية راجعة على مستوى جمعية وطنية 
فــي عــام 2014، قامــت جمعيــة الصليــب األحمــر اللبنانــي بتجربــة خــط مباشــر ســاخن صغيــر لدعــم مشــروع المســاعدة 
النقديــة والقســائم، بدعــم مــن الصليــب األحمــر البريطانــي. تمــت إدارتــه فــي البدايــة مــن قبــل فريــق إدارة الكــوارث، 
وســرعان مــا تــم تســليمه إلــى فريــق التخطيــط والرصــد والتقييــم وإعــداد التقاريــر مــع تزايــد عــدد المكالمــات. تــم اآلن 
تنظيــم اآلليــة ونشــرها لتغطيــة معظــم برامــج وعمليــات جمعيــة الصليــب األحمــر اللبنانــي وزاد عــدد المكالمــات 
ــات المعلومــات،  ــا المتعلقــة بالبرنامــج، وطلب ــات المســاعدة، والقضاي ــر شــيوًعا هــي طلب كل عــام. المكالمــات األكث
والتغذيــة الراجعــة اإليجابيــة والســلبية، وعــدد قليــل نســبًيا مــن الشــكاوى الرســمية. تعلــن جمعيــة الصليــب األحمــر 
اللبنانــي عــن آليــة التغذيــة الراجعــة مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن القنــوات بمــا فــي ذلــك الرســائل القصيــرة، أثنــاء 
األنشــطة فــي المجتمعــات المحليــة والملصقــات والنشــرات ومــن خــال المنظمــات الشــريكة. مــن بيــن الفوائــد 
الرئيســية آلليــة التغذيــة الراجعــة أنــه أصبــح لجمعيــة الصليــب األحمــر اللبنانــي اآلن إمكانيــة االســتجابة بســرعة أكبــر 
للمشــاكل، مثــل فقــدان البطاقــات النقديــة أو مشــاكل الســيولة مــع الــوكاء. ويفيــد موظفــو البرنامــج أيضــا بــأن 
المعلومــات التــي تقدمهــا اآلليــة مفيــدة للغايــة لتقييــم خدماتهــم وتكييفهــا لتلبيــة احتياجــات  النــاس علــى نحــو أفضــل. 
ُيعــزى بعــض نجــاح آليــات التغذيــة الراجعــة إلــى حقيقــة أنهــا بــدأت صغيــرة وتــم تحســينها وتكييفهــا باســتمرار بنــاًء 

علــى الخبــرة. اقــرأ التقريــر الكامــل105.

https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/BURUNDI-SETTING-UP-COMMUNITY-COMMITTEE-FOR-FEEDBACK-AND-COMPLAINTS-.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/BURUNDI-SETTING-UP-COMMUNITY-COMMITTEE-FOR-FEEDBACK-AND-COMPLAINTS-.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/M-AtC-A4-EN-LR.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/PMER_CRM-CaseStudy.docx
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أمثلة من الحركة
برنامج آليات التغذكة الراجعة

استخدام WhatsApp في البيرو للرد على أسئلة والطلبات بشأن كوفيد-19
عندمــا أجبــرت جائحــة كوفيــد-19 الصليــب األحمــر البيروفــي واالتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر 
علــى تعليــق األنشــطة المباشــرة مــع الســكان المهاجريــن الفنزويلييــن، كانــوا بحاجــة إلــى إيجــاد طريقــة جديــدة لتقديــم 
المســاعدة واالســتجابة للتغذيــة الراجعةعــن بعــد . وجــد تقييــم ســابق أن %78 مــن المهاجريــن الفنزويلييــن فــي البيــرو 
يمكنهــم الوصــول إلــى هاتــف محمــول و%99 يســتخدمون WhatsApp وFacebook لتلقــي المعلومــات. لذلــك، تــم 
إنشــاء خــط أعمــال WhatsApp لإجابــة علــى األســئلة أو الشــكوك حــول الوبــاء، وتقديــم معلومــات حــول الوقايــة، 
وتحديــد ومراقبــة ومعالجــة الشــائعات أو األخبــار المزيفــة المتعلقــة بـــ كوفيــد-19. تــم إعــداد مجموعــة مــن الرســائل 
الرئيســية حــول الوقايــة مــن كوفيــد-19 واالســتجابة لــه، جنًبــا إلــى جنــب مــع ورقــة أســئلة وأجوبــة معــدة مســبًقا 
الســتخدامها مــن قبــل مشــغلي خــط WhatsApp. فــي البدايــة، تــم إطــاق الخــط مــع اثنيــن مــن مشــغلي المشــاركة 
المجتمعيــة، ولكــن الحًقــا تــم إحضــار الطاقــم الطبــي لدعــم بعــض األســئلة. تــم إنشــاء مجموعــة WhatsApp أيضــا بيــن 
المشــغلين للمســاعدة فــي تنســيق الــردود واإلرشــادات التــي تــم تطويرهــا لتســجيل الــردود وتتبعهــا. منــذ إطاقــه، 
أصبــح الخــط شــائعا جــًدا ويســتجيب اآلن لمجموعــة واســعة مــن االستفســارات، بمــا فــي ذلــك دعــم ســكان البيــرو. 

اقــرأ التقريــر الكامــل106 لمعرفــة كيــف تــم إعــداد الخــط والوصــول إلــى الــدروس المســتفادة واألدوات.

https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/Li%CC%81nea-WhatsApp-empresarial-COVID-19_EN.pdf
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الوحرة 7
العمل مع المجاالت الشاملة 

لعدة قطاعات

الحماية والنــوع االجتماعي واإلدماج
تهــدف كل مــن المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة والحمايــة والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج إلــى ضمــان أن تكــون جميــع 
برامــج الصليــب األحمــر والهــال األحمــر وعمليــات الطــوارئ شــاملة وموثوقــة وآمنــة ومحورهــا النــاس. علــى الرغــم مــن 
أن لديهــم هدفــا مشــتركا، إال أن المشــاركة االجتماعيــة والمســاءلة والحمايــة والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج يركــزان علــى 
جوانــب مختلفــة مــن جــودة برمجــة فــي حيــن أن المشــاركة االجتماعيــة والمســاءلة توفــر مناهج وأدوات لضمان ســماع 
أصــوات أفــراد المجتمــع بوضــوح واســتخدامها لتوجيــه عملنــا، فــإن الحمايــة والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج تعمــل علــى 
ضمــان »عــدم إلحــاق أي ضــرر« وعــدم تــرك أي شــخص خلــف الركــب أو اســتبعاده أو تركــه غيــر آمــن.  لذلــك، هنــاك حاجــة 
إلــى نهجــي المشــاركة االجتماعيــة والمســاءلة والحمايــة والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج لضمــان برامــج وعمليــات جيــدة 

النوعيــة لهــا تأثيــر إيجابــي دائــم علــى المجتمعــات المحليــة.

ما هي الحماية والنوع االجتماعي واإلدماج؟
تصــف الحمايــة والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج نهــج االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر فــي 

معالجــة أســباب ومخاطــر وعواقــب العنــف والتمييــز واالســتبعاد بطريقــة متكاملــة.

تشــير »الحمايــة« و »اإلدمــاج« إلــى إجــراءات محــددة يتــم اتخاذهــا لصالــح األشــخاص المعرضيــن للخطــر. يشــير 
مصطلــح »النــوع االجتماعــي والتنــوع« إلــى العديــد مــن العوامــل المتداخلــة التــي نراعيهــا لضمــان تنفيــذ أعمــال 

بفعاليــة. واإلدمــاج  الحمايــة 

هــذا نهــج مشــترك يتنــاول العوامــل المترابطــة التــي تؤثــر علــى مخاطــر وعواقــب العنــف والتمييــز واإلقصــاء. يوجــد فــي 
صميــم نهــج الحمايــة والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج تحليــل لكيفيــة تأثــر كل فــرد بشــكل مختلــف بالصدمــات واألزمــات، 
بنــاًء علــى عاقــات الســلطة الموجــودة مســبًقا والهيــاكل والوصــول إلــى المــوارد األساســية وكيــف يــؤدي ذلــك إلــى 
مســتويات مختلفــة مــن الضعــف والقــدرات والمخاطــر، والتعــرض للعنــف. ويؤثــر هــذا فــي النهايــة علــى وصولهــم إلــى 

المســاعدة والحمايــة وقدرتهــم علــى التأقلــم والتعافــي.

يرتكــز عمــل االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر لمعالجــة المخــاوف المتعلقــة  بالحمايــة 
والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج علــى المبــادئ التوجيهيــة األربعــة التاليــة، الكرامــة  واالوصــول والمشــاركة و األمــان والتــي 
ــا لاتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر  ــر الدني ــاء »المعايي ــه بن ــة الــذي تــم حول تعــد حجــر الزاوي

للحمايــة والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج فــي حــاالت الطــوارئ«.

تتضمــن الحمايــة والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج مجموعــة مــن الخدمــات المتخصصــة، والتــي يجــب أن يتــم تقديمهــا 
ــة، بمــا فــي ذلــك إدمــاج اإلعاقــة، و إدمــاج  فقــط مــن قبــل أولئــك الذيــن لديهــم التدريــب المناســب والمهــارات الفني
ــة الطفــل،  ــة، وحماي ــات الجنســية  و النــوع االجتماعــي، والمســاواة فــي النــوع االجتماعــي ، ومكافحــة العنصري األقلي
والوقايــة مــن العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع واالســتجابة لهمــا، و منــع مــن االســتغال واالعتــداء 

الجنســيين واالســتجابة لهمــا، واالتجــار بالبشــر.

للحصول على توصيف المشاركة المجتمعية والمسائلة، انظر الصفحة 11.

https://media.ifrc.org/ifrc/document/minimum-standards-protection-gender-inclusion-emergencies/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/minimum-standards-protection-gender-inclusion-emergencies/
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 التعاون بين المشاركة  المجتمعيةوالمساءلة والحماية
والنوع االجتماعي واإلدماج

كيف يمكن للمشاركة  المجتمعية والمساءلة مساعدة الحماية والنوع االجتماعي واإلدماج؟

  عنــد إجــراء تحليــل النــوع االجتماعــي والتنــوع، قــم بتضميــن أســئلة لفهــم أفضــل للقنــوات الموثوقــة والمفضلــة 	 
ومصــادر المعلومــات حســب النــوع االجتماعــي والفئــات العمريــة المختلفــة فــي المجتمــع، بمــا فــي ذلــك كيــف 

يشــعر األشــخاص مــن المجموعــات المختلفــة براحــة أكبــر عنــد مشــاركة التغذيــة الراجعــة والشــكاوى
  اإلرشــاد واألدوات المتعلقة بالتخطيط التشــاركي وأســاليب إدارة المشــاريع لضمان قدرة المجتمعات المحلية 	 

علــى لعــب دور فعــال وهــادف فــي تصميــم وتنفيــذ وتوجيــه برامــج وأنشــطة الحمايــة والنوع االجتماعــي واإلدماج
  إرشــادات وأدوات حــول كيفيــة العمــل عمليــا مــع اللجــان المجتمعيــة وممثلــي البرامــج والتأكــد مــن أنهــم 	 

ــؤدون دورهــم ي
  األدوات والدعــم إلنشــاء آليــات التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع،  مــن أجــل الحصــول  التغذيــة الراجعــة علــى 	 

خدمــات الحمايــة والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج، فضــا عــن التغذيــة الراجعــة الحساســة أو الشــكاوى الخطيــرة
 تدريب موظفي ومتطوعي الحماية والنوع االجتماعي واإلدماج على نهج المشاركة المجتمعية والمساءلة 	 
  إرشــادات وأدوات لرصــد رضــا المجتمــع ومســتويات المشــاركة والمســاءلة داخــل أنشــطة وبرامــج الحمايــة 	 

والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج.

كيف يمكن للحماية والنوع االجتماعي واإلدماج مساعدة المشاركة المجتمعية والمسائلة؟

  أدوات وإرشــادات إلجــراء تحليــل النــوع االجتماعــي والتنــوع )كجــزء مــن تحليــل الســياق - انظــر الصفحــة 46(، والــذي 	 
يهــدف إلــى فهــم كيفيــة يؤثــر النــوع االجتماعــي للنــاس، أو إعاقتهــم، أو أعمارهــم، أو أصلهــم العرقــي، أو جنســيتهم 
أو مواطنتهــم، أو لغتهــم، أو معتقداتهــم الدينيــة، أو آرائهــم السياســية، أو خلفيتهــم االجتماعيــة وتوجههــم 
الجنســي والمظهــر الجســدي واللــون؛ علــى مســتوى الحواجــز التــي يواجهونهــا فــي جهودهــم لتلبيــة االحتياجــات 

األساســية، واالعتــراف بهــا وإدراجهــا، وليكونــوا فــي مأمــن مــن األذى
 المساعدة في ضمان الجمع المنهجي للبيانات المصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة	 
  التوجيــه والدعــم بشــأن تطويــر وتكييــف المعلومــات للوصــول بشــكل أفضــل إلــى مختلــف الفئــات، مثــل األطفــال 	 

والنســاء واألشــخاص ذوي اإلعاقــة
  إرشــادات حــول كيفيــة التعامــل مــع المجتمعــات بأمــان ودون اإلضــرار بالمواضيــع الحساســة، مثــل العنــف القائــم 	 

علــى النــوع االجتماعــي والجنــس ، أو األدوار حســب النــوع االجتماعــي ، أو التمييــز ضــد الجماعــات المهمشــة، أو 
حمايــة األطفــال

  اإلرشــاد والدعــم لضمــان أن تكــون التغذيــة الراجعــة والشــكاوى الحساســة المرتبطــة  بمنع  االســتغال واالعتداء 	 
الجنســيين وحمايــة األطفــال، وضحايــا العنــف، بمــا فــي ذلــك العنــف القائــم على النــوع االجتماعي والجنــس وقضايا 
الحمايــة األخــرى، مرتبطــة بآليــة حمايــة داخليــة وإجــراءات إحالــة ويتــم التعامــل معهــا بشــكل صحيــح وفقــا لنهــج 

يركــز علــى الناجيــن
  الدعــم وتوفيــر التقنيــات لمواجهــة التحديــات التــي تواجــه المشــاركة الفعالــة واآلمنة للنســاء واألطفال وكبار الســن 	 

واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والفئــات المهمشــة األخــرى فــي تصميــم وتوجيــه البرامــج والعمليــات - وأننــا ال نســاهم 
فــي عــدم المســاواة القائمــة وزيــادة مخاطــر الحمايــة فــي المجتمعــات مــن خــال األســاليب التــي  نســتخدمها.

 عمليات
 المشاركة

 المجتمعية
والمسائلة

 التعاون بين المشاركة
 المجتمعية والمساءلة والحماية

والنوع االجتماعي واإلدماج

 التشاركية
 ُنهج مصممة بحيث يمكن لجميع

المجموعات  االشتراك بأمان وبشكل هادف

التقييم 
لضمان الحماية، يتم تضمين النوع االجتماعي وثقافة اإلدماج 

وتحليل السياق - وتتم استشارة جميع المجموعات

التواصل
 تم تصميم المعلومات والنهج لتلبية احتياجات جميع

المجموعات وتناقش القضايا الحساسة بأمان

آليات التغذية الراجعة والشكاوى
 مفتوحة للجميع، مع عمليات إلدارة التقارير
 عن قضايا االستغالل واالعتداء الجنسيين

والعنف وحماية الطفل

إشراك
 المجتمع

تحليل السياق

التواصل الشفاف

آليات التغذية الراجعة

العمل بناء على بيانات المجتمع

ملكية المجتمع

بناء الثقة

 تحليل الحماية والنوع
االجتماعي واإلدماج

منع العنف والتصدي له

 بيانات مفصلة عن الجنس
والعمر واإلعاقة

 التصدي للتمييز واالستبعاد
 والتهميش

إبقاء الناس في مأمن
من الضرر

حماية الطفل

المساعدة للناجين
من العنف

 عمليات الحماية
 والنوع االجتماعي

واإلدماج
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أمثلة من  الحركة عن العمل المشترك بين  المشاركة المجتمعية 
والمساءلة والحماية والنوع االجتماعي واإلدماج

التصدي للعنف  القائم على النوع االجتماعي والجنس  في كوكس بازار، بنغالديش
عندمــا وجــد تقييــم أن جائحــة كوفيــد19- تفاقــم العنــف ا القائــم علــى النــوع االجتماعــي والجنــس  وعمــل األطفــال 
واالتجــار بالبشــر، داخــل مخيمــات كوكــس بــازار لاجئيــن، عملــت فــرق المشــاركة  المجتمعيــة والمســاءلة والحمايــة 
والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج التابعــة لجمعيــة الهــال األحمــر  فــي بنغاديــش  معــا إلنشــاء وتبــادل المعلومــات حــول 
كيفيــة منــع العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والجنــس  ، واالتجــار،  والتربيــة الجيــدة أثنــاء الوبــاء، وحــول الخدمــات 
المجانيــة وإجــراءات اإلحالــة فــي المخيــم. قــادت الحمايــة والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج جلســات فــي المجتمــع وســاعد 
فريــق المشــاركة  المجتمعيــة والمســاءلة فــي تعميــم المعلومــات مــن خــال مكبــرات الصــوت ومراكــز المعلومــات 

والزيــارات المنزليــة.

دعم فرق اإلغاثة لتعزيز المشاركة  المجتمعية  والمساءلة والحماية والنوع 
االجتماعي واإلدماج خالل عمليات توزيع اإلغاثة في موزامبيق

كجــزء مــن االســتجابة إلعصــار إيــداي، عمــل موظفــو المشــاركة االجتماعيــة والمســاءلة والحمايــة والنــوع االجتماعــي 
واإلدمــاج معــا إلنشــاء قائمــة مرجعيــة مشــتركة لتوزيــع مــواد اإلغاثــة. ســاعدت القائمــة المرجعيــة موظفــي اإلغاثــة 
مــن خــال تقديــم نظــرة عامــة مــن صفحــة واحــدة، مــع إجــراءات عمليــة يجــب اتخاذهــا قبــل وأثنــاء وبعــد التوزيــع لتلبيــة 

كل مــن المعاييــر الدنيــا للمشــاركة  المجتمعيــة والمســاءلة والحمايــة والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج.

 لمساعدتك  , فيما يلي أدوات الحماية والنوع االجتماعي واإلدماج 
 الحماية والنوع االجتماعي واإلدماج باختصار	 
 المعايير الدنيا للحماية والنوع االجتماعي واإلدماج	 

   مجموعة أدوات الحماية والنوع االجتماعي	 
واإلدماج في حاالت الطوارئ

 إطار البرمجة الشامل	 

https://ifrcorg.sharepoint.com/:b:/s/IFRCSharing/EfDAw6shNFJFhsrKhg1oOhIBR8jXvzFyi7Iv-Swv5c5YOQ?e=fuvndi
https://www.ifrc.org/sites/default/files/Minimum-standards-for-protection-gender-and-inclusion-in-emergencies-LR.pdf
https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-09/Tool1-0PGI_iE_Toolkit_Introduction_LR-web_0.pdf
https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-09/Tool1-0PGI_iE_Toolkit_Introduction_LR-web_0.pdf
https://ifrcorg.sharepoint.com/:b:/s/IFRCSharing/EYGPgmsilhNGiBw4iWPQ_bcB99n4PKysMT5dEurzcXAIhA?e=FeslDC
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 تغيير الســلوك والتواصل بشــأن المخاطر
والمشــاركة المجتمعية

تشــكل النهــج التشــاركية جــزءا مهمــا مــن برامــج تغييــر الســلوك فــي مجــاالت الصحــة والميــاه واإلصحــاح والحــد مــن 
مخاطــر الكــوارث، بمــا فــي ذلــك الصحــة المجتمعيــة واإلســعاف األولــي المبنــي علــى المجتمــع المعــزز107، مكافحــة 
األوبئــة مــن أجــل المتطوعيــن108، 8 خطــوات لتنفيــذ أنشــطة تعزيــز النظافــة109 والبرمجــة الذكيــة مناخيــا وتطبيقهــا110، 
فضــا عــن االســتجابات لحــاالت الطــوارئ الصحيــة. ومــع ذلــك، يجــب علــى جميــع برامــج وعمليــات الصليــب األحمــر 
والهــال األحمــر أن تضمــن أنهــا تفــي بالحــد األدنــى مــن اإلجــراءات لتحقيــق المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة الجيــدة  
التــي تغطيهــا الوحــدة الرابعــة )انظــر الصفحــة 38( والخامســة )انظــر الصفحــة 74(. يمكــن اســتخدام هــذه اإلجــراءات 
كتذكيــر جيــد أو أداة » للتحقــق » مــن مــا تــم القيــام بــه بالفعــل ولتحديــد أي فجــوات أو مجــاالت يمكــن تعزيــز  المشــاركة 
المجتمعيــة  فيهــا. توجــز هــذه الوحــدة بعضــا مــن أكثــر الطــرق شــيوعا الســتخدام أدوات ونهــج المشــاركة المجتمعيــة 
والمســاءلة لتحســين نوعية برامج تغيير الســلوك واالســتجابة للوباء وتأثيرها واســتدامتها،  باالعتمادعلى  الدروس 

المســتفادة مــن مختلــف مكونــات الحركــة..

ما هو تغيير السلوك؟
ــى  ــة. عل ــة وصحي ــى تحســين الوضــع مــن خــال دعــم أفــراد المجتمــع لتبنــي ســلوكيات آمن ــر الســلوك إل يهــدف تغيي
ــة األمــد  ــال، مــن خــال تمكيــن النــاس مــن اســتخدام الناموســيات المعالجــة بمبيــدات الحشــرات طويل ســبيل المث
أو غســل أيديهــم فــي األوقــات الرئيســية. ومــع ذلــك، فــإن تغييــر الســلوك ليــس حدثــا يحــدث مــرة واحــدة: إنــه عمليــة 
تمــر بعــدة مراحــل. تبــدأ المراحــل مــن التعــرف علــى المشــكلة )1 = المعرفــة(، والحصــول علــى رأي إيجابــي حــول تغييــر 
الســلوك لمعالجــة المشــكلة )2 = الموافقــة(،  وتكونيــن رغبــة لتغييــر الســلوك )3 = الرغبــة (، وإدمــاج الســلوك 
الجديــد فــي عــادات الفــرد )4 = الممارســة( وأخيــرا تعزيــز هــذا الســلوك لآلخريــن )5 = المناصــرة(. راجــع دليــل  المبــادئ 
التوجيهيــة فــي تغييــر ســلوك الصــادر عــن االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر لمزيــد مــن 

المعلومــات حــول هــذا الموضــوع.

ما هو التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية؟
التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة111 هــو جــزء أساســي مــن االســتجابة الصحيــة الشــاملة للوبــاء 
ويشــير إلــى العمليــات والنهــج الراميــة إلــى المشــاركة والتواصــل بشــكل منهجــي مــع النــاس والمجتمعــات المحليــة 
لتشــجيعهم وتمكينهــم مــن تبنــي ســلوكيات صحيــة ومنــع انتشــار األمــراض المعديــة أثنــاء تفشــي المــرض. وهــذا 

يشــمل:
  إنشــاء آليــات منهجيــة للتغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع لفهــم المعتقــدات والمخــاوف والشــائعات واألســئلة 	 

واالقتراحــات المتداولــة فــي المجتمعــات حــول المــرض واســتخدام هــذا إلبــاغ االســتجابة.
  تبــادل المعلومــات  الصحيحــة  فــي الوقــت المناســب حــول الوبــاء مــن خــال القنــوات األكثــر ثقــة، لدعــم النــاس 	 

علــى تبنــي الممارســات التــي تقلــل مــن انتشــار العــدوى والحــد مــن الخــوف والوصــم والذعــر مــن خــال معالجــة 
الشــائعات والمعلومــات الخاطئــة.

تفشــي 	  علــى  والســيطرة  العــدوى   انتشــار  لمنــع  المحلــي  المجتمــع  يقودهــا  التــي  الحلــول  ودعــم    تحديــد 
المــرض، حيــث ســتكون اإلجــراءات التــي ســيقوم بهــا أفــراد المجتمــع هــي التــي ســتنهي  المــرض – أو  ُتبقيــه 

-  أو تســمح  بتفشــيه.

ــاء الثقــة فــي المســتجيبين للحــاالت اإلنســانية،  ــى بن ــة عل يســاعد التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعي
ــد النــاس  ــاء تفشــي عــدوى مــا عندمــا يجعــل الخــوف والتضليــل والشــائعات تحدي وهــو أمــر مهــم بشــكل خــاص أثن
ــر  ــى اعتمــاد تدابي ــؤدي هــذا بالنــاس إل ــًا. يمكــن أن ي ــي يمكــن االعتمــاد عليهــا  أمــرًا صعب للمعلومــات الموثوقــة  والت
وقائيــة غيــر فعالــة، ممــا يزيــد مــن خطــر العــدوى. ومــن المعــروف أيضــا أن المجتمعــات التــي ال تدرك أو تقبــل التدخات 
الصحيــة، أو تعتبرهــا تهديــدا، تلجــا إلــى العنــف، كمــا تبيــن خــال تفشــي اإليبــوال فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة. 
وهــذا االفتقــار إلــى الثقــة يحــد مــن مشــاركة المجتمــع المحلــي وقــد ال يتعــاون النــاس فــي األنشــطة الراميــة إلــى وقــف 

انتشــار العــدوى، مثــل اإلبــاغ الســريع وعــزل الحــاالت.

https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/
https://ecbhfa.ifrc.org/
https://ecbhfa.ifrc.org/
https://www.ifrc.org/sites/default/files/Climate-smart-DRR-IFRC-2020.pdf
https://watsanmissionassistant.org/hygiene-promotion/
https://watsanmissionassistant.org/hygiene-promotion/
https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/
https://drive.google.com/file/d/1PU0ZjgUx-iTgwl0KOOQfDdaY7MMGOqux/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PU0ZjgUx-iTgwl0KOOQfDdaY7MMGOqux/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PU0ZjgUx-iTgwl0KOOQfDdaY7MMGOqux/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PU0ZjgUx-iTgwl0KOOQfDdaY7MMGOqux/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PU0ZjgUx-iTgwl0KOOQfDdaY7MMGOqux/view?usp=sharing


 لماذا تعتبر المشاركة المجتمعية جزءا مهما من تغيير السلوك والتواصل
بشأن المخاطر؟

 1.    ال يمكننا تغيير السلوكيات عنهم
هم بحاجة إلى  أن يشاركوا بنشاط ويفهموا ويدعموا العملية.

 2.    تغيير السلوك أمر معقد
نادًرا ما يكون األمر بسيًطا مثل إخبار الناس بما يجب عليهم فعله، وهم يفعلون ذلك.

 3.    المجتمع  يعلم األفضل 
تعرف المجتمعات بشكل أفضل من أي شخص ما الذي سيكون مطلوبا لتشجيع الممارسات األكثر أمانا 

وصحة بنجاح وما الذي قد يمنعها.

 4.    الثقة عنصر أساسي
وإذا كانت المجتمعات المحلية ال تثق بنا، فإنها لن تستمع إلى البرامج أو تساهم فيها أو تتبع اإلجراءات 

الازمة للسيطرة على الوباء بل قد تتفاعل بعداء وعنف.

 5.    نحن بحاجة إلى االستماع والعمل
التغذيــة الراجعــة أمــر بالــغ األهميــة لفهــم تصــورات المجتمــع وتكييــف برامجنــا واســتجاباتنا إلبقاءهــا ذات 

صلــة وفعالة.
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120          دليل الصليب األحمر والهالل األحمر للمشاركة المجتمعية والمساءلة  

كيف يمكن للمشاركة المجتمعية أن تدعم برامج تغيير السلوك و التواصل بشأن 
المخاطر والمشاركة المجتمعية؟

1.   اكتساب فهم أعمق للمجتمع بما يتجاوز السلوكيات المحددة

مــن خــال دمــج األســئلة مــن أداة تقييــم المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة فــي  عمليــات  تقييــم تغييــر الســلوك 
واالســتجابة للوبــاء. علــى ســبيل المثــال، أســئلة لفهــم مصــادر المعلومــات التــي تثــق بهــا المجموعــات المختلفــة 
وتســتخدمها، وكيــف ستشــعر براحــة أكبــر فــي تقديــم التغذيــة الراجعــة، وتصوراتهــا للصليــب األحمــر والهــال 

األحمــر، أو مســتويات التماســك االجتماعــي بيــن المجموعــات المختلفــة.

•   انظر صفحة 40 للحصول على إرشادات حول دراسات تقييم وتحليل السياق
المناقشــات  دليــل   :16 واألداة  التقييمــات   فــي   والمســاءلة  المجتمعيــة  المشــاركة   :13 األداة  •    اســتخدم 

المركــزة الجماعيــة 

2.   التواصل بشأن أهداف البرنامج - ليس فقط السلوكيات أو المخاطر

إن توفيــر المعلومــات عــن المنظمــة والغــرض مــن البرنامــج أو االســتجابة هو ركيزة أساســية للمســاءلة ويحســن 
الثقــة بيــن المنظمــة والمجتمعــات التــي تخدمهــا. عــادة مــا تكــون الجمعيــات الوطنيــة جيــدة جــدا فــي التواصــل 
حــول قضايــا الصحــة والنظافــة والحــد مــن مخاطــر الكــوارث، ولكــن فــي بعــض األحيــان تنســى أن تشــرح مــن هــي 

الجمعيــة الوطنيــة، وأهــداف البرنامــج أو العمليــة والجــداول الزمنيــة، والتأخيــر، والتحديــات، أو التغييــرات.

•   انظر الصفحتين 61 و 93 لمعرفة المزيد عن التواصل الشفاف
•   استخدام أداة: 17 أداة  المقابات المجتمعية  واألداة 19: مصفوفة وسائل التواصل

3.   تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم الحلول التي يقودها المجتمع

تعــد برامــج تغييــر الســلوك بالفعــل تشــاركية للغايــة فــي نهجهــا. غيــر أن بعــض األدوات والقوائــم المرجعيــة 
ــز المشــاركة طــوال دورة البرنامــج. علــى ســبيل المثــال، مــن  الــواردة فــي هــذا الدليــل يمكــن أن تســاعد فــي تعزي
خــال التوجيــه بشــأن إنشــاء لجــان مجتمعيــة متوازنــة و تمثــل المجتمــع ككل ، واالتفــاق علــى معاييــر االختيــار 
واالســتهداف، وضمــان المشــاركة فــي جميــع مراحــل تنفيــذ البرنامــج. أثنــاء الوبــاء، إنــه أمــر حاســم  العمــل مــع 
المجتمعــات إليجــاد حلــول محليــة وعمليــة لمنــع انتشــار العــدوى. يفهــم أعضــاء المجتمــع التحديــات الفريــدة التــي 
تواجــه مجتمعهــم وكيــف يمكــن تكييــف تدابيــر الصحــة العامــة مثــل التباعــد الجســدي وأنظمــة المراقبــة مثــل تتبــع 

المخالطيــن والعــزل للعمــل فــي ســياقهم.

•   انظر الصفحة 42 لاطاع على إرشادات بشأن المشاركة في الدراسات التقييمية
•   انظر الصفحة 52 لاطاع على إرشادات بشأن المشاركة في التخطيط والتصميم

•   انظر الصفحة 89 للحصول على إرشادات بشأن المشاركة في مناقشة ووضع معايير االختيار
•   انظر صفحة 64 للحصول على إرشادات حول المشاركة أثناء التنفيذ والرصد
•    انظر الصفحة 69 لاطاع على إرشادات بشأن المشاركة في تقييم البرامج 

•    اســتخدام أداة 16: دليــل المناقشــات الجماعيــة المركــزة، األداة 17: أداة  المقابــات المجتمعيــة  واألداة 18: 
األســاليب التشــاركية لمعاييــر االختيــار

•   انظر دليل تطوير الحلول التي يقودها المجتمع بشأن كوفيد-19 113
•   انظر دليل تعزيز مشاركة األطفال في االستجابة لكوفيد-19 114.

4.   إنشاء آليات التغذية الراجعة المجتمعية

آليــات التغذيــة الراجعــة االســتباقية115 تســاعد برامــج تغييــر الســلوك واالســتجابات الوبائيــة لرصــد معتقــدات 
المجتمــع ومخاوفــه والشــائعات الرائجــة فيــه وأســئلته واقتراحاتــه، ســواء حــول المشــكلة التــي يتــم تناولهــا أو حــول 
المنظمــة. يــؤدي االســتماع إلــى التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع والعمــل بنــاًء عليهــا إلــى بنــاء الثقــة فــي التدخــل. 
كمــا أنــه يســاعد علــى تعزيــز التأثيــر، حيــث يمكــن تحديــث المعلومــات والرســائل المشــتركة مــع المجتمعــات بشــكل 
منتظــم لمعالجــة أحــدث المخــاوف والتصــورات والشــائعات الرائجــة في المجتمع. ويشــمل ذلــك دعم المتطوعين 
إلجــراء مناقشــات أكثــر جــدوى مــع أفــراد المجتمــع ويســمح بتكييــف المعلومــات وفقــا لاحتياجــات أو االهتمامــات 
المحــددة للمجموعــات المختلفــة. يمكــن أن يكــون آلليــات التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع أيًضــا دور فــي المســاعدة 
التقــاط المشــكات القضايــا  المتعلقــة بــاألدوات، مثــل المراحيــض أو مرافــق غســل اليديــن أو مراكــز العــاج، والتــي 

يمكــن أن تحــد مــن قــدرة األشــخاص علــى وضــع ســلوكيات أكثــر أماًنــا وصحــة موضــع التنفيــذ.

https://communityengagementhub.org/resource/community-led-solutions-package-webinar-recordings-and-resources/
https://communityengagementhub.org/resource/community-led-solutions-package-webinar-recordings-and-resources/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Moving-Towards-Children-as-Partners-in-Child-Protection-in-COVID-19-Guide-From-Participation-to-Partnerships.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Moving-Towards-Children-as-Partners-in-Child-Protection-in-COVID-19-Guide-From-Participation-to-Partnerships.pdf
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•   انظر الصفحة 103 للحصول على إرشادات بشأن إنشاء آلية التغذية الراجعة
•   استخدام األداة 15: مجموعة التغذية الراجعة

•   راجع حزمة التغذية الراجعة من المجتمع بشأن لكوفيد-19 116

5.   تكثيف جهود التعبئة االجتماعية من خالل وسائل اإلعالم العامة  ووسائل التواصل الرقمية

يمكــن أن تســاعد  أســاليب التواصــل الجماهيريــة  مثــل الراديــو والتلفزيــون ووســائل التواصــل االجتماعــي علــى 
ــة  وجهــًا لوجــه مــن خــال اســتهداف أعــداد كبيــرة مــن النــاس فــي  توســيع نطــاق التعبئــة االجتماعيــة التقليدي
وقــت قصيــر. تشــمل األمثلــة برامــج الدردشــة اإلذاعيــة مــع الضيــوف الخبــراء حيــث يمكــن للمســتمعين االتصــال 
لطــرح األســئلة، وعــروض األفــام علــى الهاتــف المحمــول مــع األفــام القصيــرة، ومجموعــات WhatsApp مــع 
 Twitter أو Facebook الخبــراء المتاحيــن لإجابــة علــى األســئلة، أو اســتخدام منصــات التواصــل االجتماعــي مثــل

إلطــاق الحمــات.

•   استخدام األداة 19: مصفوفة وسائل التواصل
•    اطلــع علــى منصــة الحركــة الخاصــة بالمشــاركة المجتمعيــة  للحصــول علــى حــزم تدريبيــة حــول اســتخدام الراديــو 

والســينما المتنقلــة ووســائل التواصــل االجتماعي117
•   راجع دليل كوفيد- 19 حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي للتواصل بشأن المخاطر118.

6.   تدريب الموظفين والمتطوعين على المشاركة المجتمعية والمساءلة

يحتــاج جميــع الموظفيــن والمتطوعيــن إلــى الفهــم والمعرفــة والقــدرة علــى إشــراك المجتمعــات بشــكل هــادف 
فــي البرامــج والعمليــات. يمكــن أن توفــر حــزم التدريــب علــى المشــاركة المجتمعيــة وحــدات أو أنشــطة مفيــدة 
يمكــن اســتخدامها لزيــادة حــزم التدريــب  حــول  الصحــة والميــاه واإلصحــاح والحــد مــن مخاطــر الكــوارث. علــى 
ســبيل المثــال، يتضمــن تدريــب المشــاركة المجتمعيــة للفــروع  لمــدة يوميــن وحــدات حــول التواصــل الشــفاف، 
والنهــج التشــاركية، وآليــات التغذيــة الراجعــة. فــي إطــار االســتجابة لكوفيــد-19 فــي أفريقيــا، طــورت فــرق الصحــة 
و المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة و حزمــة تدريــب مشــتركة بيــن مكافحــة األوبئــة  مــن أجــل المتطوعيــن  
والتواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة تــم تســليمها إلــى فريــق مكــون مــن الصحــة والمشــاركة 

المجتمعيــة والمســاءلة، والميــاه واإلصحــاح، وموظفــي إدارة الكــوارث.

•    شــاهد منصــة الحركــة الخاصــة بالمشــاركة المجتمعيــة للحصــول علــى مجموعــة من الحزم التدريبية للمشــاركة 
المجتمعيــة والمســائلة علــى مســتوى المتطوعين والفروع ومديــر البرنامج119

	    قــم بتنزيــل حزمــة تدريــب مكافحــة األوبئــة مــن أجــل المتطوعيــن بشــأن كوفيــد-19 والتواصــل بشــأن المخاطــر 
والمشــاركة المجتمعيــة120

األخطاء الشائعة أو التحديات؟ 
•    ال ينبغــي أن تعتمــد مشــاركة المجتمــع والمســاءلةعلى  مــواد )االتصــاالت المعلوماتيــة والتعليمية( والرســائل 
الرئيســية - فهــذه تحتــاج إلــى تطويرهــا مــن قبــل الخبــراء الفنييــن المعنييــن بالصحــة والميــاه واإلصحــاح  

والنهــوض بالنظافــة  والحــد مــن مخاطــر الكــوارث 

•    التركيز كثيًرا على الرسائل أحادية االتجاه كطريقة لتغيير السلوكيات

•     يتــم اســتخدام التغذيــة الراجعــة مــن المجتمــع فقــط لتغييــر مــا نقولــه )الرســائل(، وليــس مــا نقــوم بــه )تغييــر 
أنشــطة البرنامــج(

•     عــدم تنســيق بيــن المشــاركة المجتمعيــة والتعبئــة  المجتمعيــة  وتعزيــز الصحــة وتعزيــز النظافــة وأنشــطة 
االتصــال بالمخاطــر، ممــا يــؤدي إلــى االزدواجيــة وإهــدار المــوارد واالرتبــاك فــي المجتمعــات. يتســبب هــذا أيًضــا 

فــي حــدوث ارتبــاك بيــن المتطوعيــن، حيــث غالًبــا مــا ُيطلــب منهــم القيــام بــكل هــذه األنشــطة

ــاك دائمــا مــا  ــذي يجــب أن يقــود األنشــطة فــي أي برنامــج أو اســتجابة، ولكــن بمــا أن هن •     عــدم وضــوح  مــن ال
يكفــي مــن العمــل للجميــع، يمكــن حــل ذلــك مــن خــال التنســيق الجيــد عبــر القطاعــات والفــرق ووضــع خطــط 

عمــل مشــتركة

•    البــدء مــن الصفــر عندمــا يكــون هنــاك ثــروة مــن المــوارد الممتــازة ا ومتاحــة  بالفعــل - راجــع القائمــة أدنــاه 
للحصــول علــى روابــط لتغييــر الســلوك المفيــد ومصــادر التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة فــي 

ــاه  واالصحــاح والنهــوض بالنظافــة  والحــد مــن مخاطــر الكــوارث. مجــاالت الصحــة والمي

https://communityengagementhub.org/resource/ifrc-covid-19-community-feedback-package/
https://communityengagementhub.org/resource/ifrc-covid-19-community-feedback-package/
https://communityengagementhub.org/guides-and-tools/
https://communityengagementhub.org/guides-and-tools/
https://communityengagementhub.org/guides-and-tools/
https://communityengagementhub.org/resource/tips-for-using-social-media/
https://communityengagementhub.org/resource/tips-for-using-social-media/
https://communityengagementhub.org/learn-and-share/
https://communityengagementhub.org/learn-and-share/
https://communityengagementhub.org/learn-and-share/
https://communityengagementhub.org/resource/updated-epidemic-control-training-package-for-volunteers/
https://communityengagementhub.org/resource/updated-epidemic-control-training-package-for-volunteers/
https://communityengagementhub.org/resource/updated-epidemic-control-training-package-for-volunteers/


ما هي الحلول التي يقودها المجتمع ولماذا يجب علينا تحديدها ودعمها؟
لقــد علمتنــا الــدروس المســتفادة مــن األزمــات اإلنســانية والصحيــة، بمــا فــي ذلــك جائحــة كوفيــد19- وتفشــي فيــروس 
إيبــوال فــي غــرب إفريقيــا وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، أن المشــاركة البنــاءة والهادفــة مــع المجتمعــات المحليــة 
والقــادة الموثــوق بهــم أمــر ضــروري لتكييــف تدابيــر الوقايــة مــن األمــراض وقبولهــا وفهمهــا جيــًدا ونجاحهــا. تــؤدي 
تدابيــر االســتجابة غيــر العمليــة أو و التــي يتــم فرضهــا وعــدم الحــوار مــع المجتمعــات إلــى اإلحبــاط وا االمتنــاع عنهــا  

وعــدم االمتثــال بهــا، ممــا يزيــد مــن انتشــار العــدوى.

ــاء  ــا أثن ــا الحجــر الصحــي علــى أجــزاء مــن العاصمــة مونروفي ــال، عندمــا فرضــت الحكومــة فــي ليبيري علــى ســبيل المث
تفشــي فيــروس إيبــوال فــي غــرب إفريقيــا، لــم تستشــر المجتمعــات المحليــة. عندمــا لــم يتمكــن النــاس مــن الحصــول 
علــى الغــذاء أو المــاء أو الرعايــة الصحيــة، هربــوا مــن المنطقــة وكان ال بــد مــن التخلــي عــن الحجــر الصحــي. فــي أجــزاء 
أخــرى مــن البــاد حيــث شــارك قــادة المجتمــع بنشــاط، ســاعدوا مــن خــال اســتحداث قوانيــن محليــة جديــدة وفــرق  
عمــل للمســاعدة فــي وقــف انتشــار الفيــروس. تضمنــت جهودالوقايــة، منــع الغربــاء مــن دخــول المجتمــع، ومنــع 
الزائريــن مــن النــوم فــي امنــزل أحــد مــا، وفــرض فتــرة انتظــار مدتهــا 21 يوًمــا لمــن يرغبــون فــي االنتقــال إلــى المجتمــع 
لضمــان  أنهــم غيــر مصابيــن ب اإليبــوال. وتــم إنشــاء فــرق عمــل مجتمعيــة لتنبيــه أفــراد المجتمــع إلــى حــاالت اإلصابــة 
بفيــروس إيبــوال، والتأكــد مــن تزويــد األشــخاص الموجوديــن فــي الحجــر الصحــي والعزلــة بالطعــام والمــاء واألدويــة، 
وإحالــة الحــاالت الجديــدة إلــى المرافــق الصحيــة، وتحديــد الجهــود المبذولــة إلخفــاء المــرض أو الدفــن. خلصــت الرئيســة 
النــاس، والمشــاركة  أعــرف أن ملكيــة  الحجــر الصحــي كان خطــأ، وأكــدت: »اآلن  إلــى أن  إليــن جونســون ســيرليف 

المجتمعيــة، تعمــل بشــكل أفضــل فــي مثــل هــذه الحالــة. أعتقــد أن هــذه التجربــة ســتبقى معنــا.”

تشــمل األمثلــة علــى الحلــول التــي يقودهــا المجتمــع والتــي تدعمهــا الجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــال 
األحمــر كجــزء مــن االســتجابة لكوفيــد-19 المنــح التــي يقدمهــا الصليــب األحمــر اإلندونيســي لفــرق العمــل المجتمعيــة 
لتنفيــذ تدابيــر الصحــة العامــة بنــاء علــى االحتياجــات المحــددة فــي مجتمعهــا )انظــر الصفحة 96(، وتدريــب المجتمعات 
وتزويدهــا بالمــواد المتاحــة محليــا لبنــاء محطــات خاصــة بغســل اليديــن ، وتدريــب  رابطــات  الســوق علــى إدارة البرامــج 
اإلذاعيــة وتعزيــز الممارســات اآلمنــة، ودعــم المجتمعــات لصنــع أقنعــة الوجــه الخاصــة بهــم والعمــل مــع األشــخاص 
الذيــن يعيشــون فــي أماكــن ذات كثافــة عاليــة، مثــل المخيمــات والمســتوطنات العشــوائية فــي المناطــق الحضريــة، 
إليجــاد حلــول مبتكــرة للتباعــد  الفيزيائــي وعــزل المرضــى. لمزيــد مــن المعلومــات، راجــع المذكــرة اإلرشــادية واألمثلــة 

والحلقــات الدراســية المســجلة الخاصــة بالحلــول التــي يقودهــا المجتمــع حــول كوفيــد-19 112.
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مصادر وأدوات المشاركة المجتمعية وتغيير السلوك لمساعدتك
األداة 21: مصــادر تغييــر الســلوك والتواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة توفــر  لمحــة عامــة 
وروابــط  عــن بعــض المصــادر األكثــر فائــدة وقابليــة للتكيــف لتغييــر الســلوك  ومصــادر التواصــل بشــأن المخاطــر 
البرامــج واالســتجابات لألوبئــة مثــل  لــكل مــن  تــم إنتاجهــا علــى نطــاق  الحركــة  والمشــاركة المجتمعيــة والتــي 
ــة برامــج تغييــر الســلوك، ومثــال علــى خطــط تغييــر الســلوك  اإليبــوال وكوفيــد19- وزيــكا. وتشــمل هــذه األداة أدل
و التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة، وحــزم تدريبيــة، وإرشــادات بشــأن اســتخدام أدوات مثــل 
اإلذاعــة والســينما المتنقلــة، وأدلــة ونمــاذج اســتقصاءات  التغذيــة الراجعــة واإلدراك، ومذكــرات توجيهيــة بشــأن 

ــا مثــل معالجــة عــدم الثقــة أو التــردد فــي أخــذ اللقاحــات. قضاي
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أمثلة من الحركة

يقود متطوع في كل شارع في ليبيا المعركة ضد كوفيد-19
عندمــا حــدت القيــود المفروضــة علــى الحركــة بســبب كوفيــد19- متطوعــي الصحــة المجتمعيــة فــي جمعيــة الهــال 
األحمــر الليبــي مــن الوصــول إلــى المجتمعــات، توصــل فــرع الجمعيــة الوطنيــة فــي بنغــازي إلــى مبــادرة المتطوعيــن 
فــي كل شــارع. يهــدف النهــج إلــى تجنيــد أفــراد المجتمــع المحلــي لقيــادة التعبئــة  المجتمعيــة ضــد كوفيــد- 19 فــي 
أحيائهــم الخاصــة. تــم إنتــاج دليــل المتطوعيــن و فيديــو  يتضمــن معلومــات عــن كوفيــد-19،  اإلجــراءات الوقائيــة ، 
ودور المتطوعيــن ومهــارات االتصــال. ثــم تــم إطــاق اســتطاع عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي لفهــم تصــورات 
المجتمــع ومعرفتــه عــن الفيــروس بشــكل أفضــل. تــم اســتخدام المعلومــات التــي تــم جمعهــا لتطويــر دليــل 
تــم  المجتمعــات.  فــي  الرئيســية  المعرفيــة  والفجــوات  والشــائعات  المعتقــدات  علــى  بنــاًء  المتداولــة  لألســئلة 
إطــاق حملــة لتوظيــف المتطوعيــن مــن خــال المنشــورات ومقاطــع الفيديــو علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، 
وبعــد إجــراء اختبــار تقييــم ، تــم تعييــن  202 متطــوع إمــا لتوفيــر معلومــات حــول كوفيــد-19 فــي حيهــم أو تقديــم 
الجــدد  المتطوعيــن  إعطــاء  تــم  التصميــم.   والمــواد  والبحــث  والترجمــة  التحليــل  بمهــام مثــل  بعــد  عــن  الدعــم 
تعريًفــا بالحركــة وتــم  تعيينهــم ضمــن أحــد 8الفــرق المجتمعيــة الثمانيــة عشــرة  فــي جميــع أنحــاء بنغــازي وبــدأوا 
بزيــارات مــن البــاب إلــى البــاب فــي منطقتهــم. تــم اســتخدام تطبيــق Telegram للتنســيق وتقديــم الدعــم المســتمر 
لفــرق المتطوعيــن. ولمــا كان المتطوعــون معروفيــن وموثــوق بهــم مــن قبــل جيرانهــم، فقــد كانــوا فعاليــن فــي 
معالجــة الشــائعات والمعلومــات الخاطئــة وأثبتــوا  أن لهــم قيمــة كبيــرة  فــي  الوصــول إلــى أفــراد المجتمــع األشــد 
ضعفــًا، مثــل كبــار الســن أو أولئــك الذيــن لديهــم وصــول محــدود إلــى مصــادر أخــرى للمعلومــات مثــل التلفزيــون 
ــر مــن الشــائعات حــول الفيــروس، ممــا  ــاك الكثي ــة، كان هن أو اإلنترنــت. وعلــق أحــد أعضــاء المجتمــع: »فــي البداي
يــارة المتطوعيــن، فهمــت الفيــروس وشــعرت براحــة  جعلنــي أشــعر بالضيــاع حيــال التعامــل معــه، لكــن بعــد ز
أكبــر للوقايــة منــه.« ويجــري اآلن تطبيــق هــذا النهــج فــي ليبيــا ومصــر، ويجــري النظــر فيــه كطريقــة للمســاعدة فــي 

معالجــة  القضايــا الصحيــة األخــرى الرائجــة وســط المجتمــع. قــراءة دراســة الحالــة الكاملــة121.

https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/08/Volunteer-In-Every-Street-English-1.pdf


        وحدة 7  العمل مع المجاالت الشاملة لعرة قطاعات           125

استخدام األساليب المبتكرة لتغيير السلوك والتواصل بشأن المخاطر 
 والمشاركة المجتمعية: روبوتات المحادثة ودور السينما المتنقلة 

وأجهزة الراديو المتنقلة وبرامج الدردشة اإلذاعية
تســتخدم الجمعيــات الوطنيــة حــول العالــم مجموعــة مــن األســاليب المختلفــة إلشــراك المجتمعــات فــي مواضيــع 
الصحــة والميــاه واإلصحــاح والحــد مــن مخاطــر الكــوارث. لتلبية الطلب العام للحصول علــى معلومات حول كوفيد-19، 
ــا علــى أســئلة األشــخاص عبــر  أطلــق الهــال األحمــر الكازاخســتاني خدمــة روبــوت المحادثــة التــي يمكنهــا الــرد تلقائًي
وســائل التواصــل االجتماعــي، أو توجيههــم إلــى الخدمــة التــي يحتاجــون إليهــا، أو إعــادة توجيــه التعليــق إلــى شــخص مــا 
فــي الجمعيــة الوطنيــة عبــر البريــد اإللكترونــي. تــم اعتمــاد روبــوت المحادثــة بعــد اســتطاع أظهــر أن وســائل التواصــل 
االجتماعــي والتلفزيــون كانــت مــن بيــن أكثــر مصــادر المعلومــات موثوقيــة فــي البــاد. يســتخدم روبــوت المحادثــة اآلن 
ــى المســاعدة  ــة التقــدم بطلــب للحصــول عل ــد-19، ولكــن أيضــا كيفي ليــس فقــط لمشــاركة المعلومــات حــول كوفي
االجتماعيــة ومعلومــات االتصــال للفــروع. تســاعد التغذيــة الراجعــة حــول كيفيــة اســتخدام روبــوت المحادثــة الهــال 
األحمــر الكازاخســتاني علــى فهــم أكثــر المعلومــات التــي يحتاجهــا النــاس. اقــرأ التقريــر الكامــل122. فــي روانــدا، تســتخدم 
الجمعيــة الوطنيــة دور الســينما المتنقلــة والبرامــج اإلذاعيــة إلشــراك المجتمعــات فــي مواضيــع الصحــة والميــاه 
واإلصحــاح والحــد مــن مخاطــر الكــوارث، بمــا فــي ذلــك جائحــة كوفيــد-19. تشــتمل عــروض الســينما المتنقلــة علــى 
عــروض توضيحيــة، وجلســات أســئلة وأجوبــة مــع المجتمــع والخبــراء المحلييــن، ورســوم متحركــة قصيــرة حــول 
مواضيــع مختلفــة، بينمــا يحتــوي الراديــو المتنقــل علــى عــروض مســجلة مســبًقا يتــم تشــغيلها مــن خــال مكبــرات 
الصــوت علــى ظهــر دراجــة ناريــة يمكــن أن تنتقــل مــن قريــة إلــى قريــة. كمــا تبــث الجمعيــة الوطنيــة برامــج حواريــة 
إذاعيــة شــهرية مســتمرة مــن خــال العديــد مــن فروعهــا. علــق رجــل حضــر الســينما المتنقلــة: »فــي المــرة األخيــرة 
التــي جئــت فيهــا إلــى الســينما المتنقلــة، تعرفــت علــى األمــراض التــي تنقلهــا الميــاه وكيفيــة انتشــارها وكيفيــة الوقايــة 
منهــا. لقــد تعلمــت عــدًدا مــن األشــياء التــي يمكننــي تطبيقهــا. علــى ســبيل المثــال كيفيــة تنظيــف األوانــي جيــدًا وتركهــا 
تجــف قبــل اســتخدامها، وكيفيــة تنظيــف الطعــام جيــدًا قبــل تحضيــره، وتعرفــت علــى أهميــة غســل اليديــن جيــدًا. لــذا 
يجــب تغييــر ســلوكي بنــاء علــى األشــياء التــي تعلمتهــا.” اقــرأ التقريــر الكامــل123. شــاهد المزيــد مــن دراســات الحالــة 

والنمــاذج علــى الراديــو124 والســينما المتنقلــة125 فــي منصــة الحركــة الخاصــة بالمشــاركة المجتمعيــة.

أهمية بناء الثقة أوال في إندونيسيا
منــذ عــام 2018، يقــوم الصليــب األحمــر اإلندونيســي، بدعــم مــن االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال 
األحمــر، بمســاعدة المجتمعــات المحليــة علــى االســتعداد لمنــع انتشــار األمــراض والوقايــة منهــا مــن خــال برنامــج 
التأهــب المجتمعــي لمواجهــة االوبئــة و الجوائــح  )CP3(. وقــد شــمل ذلــك إنشــاء مراقبــة مبينــة علــى المجتمــع م لدعــم 
الكشــف المبكــر وا التدابيــر المبكــرة فــي حالــة تفشــي األمــراض المحتملــة. وقــد  اســتفرق الصليــب األحمــر اإلندونيســي  
مــدة ســتة أشــهر  بيــن بــدء طــرح حزمتيــن تدريبيتيــن، والتــي تضمنــت وحــدة حــول  الشــماركة المجتمعيــة، لتقويــة 
العاقــات مــع الســلطات والمجتمعــات المحليــة، وبنــاء الثقــة، وإجــراء أنشــطة التثقيف الصحي والتعزيز.  ســاهم هذا 
النهــج التدريجــي فــي إنشــاء مراقبــة مجتمعيــة أكثــر ساســة مــع اســتيعاب أكبــر ونتائــج أفضــل حيــث انخــرط أصحــاب 
المصلحــة فــي البرنامــج والتزمــوا بــه، وكانــت المجتمعــات تتلقــى بالفعــل الفوائــد وتعتبــر متطوعــي الصليــب األحمــر 
ــا للمعلومــات الصحيــة. ونتيجــة لذلــك، كانــت المجتمعــات أكثــر حماســا إلبــاغ المتطوعيــن باألمــراض  مصــدًرا قيًم
ــة المجتمعيــة.  ــة بتنبيهــات المراقب ــة المحلي ــر مهــارة فــي إخطــار الســلطات الصحي ــرة وكان المتطوعــون أكث الخطي

اقــرأ التقريــر الكامــل126.

النهج التشاركية لحل مشاكل إدارة النفايات في سري النكا
اســتخدمت جمعيــة الصليــب األحمــر الســريانكي )SLRCS( نهجــا تشــاركيا مــن عشــر خطــوات يســمى »المســاعدة 
فــي تغييــر الســلوك« )ABC( لمعالجــة مشــكلة  نفايــات الــدورة الشــهرية فــي المدرســة. خــال زيــارة  الرصــد، الحــظ 
متطوعــو جمعيــة الصليــب األحمــر الســريانكي أكــوام كبيــرة من القمامة في المدرســة وبجانبها، والتي شــملت الفوط 
الصحيــة المســتخدمة. باتبــاع نهــج المســاعدة فــي تغييــر الســلوك، ســعت جمعيــة الصليــب األحمــر الســريانكي أوال 
إلــى فهــم ســبب وجــود المشــكلة مــن خــال عقــد مناقشــات جماعيــة ميســرة مــع المؤثريــن فــي المجتمــع، مثــل 
المعلميــن والمعلمــات واآلبــاء وتلميــذات المــدارس. ووجــدوا أنــه عندمــا تمتلــئ الصناديــق فــي مراحيــض النســاء 
بالفــوط الصحيــة، لــم يكــن عمــال النظافــة الذكــور يرغبــون فــي التعامــل معهــا وتراكمــت النفايــات حــول المدرســة. تــم 
اســتخدام عمليــة تصميــم تركــز علــى المســتخدم لحــل ثــاث قضايــا رئيســية؛ 1( كيفيــة حــرق فضــات الــدورة الشــهرية، 
2( كيفيــة منــع الرجــال مــن التعامــل مــع الفــوط الصحيــة، 3( كيفيــة ضمــان خصوصيــة الفتيــات. كان الحــل عبــارة عــن 
محرقــة مثبتــة بجــوار مرحــاض اإلنــاث حيــث يمكــن للفتيــات إيــداع الفــوط بخصوصيــة وحــرق عمــال النظافــة الذكــور 
النفايــات دون الحاجــة إلــى نقلهــا. تــم عقــد استشــارة ثالثــة مــع أوليــاء األمــور وموظفــي المدرســة لتحديــد مــن ســيفعل 
مــاذا، حيــث وافــق اآلبــاء الذكــور علــى المســاعدة فــي البنــاء والتركيــب. وقــد أدخلــت تحســينات مســتمرة علــى العمليــة، 

وبعــد نجاحهــا، اعتمــدت مــدارس أخــرى فــي المنطقــة نفــس النهــج. قــراءة دراســة الحالــة الكاملــة127.

https://communityengagementhub.org/resource/chatbots-a-conversation-with-the-community-a-kazakhstan-case-study/
https://communityengagementhub.org/resource/engaging-communities-for-behaviour-change/
https://communityengagementhub.org/guides-and-tools/mobile-cinema/
https://communityengagementhub.org/guides-and-tools/radio-programming/
https://www.ifrc.org/sites/default/files/CaseStudy_Indonesia_CommunityBasedSurveillance_IFRC-PMI04-2021.pdf
https://watsanmissionassistant.org/wp-content/uploads/2021/01/20210106_CaseStudies_ONLINE.pdf


126   دليل الصليب األحمر والهالل األحمر للمشاركة المجتمعية والمساءلة

مرفق  1
أدوات  المشــاركة المجتمعية والمســاءلة

#
أداة CEA المشاركة 

المجتمعية
الغرض من األداة 

جلسة إحاطة القيادة 1
العليا بشان المشاركة 
المجتمعية والمسائلة

جلسة عرض قصيرة من خال برنامج PowerPoint للقيادة العليا لشرح ماهية المشاركة 
المجتمعية والمساءلة والفوائد التي يمكن أن تحققها لسمعة المنظمة وتمويلها وشراكاتها 

وكفاءتها وجودتها واستدامتها المالية. 

نموذج سياسة المشاركة 2
المجتمعية والمسائلة

نموذج لمساعدتك على تطوير  وضع  سياسة المشاركة المجتمعية والمساءلة، مع إرشادات 
حول ما يجب تضمينه في كل قسم وبعض المحتوى لمساعدتك على البدء. تحدد سياسة 

المشاركة المجتمعية والمساءلة ما تلتزم به المنظمة وأدوار ومسؤوليات مختلف األقسام  
اإلدارات المختلفة. 

ورشة عمل التقييمات 3
الذاتية والتخطيط 

للمشاركة المجتمعية 
والمساءلة

  PowerPoint توفــر هــذه األداة مذكــرات إحاطــة ميســرة وأوراق عمــل   بيانــات وشــرائح بوربوينت
لتقديــم ورشــة عمــل حــول للتقييــم التقييــم الذاتــي والتخطيــط للمشــاركة المجتمعيــة والمســالة 

ليــوم واحــد. يمكــن إضافــة حلقــة العمــل ورشــة عمــل  هذه إلــى التدريب  تدريب المشــاركة 
المجتمعيــة الــذي يســتمر لمــدة ثاثــة أيــام فــي المركــز بهــدف وضع خطــة عمل واضحــة للكيفية 

التــي يمكــن بهــا للجمعيــة الوطنيــة أن تعــزز المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة مؤسســيا وداخــل 
البرامــج والعمليات.

نموذج استراتيجية 4
المشاركة المجتمعية 

والمسائلة

نموذج لمساعدتك على تطوير استراتيجية المشاركة المجتمعية والمسائلة، مع إرشادات حول 
ما يجب تضمينه في كل قسم وبعض المحتوى لمساعدتك على البدء. تحدد االستراتيجية كيف 

ستعزز المنظمة المشاركة المجتمعية والمسائلة خال السنوات القادمة.

نموذج خطة عمل 5
المشاركة المجتمعية 

والمسائلة

نموذج لمساعدتك على تطوير خطة عمل سنوية للمشاركة المجتمعية والمسائلة، بما في 
ذلك اإلطار المنطقي وخطة النشاط، مع أمثلة على النتائج والمخرجات واألنشطة والمؤشرات 

والجداول الزمنية. 

أداة موازنة المشاركة 6
المجتمعية والمسائلة 

نموذج موازنة المشاركة المجتمعية والمسائلة، مع إرشادات حول ما يجب تضمينه وكيفية 
حساب التكاليف. 

أداة رصد وتقييم المشاركة 7
المجتمعية والمسائلة

أداة شاملة لرصد وتقييم المشاركة المجتمعية والمسائلة، والتي تشمل المؤشرات واألسئلة 
ووسائل التحقق واألهداف المقترحة لرصد المشاركة المجتمعية والمسائلة والمساءلة على 
المستوى المؤسسي وداخل البرامج وعمليات الطوارئ. تتضمن كل عامة تبويب مؤشرات 

ذات أولوية وخيارات أوسع إذا لزم األمر. هناك أيًضا عامة تبويب بها بمن أجل المؤشرات 
الخاصة لاتحاد باالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهال األحمر واللجنة الدولية للصليب 

األحمر والجمعيات الوطنية الشريكة لرصد مستويات المشاركة المجتمعية والمسائلة داخل 
منظمتهم، وجودة نوعية  دعم المشاركة المجتمعية والمسائلة والمساءلة المقدم إلى 

الجمعيات الوطنية والمؤشرات العامة لقياس التقدم المحرز مقابل الحد األدنى من االلتزامات 
تجاه المشاركة المجتمعية والمسائلة والمساءلة. هناك أيضا عامة تبويب تحتوي على أسئلة 
وخيارات لإجابة على الدراسات االستقصائية استبيانات خط األساس والتقييمات األساسية. 

الوصف التوصيفات 8
الوظيفية بشان  

للمشاركة  المشاركة 
المجتمعية والمساءلة 

يتضمــن أمثلــة عــن مســؤوليات المشــاركة المجتمعية والمســاءلة التــي يمكن إضافتها إلى 
التوصيفــات الوظيفيــة الوظائــف وعينــة مــن التوصيفــات الوظائف  الوظيفية  الخاصة بالمشــاركة 
المجتمعية والمســاءلة وكفاءات المشــاركة المجتمعية والمســاءلة وتوصيفات دور االســتجابة 

المفاجئة فري النشــر الخاص  للمشــاركة  بالمشــاركة المجتمعية والمســاءلة. 

إحاطة الموظفين 9
والمتطوعين الجدد 

بالمشاركة المجتمعية 
والمساءلة

وثيقــة إحاطــة نموذجيــة يمكــن تقديمهــا للموظفيــن الجــدد تحــدد ماهيــة المشــاركة المجتمعيــة 
والمســائلة، والحــد األدنــى مــن االلتزامــات واإلجراءات، وأنشــطة المشــاركة المجتمعية 

والمســائلة واالتصــاالت داخــل البلــد أو المنطقــة وحيــث يمكــن للنــاس الحصــول علــى مزيد من 
المعلومــات والموارد. 

إحاطة بشأن مدونة قواعد 10
السلوك

موجز للموظفين والمتطوعين الجدد حول مدونة قواعد السلوك وما يعنيه هذا بالنسبة 
لسلوكهم في المجتمعات، بما في ذلك نظرة عامة على سياسات الحماية مثل منع االستغال 

واالعتداء الجنسيين وحماية الطفل وما إلى ذلك. 

قائمة مرجعية لخطط 11
المشاركة المجتمعية 

والمسائلة

قائمة مرجعية بسيطة لمديري البرامج والقطاعات ورؤساء األقسام وموظفي التخطيط والرصد 
والتقييم وإعداد التقارير الستخدامها لتقييم ما إذا كانت خطة البرنامج قد اشتملت على المشاركة 

المجتمعية والمسائلة بشكل كاٍف.
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#
أداة CEA المشاركة 

المجتمعية
الغرض من األداة 

نموذج دراسة حالة 12
المشاركة المجتمعية 

والمسائلة

نموذج وإرشادات لكتابة دراسة حالة المشاركة المجتمعية والمسائلة لتوثيق مناهج أو أنشطة 
المشاركة المجتمعية والمسائلة المنفذة، وتأثيرها، وأي دروس مستفادة. 

أداة تقييمات المشاركة 13
المجتمعية والمساءلة في 

التقييمات 

الخطوط العريضة لنوع البيانات التي ينبغي جمعها من أجل المشاركة المجتمعية والمساءلة 
أثناء التقييم، بما في ذلك وسائل الجمع، األسئلة ذات األولوية إلدراجها في استطاعات التقييم، 
نصائح لجمع البيانات ومصادر البيانات الثانوية. تحدد األداة أيًضا البيانات التي يجب جمعها خال 

كل مرحلة من مراحل االستجابة لحاالت الطوارئ وتتضمن إرشادات حول كيفية تحليل بيانات 
مشاركة المجتمع المشاركة المجتمعية  باستخدام إطار تحليل االتحاد الدولي لجمعيات الصليب 

األحمر والهال األحمر. 

ورقة أسئلة وأجوبة 14
للمتطوعين

ورقة أسئلة وأجوبة بسيطة متكررة لتقديمها للمتطوعين لمساعدتهم على الرد بدقة على أسئلة 
أفراد المجتمع. 

توفر التوجيه واألدوات الازمة الستخدام التغذية الراجعة من المجتمع بشكل منهجي لتحسين مجموعة التغذية الراجعة15
البرامج والعمليات والعمل على نطاق أوسع. وهي تتضمن الخطوات األولى إلنشاء آلية أساسية 

للتغذية الراجعة من المجتمع، باإلضافة إلى إرشادات حول كيفية إجراء استطاعات تصور 
المجتمع، وكيفية تحليل بيانات التغذية الراجعة النوعية، وكيفية التعامل مع التغذية الراجعة 

الحساسة، وضمان التعامل مع جميع  بيانات مع التغذية الراجعة بشكل مسؤول. 

دليل مناقشات األفرقة 16
التوجيهية المناقشات 

الجماعية المركزة

إرشادات حول إدارة مناقشة األفرقة التوجيهية المناقشات الجماعية المركزة، بما في ذلك التنظيم 
واألدوار والمسؤوليات، باإلضافة إلى األسئلة التي يجب طرحها للمساعدة في تخطيط ومراقبة و 

رصد  نهج المشاركة المجتمعية. 

إرشادات حول إدارة اجتماع مجتمعي مقابلة مجتمعية  فعالة، بما في ذلك التنظيم، وكيفية توثيق أداة  المقابات المجتمعية 17
األسئلة والتعليقات، والتحديات المحتملة وكيفية التخفيف منها. 

األساليب التشاركية 18
لمعايير االختيار

إرشادات عملية حول األساليب والتقنيات التشاركية المختلفة لاتفاق على معايير االختيار مع 
المجتمع وتحديد من يجب أن يتلقى الدعم، بما في ذلك اعتبارات عدم إلحاق الضرر.

مصفوفة وسائل التواصل  19
االتصال

تحــدد مزايــا وعيــوب قنــوات وســائل  التواصــل االتصــال المختلفة، بما في ذلك القنوات  الوســائل  
األنســب لنوع األنشــطة ونصائح الستخدامها.

إرشادات استراتيجية 20
الخروجا االنسحاب

نصائح إلشراك المجتمعات في التخطيط إلغاق البرنامج، بما في ذلك التأكد من أنهم على دراية 
جيدة، وأن بإمكانهم المشاركة في القرارات حول ما سيحدث بعد ذلك ولديهم الفرصة لتقديم 

التعليقات أو طرح األسئلة. 

ومصادر تغيير السلوك 21
والتواصل بشأن المخاطر 

والمشاركة المجتمعية

تقدم نظرة عامة وروابط وموارد و مصادر لتغيير السلوك والتواصل بشأن المخاطر والمشاركة 
المجتمعية المنتجة عبر الحركة بشأن البرامج واالستجابات لألوبئة مثل اإليبوال و كوفيد19- 

وزيكا. ويشمل ذلك أدلة برامج تغيير السلوك، ومثال على تغيير السلوك وخطط التواصل بشأن 
المخاطر والمشاركة المجتمعية، وحزم تدريبية، وإرشادات حول استخدام أدوات مثل الراديو 

والسينما المتنقلة، التغذية الراجعة وأدلة ونماذج مسوحات استق صاء الماحظات التصورات  
والتصورات، وماحظات إرشادية حول قضايا مثل معالجة عدم الثقة أو التردد في تلقي اللقاحات.  

وضع خطة طوارئ 22
المشاركة المجتمعية 

والمسائلة

توجيه ونموذج إلعداد استراتيجية المشاركة المجتمعية والمسائلة وخطة عمل لعمليات 
االستجابة للطوارئ. يمكن للبيانات المستمدة من هذه الخطة أن تغذي خطة عمل الطوارئ 

الشاملة لاستجابة. 

إجراءات التشغيل 23
القياسية إجراءات 

تشغيلية دائمة للمشاركة 
المجتمعية والمسائلة 
والمساءلة في حاالت 

الطوارئ

نظرة عامة على المهام والمسؤوليات الرئيسية لموظفي المشاركة المجتمعية والمسائلة 
والمندوبين العاملين في عمليات الطوارئ، بما في ذلك األطر الزمنية لإجراءات ومن المسؤول.

القوائم  المرجعية 24
للمشاركة المجتمعية 

والمساءلة من أجل  
القطاعات واألدوار )في 

االستجابة للطوارئ(

إرشادات بشأن اإلجراءات العملية التي ينبغي أن يتخذها الموظفون من مختلف القطاعات 
لضمان مستوى جيد من المشاركة في مختلف مراحل االستجابة للطوارئ. تساعد القوائم 

المراجعة المرجعية هذه على تحديد أي ثغرات أو مجاالت يمكن فيها تعزيز مشاركة المجتمع 
المحلي المشاركة المجتمعية .

إحاطة الموظفي نبشأن 25
المشاركة المجتمعية في 

حاالت الطوارئ  

إحاطــة حــول المشــاركة المجتمعيــة والمســائلة للموظفيــن الذيــن ينضمــون إلــى عملية 
االســتجابة للطــوارئ، بمــا فــي ذلــك ســبب حاجتنــا إلــى التفاعل مــع المجتمعــات أثناء حالة 

الطــوارئ، وأدوار ومســؤوليات جميــع الموظفيــن فــي تعزيــز المشــاركة المجتمعيــة والمســائلة 
والمســاءلة أثناء االســتجابة. 
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مرفق  2
دورات تدريبيــة حول المشــاركة المجتمعية والمســاءلة

www.communityengagementhub.org يمكن تنزيل جميع المواد التدريبية من خال

الهدفدورة تدريبية
الجمهور 

المستهدف
المصادر المتاحةمدة التدريب

 منهاج التدريب 
لمدة ثالثة أيام 
على المشاركة 

المجتمعية 
والمساءلة 

من اجل موظفي   الجمعيات 
الوطنية، واالتحاد الدولي 

لجمعيات الصليب األحمر 
والهال األحمر، واللجنة الدولية 

الصليب األحمر،   والجمعيات 
الوطنية الشريكة  الذين يرغبون 
في تعزيز المشاركة المجتمعية 

والمساءلة ضمن برامجهم 
وعملياتهم وطرق عملهم 

المؤسسية.
المحتوى:

•    غرض وفوائد المشاركة 
المجتمعية والمسائلة
•    كيفية دمج المشاركة 

المجتمعية والمسائلة طوال 
دورة البرنامج

•    المشاركة المجتمعية 
والمساءلة في  العلميات 

الطارئة 
•    إضفاء الطابع المؤسسي 
على المشاركة المجتمعية 

والمسائلة

الجهات المسؤولة 
عن تخطيط وإدارة 

البرامج والعمليات. 
على سبيل المثال، 

اإلدارة العليا، 
ورؤساء القطاعات، 

ومديرو البرامج، 
ومديرو االستجابة 

للكوارث، والتخطيط 
والرصد والتقييم 

وإعداد التقارير، 
والحماية والنوع 

االجتماعي واإلدماج، 
ومديرو التطوير 

التنظيمي، ومديرو 
الفروع. 

ثاثة أيام.
إمكانية انضمام 
اإلدارة العليا إلى 

أول نصف يوم من 
ا اجلسة التعريفية 

بالمشاركة 
المجتمعية 
والمساءلة. 

يمكن إضافة يوم 
رابع إلجراء ورشة 

عمل للتقييم الذاتي 
والتخطيط.

حزمة تدريب المشاركة 
المجتمعية والمسائلة لمدة 
ثاثة أيام باللغات اإلنجليزية 

والفرنسية والعربية. 
يــب،  يتضمــن دليــل التدر

شــرائح عرض من 
برنامــج PowerPoint مع 

يــن  ماحظــات المتكلــم؛ تمار
المجموعــة؛ ماحظــات  

الميســرين ؛ اختيــار 
ســيناريوهات دراســات حالة.

المشــاركة المجتمعيــة 
والمســاءلة األداة 3: 

تتضمــن ورشــة التقييــم 
الذاتــي والتخطيــط , 

ماحظــات الميســرين 
وأوراق عمل وشــرائح 

PowerPoint لتقديــم 
ورشــة عمــل التقييــم الذاتي 
والتخطيــط فــي المشــاركة 

المجتمعيــة والمســاءلة 
ليــوم واحد. 

تدريب موظفي 
الفروع 

والمتطوعين 
على المشاركة 

المجتمعية

لدعم موظفي ومتطوعي الفرع 
وتحسين مستويات المشاركة 

المجتمعية في عملهم. 
المحتوى:

•    ما هي المشاركة المجتمعية 
ولماذا هي مهمة؟

•    التواصل مع المجتمعات 
المحلية 

•   المشاركة المجتمعية
•    التغذية الراجعة من المجتمع 

والشكاوى  

موظفو الفرع 
والمتطوعون 

ومساعدو البرامج. 
أي شخص يشارك 

في تقديم البرامج 
والعمليات، ولكن ال 
يقوم بتخطيطها أو 

إدارتها.

التدريب على مستوى فرع يومين
المشاركة المجتمعية 

متوفر باللغات اإلنجليزية 
والفرنسية والعربية.

http://www.communityengagementhub.org
https://communityengagementhub.org/resource/cea-three-day-training-package-english/
https://communityengagementhub.org/resource/cea-three-day-training-package-english/
https://communityengagementhub.org/resource/cea-three-day-training-package-english/
https://communityengagementhub.org/resource/cea-three-day-training-package-english/
https://communityengagementhub.org/resource/cea-branch-level-training-2/
https://communityengagementhub.org/resource/cea-branch-level-training-2/
https://communityengagementhub.org/resource/cea-branch-level-training-2/
https://communityengagementhub.org/resource/cea-branch-level-training-2/
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الهدفدورة تدريبية
الجمهور 

المستهدف
المصادر المتاحةمدة التدريب

 مناهج التدريب 
على المشاركة 

المجتمعية 
والمساءلة في 
حاالت الطوارئ

يغطي األساســيات التي 
تحتــاج جميــع القطاعات إلى 

معرفتهــا لتحقيق مســتوى جيد 
مــن  المشــاركة المجتمعية 

والمســائلة ضمن عملية 
االســتجابة للطوارئ. 

المحتوى:
•     نهج المشاركة المجتمعية 

والمسائلة وكيف تسهم في 
دعم عمليات االستجابة 
•    اإلجراءات الدنيا   لدمج 
المشاركة المجتمعية 

والمساءلة في العمليات لكل 
قطاع

•    الموارد والدعم المتاح لدعم 
المشاركة المجتمعية 

والمسائلة في حاالت الطوارئ 

جميع القطاعات 
المشاركة في 

تخطيط وتنفيذ 
عمليات االستجابة 

للطوارئ.
على سبيل المثال، 

الصحة، وإدارة 
الكوارث، والمياه 

واإلصحاح، والمأوى، 
واإلغاثة، واألمن 
الغذائي وسبل 

العيش، والدعم 
النقدي المساعدات 
النقدية ، والمراقبة 

والرصد  والتقييم 
والمساءلة والتعلم، 

ومديري الفروع.

يتوفر إصدار ليوم 
واحد أو 3 ساعات

تتوفر حزم التدريب لمدة يوم 
واحد وثاث ساعات باللغتين 

الفرنسية واإلنجليزية.
يتضمــن شــرائح عرض 

PowerPoint مــع ماحظات 
يــن  المتحــدث؛ تمار

المجموعــة؛  ماحظــات 
الميســرين؛ اختيــار 

ســيناريوهات دراســات حالة.

مقدمة لمدة ساعة 
حول المشاركة 

المجتمعية 
والمساءلة لمدة 

ساعة

مقدمة أساسية للمشاركة 
المجتمعية والمساءلة، ودورها 
في دعم البرمجة عالية الجودة، 

والحد األدنى من اإلجراءات الدنيا 
لدمجها في عملنا.  

جلسة توعية 
تستهدف الموظفين 

وكبار المتطوعين 
البارزين.

عرض تقديمي باللغات ساعة واحدة
اإلنجليزية والفرنسية 

والعربية، مع ماحظات 
المتحدثين.

جلسة إحاطة 
القيادة العليا 

بشان المشاركة 
المجتمعية 
والمسائلة

جلسة عرض قصيرة ب 
PowerPoint للقيادة العليا لشرح 

ماهية المشاركة المجتمعية 
والمسائلة والفوائد التي يمكن 
أن تحققها لسمعة المنظمة 

وتمويلها وشراكاتها وكفاءتها 
وجودتها واستدامتها المالية.

القيادة العليا داخل 
الحركة، بما في 

ذلك األمين العام، 
والمديرين، ورؤساء 

القطاعات و األقسام 
، ومجلس اإلدارة 

والهيئة العامة 

60-30 دقيقة
الشرائح المخفية 

التي يمكن تضمينها 
حسب الوقت المتاح

األداة 1: تتضمن جلسة 
اإلحاطة بشأن المشاركة 

المجتمعية والمسائلة 
الموجهة للقيادة العليا 
عرض Power Point مع 

ماحظات المتحدث ومذكرة 
توجيهية حول اإلعداد 

والتسليم
التدريب على 

مهارات التواصل 
والتغذية الراجعة 

ليوم واحد

دعم المتطوعين في المجتمع 
لتحسين مهاراتهم في التواصل 

وإدارة األسئلة أو المواقف 
الصعبة في المجتمع. 

المحتوى:
•    لماذا من المهم االنخراط 

بشكل جيد مع المجتمعات
•    المبادئ األساسية وكيفية 

تطبيقها في عملنا مع 
المجتمعات

•   مهارات التواصل 
•    االستجابة للتغذية الراجعة من 

المجتمع

متطوعون يعملون 
مع المجتمعات

حزمة تدريب، عرض شرائح يوم واحد
PowerPoint مع ألعاب 

وماحظات الميسر باللغات 
اإلنجليزية والفرنسية 

واإلسبانية.
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الهدفدورة تدريبية
الجمهور 

المستهدف
المصادر المتاحةمدة التدريب

دورة تدريب 
االستجابة 

المفاجئة للمشاركة 
فريق النشر 

على المشاركة  
المجتمعية 
والمسائلة 
والمساءلة

تقوم دورة تدريب فريق النشر 
على المشاركة  المجتمعية 
تدريب االستجابة المفاجئة 

للمشاركة  المجتمعية 
والمساءلة بتدريب وإعداد 

مندوبي المشاركة المجتمعية 
والمساءلة المحتملين للنشر في 

 عمليات الطوارئ. 

تغطي الدورة إجراءات االستجابة 
المفاجئة فريق النشر  لاتحاد 

الدولي لجمعيات الصليب 
األحمر والهال األحمر وكيفية 

دمج المشاركة المجتمعية 
والمساءلة في الدراسات 

التقييمية والتخطيط الطوارئ 
للطوارئ، باإلضافة إلى المهارات 

التقنية األساسية للمشاركة 
المجتمعية والمساءلة مثل 

التواصل الشفاف والنهج 
التشاركية وآليات التغذية 
الراجعة والتواصل بشأن 

المخاطر. كما يتم تناول القضايا 
الشاملة مثل الحماية والنوع 

االجتماعي واإلدماج وبناء قدرات 
المتطوعين.

موظفو الصليب 
األحمر والهال 
األحمر من ذوي 

الخبرة في المشاركة 
المجتمعية 

والمساءلة، مع 
التركيز على حاالت 

الطوارئ

ثمانية أيام، بإقامة 
كاملة

يتم تقديم هذا التدريب على 
مستوى العالم من قبل 

فريق المشاركة المجتمعية 
والمساءلة. لمزيد من 

 المعلومات االتصال 
CEA.Geneva@ifrc.org

تدريب السينما 
المتنقلة

تدريب المشاركين على كيفية 
تخطيط وتشغيل عرض 

سينمائي متنقل لدعم التواصل 
بشأن المخاطر والمشاركة 

المجتمعية أو التواصل 
االجتماعي وتغيير السلوك. 

موظفو الجمعية 
الوطنية 

والمتطوعون على 
مستوى المقر  

الرئيسي والفروع. 
المشاركون في 

تقديم  تنفيذ برامج 
الصحة والمياه 

واإلصحاح والحد من 
مخاطر الكوارث.

حزمة التدريب شرائح أربعة أيام
 PowerPoints عرض

وتمارين باللغتين اإلنجليزية 
والفرنسية. يتضمن تقديم 

سينما متنقلة حية كتطبيق 
عملي 

التدريب على برامج 
الدردشة اإلذاعية

تدريب المشاركين على كيفية 
تخطيط وتشغيل برنامج دردشة 

إذاعي، لتبادل المعلومات مع 
المجتمعات حول مجموعة 

واسعة من المواضيع وتلقي 
المكالمات والرسائل من 

المستمعين. 

موظفو الجمعية 
الوطنية 

والمتطوعون على 
مستوى المقر  

المركز الرئيسي  
والفروع. المشاركون 

في تقديم تتنفيذ  
برامج الصحة والمياه 
واإلصحاح والحد من 

مخاطر الكوارث.

حزمة التدريب شرائح أربعة أيام
 PowerPoints عرض

وتمارين باللغتين اإلنجليزية 
والفرنسية. يتضمن تقديم 
برنامج إذاعي حي كممارسة 

كتطبيق عملي.

mailto:CEA.Geneva@ifrc.org
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مرفق  3
التزامــات على نطــاق الحركة للمشــاركة المجتمعية 

والمساءلة

قوتهــا 	  اســتخدام  فــي  الحركــة  مكونــات  لجميــع  المتبادلــة  المســؤولية  إلــى  المســاءلة  وتشــير   –  المســاءلة 
ومواردهــا بطريقــة أخاقيــة ومســؤولة. وهــو يتطلــب منهــا أن تضــع مصالــح الشــعوب والمجتمعــات التــي 
تخدمهــا فــي صميــم عمليــة صنــع القــرار. ويكفــل ذلــك أن تــؤدي األعمــال اإلنســانية إلــى تحقيــق أفضــل النتائــج 
واالحصائــل  الممكنــة لهــا، مــع حمايــة حقوقهــا وكرامتهــا والحفــاظ عليهــا وزيــادة قدرتهــا علــى الصمــود فــي 
مواجهــة حــاالت الضعــف واألزمــات. ويشــمل ذلــك حقــوق النــاس فــي الحصــول العــادل علــى المســاعدة بمــا 
يتناســب مــع احتياجاتهــم وأولوياتهــم وتفضياتهــم، والحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، والحــق فــي تقديــم 

التغذيــة الراجعــة والمشــاركة فــي القــرارات التــي تؤثــر عليهــم.

وتشــمل المســاءلة أيضــا مســؤولية ضمــان امتثــال موظفــي الحركــة والمتطوعيــن لجميــع االلتزامــات القانونيــة 
واألخاقيــة. وهــي ملزمــة بحمايــة وصــون ســامة وكرامــة أولئــك الذيــن نســعى إلــى خدمتهــم، ومنــع االســتغال 
واالعتــداء الجنســيين والفســاد وإســاءة اســتخدام المــوارد، واتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة مناســبة فــي الوقــت 

المناســب لمعالجــة الحــاالت التــي تهــدد العمــل اإلنســاني القائــم علــى المبــادئ للخطــر.

  المشــاركة المجتمعيــة – تشــير المشــاركة المجتمعيــة إلــى طــرق العمــل التعاونــي مــع النــاس والمجتمعــات. 	 
وخاضعــة  ومســتدامة  وشــاملة  فعالــة  األحمــر  والهــال  األحمــر  الصليــب  إجــراءات  تكــون  أن  تضمــن  وهــي 
للمســاءلة. وتمكــن الحركــة مــن دعــم وتمكيــن النــاس والمجتمعــات مــن قيــادة وتشــكيل تغييــرات إيجابيــة 
ومســتدامة فــي حياتهــم وبشــروطهم الخاصــة. تتضمــن المشــاركة المجتمعيــة عمليــات لاســتماع بشــكل 

منهجــي إلــى األشــخاص والمجتمعــات والمشــاركة والتواصــل معهــم. وهــي تتيــح للحركــة:

فهم أفضل لاحتياجات المتنوعة ونقاط الضعف والقدرات لألشخاص الذين يحظون بالدعم- 
جمع التغذية الراجعة والمدخات حول أولوياتها وتفضياتها واالستجابة لها والعمل عليها- 
توفير فرص آمنة ومنصفة للمشاركة بنشاط في القرارات التي تؤثر عليهم.- 

وهــذا يشــمل أيضــا مســؤولية التواصــل بشــفافية وبأســلوب مناســب ومتــاح للجميــع حــول مبــادئ الحركــة 
وقيمهــا وأهدافهــا ,اهــداف وغايــات عمــل الحركــة  و المناصــرة ،  ومــا يمكــن أن يتوقعــوه منــا، وكيــف يمكــن 

للنــاس والمجتمعــات المشــاركة وتقديــم مدخاتهــم حــول القضايــا والقــرارات التــي تؤثــر عليهــم.

 الحمايــة – ويشــمل مفهــوم الحمايــة مــا يلــي: جميــع األنشــطة الراميــة إلــى ضمــان االحتــرام الكامــل لحقــوق الفــرد 	 
وفقــا لنــص و منطلــق الهيئــات القانونيــة ذات الصلــة، أي قانــون حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي 
وقانــون الاجئيــن. يجــب علــى منظمــات حقــوق اإلنســان والعاملــة فــي المجــال اإلنســاني إجــراء هــذه األنشــطة 

بطريقــة محايــدة )ال علــى أســاس العــرق أو األصــل القومــي أو اإلثنــي أو اللغــة أو النــوع االجتماعــي(.
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https://corehumanitarianstandard.org/the-standard
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-11/IASC Revised AAP Commitments endorsed November 2017.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/results-group-2-accountability-and-inclusion
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-11/IASC Revised AAP Commitments endorsed November 2017.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain
https://communityengagementhub.org/
https://communityengagementhub.org/
https://communityengagementhub.org/resource/cea-toolkit/
https://communityengagementhub.org/resource/cea-toolkit/
https://communityengagementhub.org/learn-and-share/3-day-cea-training-package/
https://communityengagementhub.org/learn-and-share/3-day-cea-training-package/
https://communityengagementhub.org/learn-and-share/
https://communityengagementhub.org/learn-and-share/
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/M-AtC-A4-EN-LR.pdf
https://youtu.be/5Cct-_z75Jo
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Case-Study-Institutionalising-CEA-in-HRC.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Case-Study-Institutionalising-CEA-in-HRC.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/LearningReview-CEA_NRCS-FINAL.pdf
https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-09/Tool1-0PGI_iE_Toolkit_Introduction_LR-web_0.pdf
https://communityengagementhub.org/resource/myanmar-red-cross-mrcs-community-engagement-and-accountability-minimum-standards-and-key-actions/
https://communityengagementhub.org/resource/myanmar-red-cross-mrcs-community-engagement-and-accountability-minimum-standards-and-key-actions/
https://communityengagementhub.org/resource/myanmar-red-cross-mrcs-community-engagement-and-accountability-minimum-standards-and-key-actions/
https://www.ifrc.org/sites/default/files/IFRC_BurialGuide_web.pdf
https://shop.icrc.org/restoring-family-links-strategy-for-the-international-red-cross-and-red-crescent-movement-2020-2025-including-legal-references-pdf-en
https://shop.icrc.org/restoring-family-links-strategy-for-the-international-red-cross-and-red-crescent-movement-2020-2025-including-legal-references-pdf-en
https://shop.icrc.org/restoring-family-links-strategy-for-the-international-red-cross-and-red-crescent-movement-2020-2025-including-legal-references-pdf-en
https://media.ifrc.org/ifrc/ceastrategyafrica/
https://media.ifrc.org/ifrc/ceastrategyafrica/
https://communityengagementhub.org/resource/perceptions-of-a-pandemic-africa-red-cross-red-crescent-volunteer-perceptions/
https://communityengagementhub.org/resource/perceptions-of-a-pandemic-africa-red-cross-red-crescent-volunteer-perceptions/
https://www.icrc.org/en/data-protection-humanitarian-action-handbook
https://www.ifrc.org/sites/default/files/249_e_v100_IFRC-Data-Protection-Policy.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/IFRC-ME-Guide-8-2011.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/IFRC-Framework-for-Evaluation.pdf
https://www.ifrc.org/sites/default/files/PSEA_operational_manual_v4.pdf
https://www.ifrc.org/sites/default/files/PSEA_operational_manual_v4.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/document/tool-14-training-communication-skills-training-materials/ 
https://media.ifrc.org/ifrc/document/tool-14-training-communication-skills-training-materials/ 
https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-09/Tool1-0PGI_iE_Toolkit_Introduction_LR-web_0.pdf
https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-09/Tool1-0PGI_iE_Toolkit_Introduction_LR-web_0.pdf
https://communityengagementhub.org/resource/garden-to-kitchen-listening-to-communities-a-trinidad-and-tobago-case-study/
https://communityengagementhub.org/resource/garden-to-kitchen-listening-to-communities-a-trinidad-and-tobago-case-study/
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36    النتائج السلبية غير المقصودة هي نتائج البرنامج التي لم تكن مقصودة أو غير متوقعة ولها تأثير سلبي على المجتمع. على سبيل المثال، اإلضرار 
باألسواق المحلية من خال توزيع مواد المساعدة، أو جعل حالة النزاع أسوأ من خال تقديم غالبية الدعم إلى جانب أو آخر.

https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-09/Tool1-0PGI_iE_Toolkit_Introduction_LR-web_0.pdf   37

https://saferaccess.icrc.org/practical-toolbox/ و  https://saferaccess.icrc.org/   38

https://www.ifrcvca.org/   39

https://www.cdacollaborative.org/wp-content/uploads/2020/10/2020_CDA_DNH-in-PHE-and-Conflict-pilot-version.pdf   40

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/05/MHM-Report_final_21May.pdf   41

42    قد يتم جمع بعض هذه المعلومات من خال تحليل السياق. كما لوحظ، ال يوجد خط  ثابت  بين المعلومات التي تم جمعها في تحليل السياق مقابل 
تقييم االحتياجات، لذلك عليك التكيف بما يتناسب مع الموقف.

 ،https://media.ifrc.org/ifrc/document/protection-gender-inclusion-emergencies-toolkit/    43 
انظر أداة 2.4.1 مكتبة أسئلة تقييم الحماية والنوع االجتماعي واإلدماج

https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Disasters/Disaster%20and%20crisis%20management/Assessment%20and%20    44
 Planning/ Analytical%20framework%20)Extract%20from%20LEAP%20approach%20document%20Sept%202018(.pdf 

https://fednet.ifrc.org/en/resources/disasters/disaster-and-crisis-mangement/assessment--planning/ :ولمزيد من الموارد حول التقييمات انظر

https://media.ifrc.org/ifrc/document/passa-participatory-approach-safe-shelter-awareness/   45

https://ecbhfa.ifrc.org/   46

https://www.ifrcvca.org/   47

https://www.icrc.org/en/document/different-ways-have-different-conversations-different-people   48

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/63812/WHO_EOS_98.3_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y   49

https://watsanmissionassistant.org/wash-in-schools/   50

https://sanitationlearninghub.org/resource/handbook-on-community-led-total-sanitation/   51

52   دليل تعزيز مشاركة األطفال في االستجابة لكوفيد-19

https://www.urd.org/en/publication/participation-handbook-for-humanitarian-field-workers/   53

https://www.ifrcvca.org/problem-tree   54

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/10/305400-PASSA-manual-EN-LR.pdf   55 )الصفحة 57(

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/10/305400-PASSA-manual-EN-LR.pdf   56 )الصفحة 67(

https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Caso-estudio-Ecuador_EN.pdf   57

https://communityengagementhub.org/what-we-do/co-production-and-participation/   58

https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Co-Design-of-the-UK-Asylum-Process-Course-Glasgow.pdf   59

https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Case-Study-AVAIL-Life-Skills.pdf   60

https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Engaging-communities-in-Tanzania_-Case-Study.pdf   61

https://watsanmissionassistant.org/wp-content/uploads/2021/01/20210106_CaseStudies_ONLINE.pdf   62

https://meet.jit.si/   63

64   ال ينبغي استخدام الوسائل المتوفرة عبر اإلنترنت لجمع البيانات التي يمكن أن تسبب ضررا، مثل البيانات الشخصية أو البيانات المتعلقة بالحماية

.Ground Truth Solutions )65   أسئلة تم تناولها ومواءمتها من مؤشر الصوت اإلنساني والمقياس النقدي ل )حلول الحقيقة على أرض الواقع

66   إذا لم يتم بالفعل مشاركة هذا على نطاق واسع خال مرحلتي التقييم والتخطيط والتصميم

67    انظر /https://media.ifrc.org/ifrc/document/children-partners-child-protection-covid-19-guide للحصول على أمثلة عن كيفية مشاركة األطفال 
كشركاء في االستجابة لكوفيد-19

https://communityengagementhub.org/resource/cea-branch-level-training-2/   68

https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Advisory-Committees-TRCS.pdf   69

https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/IFRC-Tracking-Migrant-Perceptions-Case-Study.pdf   70

https://communityengagementhub.org/resource/covid-19-community-feedback-kit/   71

https://communityengagementhub.org/resource/cameroon-red-cross-all-against-covid-19-a-case-study/   72

https://indaba.dev أو https://drive.google.com/drive/folders/15aBgMeEaVFjfqbBu_8fqXpqCkh8q8LjU?usp=sharing 73   انظر

74    توجد أدلة وأدوات حول نهج التغيير األكثر أهمية في مكتبة مساعدة شبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء في العمل اإلنساني. على سبيل المثال، 
 https://www.alnap.org/help-library/participatory- video-the-most-significant-change-a-guide-for-facilitators 

https://www.alnap.org/help-library/the-most-significant-change-msc-technique-a-guide-to- its-use و

https://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/IFRC-Framework-for-Evaluation.pdf   75

https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Sharing-Evaluations-Zambia-RC-Case-Study.pdf   76

77   مستمدة من مشروع بحثي في إفريقيا لفهم المشاركة المجتمعية في عمليات االستجابة للطوارئ بشكل أفضل، وتتألف من ثاث زيارات ميدانية، 
ومقابات مع مخبرين رئيسيين، ومناقشات جماعية مركزة، وورش عمل.
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https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Disasters/Disaster and crisis management/Assessment and Planning/Analytical framework (Extract from LEAP approach document Sept 2018).pdf
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https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Co-Design-of-the-UK-Asylum-Process-Course-Glasgow.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Case-Study-AVAIL-Life-Skills.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Engaging-communities-in-Tanzania_-Case-Study.pdf
https://watsanmissionassistant.org/wp-content/uploads/2021/01/20210106_CaseStudies_ONLINE.pdf
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https://communityengagementhub.org/resource/cameroon-red-cross-all-against-covid-19-a-case-study/
https://communityengagementhub.org/resource/cameroon-red-cross-all-against-covid-19-a-case-study/
https://indaba.dev
https://drive.google.com/drive/folders/15aBgMeEaVFjfqbBu_8fqXpqCkh8q8LjU?usp=sharing
https://www.alnap.org/help-library/participatory- video-the-most-significant-change-a-guide-for-facilitators
https://www.alnap.org/help-library/the-most-significant-change-msc-technique-a-guide-to- its-use
https://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/IFRC-Framework-for-Evaluation.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Sharing-Evaluations-Zambia-RC-


134   دليل الصليب األحمر والهالل األحمر للمشاركة المجتمعية والمساءلة

https://go.ifrc.org/preparedness   78

https://www.ifrcvca.org/   79

https://www.forecast-based-financing.org\   80

https://communityengagementhub.org/resource/cea-branch-level-training-2/   81

https://communityengagementhub.org/resource/cea-one-day-training-package-english/   82

https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/CEA-in-CTP_Madagascar-Case-Study_DRC-IFRC-FINAL-1-1.pdf   83

84   على سبيل المثال، من خال توفير العناصر التي ال يحتاجها األشخاص ويبيعوها في السوق ويضرون األنشطة التجارية المحلية واالقتصاد.

https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/REGIONAL-INFORMATION-AND-COMMUNICATION-NEEDS-    85
ASSESSMENT. pdf

https://media.ifrc.org/ifrc/document/tool-14-training-communication-skills-training-materials/   86

87    وعلى الرغم من أن هذا يشكل جزءا من التخطيط التشاركي، فقد تم اتخاذه كإجراء منفصل للتأكيد على أهميته ومعالجة حقيقة أنه غالبا ما يكون أحد 
أكبر الثغرات في عمليات االستجابة للطوارئ.

.Ground Truth Solutions )88   أسئلة تم تناولها ومواءمتها من مؤشر الصوت اإلنساني والمقياس النقدي ل )الحلول الحقيقة على أرض الواقع

https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/MRCS-fighting-corruption-case-study.pdf   89

https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/Case-Study-The-Dorian-Feedback-Hotline-Bahamas-Red-    90
Cross-3.pdf

https://odihpn.org/magazine/bringing-community-perspectives-decision-making-ebola-response-democratic-republic-congo/   91

https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/hs.2020.0195   92

https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Ethiopia-CEA-Case-Study-003.pdf   93

https://www.redcross.org.uk/-/media/documents/about-us/international/evaluation-of-the-drought-cash-transfer-programme-in-kenya.pdf   94

https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/AMiRA-Final-Report-feedback-mechanism-ENG.pdf   95

https://media.ifrc.org/ifrc/document/protection-gender-inclusion-emergencies-toolkit/   96

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/11/PSEA_operational_manual_EnglishV3.pdf   97

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/11/PSEA_operational_manual_EnglishV3.pdf   98

https://media.ifrc.org/ifrc/document/child-safeguarding/   99

 100   لاطاع على إصدارات االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهال األحمر من هذه السياسات، انظر  
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2018/06/IFRC-Secretariat-Policy-on-Prevention-and- Response-to-SEA_final.pdf, https://

media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2018/03/193_e_v100_child-protection-policy.pdf, https://media.ifrc.org/ifrc/ wp-content/
 uploads/2018/03/Whistleblower-protection-policy_August-2015_EN.pdf, https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/code_of_conduct_

may_2018.pdf, https://www.icrc.org/en/document/code-conduct-employees-icrcconduct-employees-icrc

 101   انظر األداة 3.2: إرشادات بشأن رصد اإلحالة األساسية وإدارة الحاالت  
https://media.ifrc.org/ifrc/document/protection-gender-inclusion-emergencies- toolkit/

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/11/PSEA_operational_manual_EnglishV3.pdf   102

https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/BURUNDI-SETTING-UP-COMMUNITY-COMMITTEE-FOR-    103
FEEDBACK-AND- COMPLAINTS-.pdf

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2018/05/M-AtC-A4-EN-LR.pdf   104

https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/PMER_CRM-CaseStudy.docx   105

https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/Li%CC%81nea-WhatsApp-empresarial-COVID-19_EN.pdf   106

https://ecbhfa.ifrc.org/   107

https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/   108

https://watsanmissionassistant.org/hygiene-promotion/   109

https://media.ifrc.org/ifrc/drr-climate/climate-smart-programming-action/   110

111   يستخدم مصطلح التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية للتوافق مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وغيرهما ويساعد حركة الصليب 
األحمر والهال األحمر على التنسيق والتعاون بشكل أفضل مع الوكاالت األخرى عند االستجابة لألوبئة..

https://communityengagementhub.org/resource/community-led-solutions-package-webinar-recordings-and-resources/   112

https://communityengagementhub.org/resource/community-led-solutions-package-webinar-recordings-and-resources/   113

 https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/12/Moving-Towards-Children-as-Partners-in-Child-Protection-in-COVID-19-Guide-From-    114
Participation-to-Partnerships.pdf

115    آليات التغذية الراجعة االستباقية هي عندما تطلب الجمعية الوطنية بشكل فعال تغذية راجعة بشأن قضية أو موضوع معين من المجتمعات، على 
سبيل المثال أثناء الزيارات من منزل إلى منزل أو من خال مناقشات مجموعات التركيز وخال األنشطة المجتمعية. انظر الصفحة 105 لمعرفة المزيد 

عن آليات التغذية الراجعة االستباقية.

https://communityengagementhub.org/resource/ifrc-covid-19-community-feedback-package/   116

https://communityengagementhub.org/guides-and-tools/   117

https://go.ifrc.org/preparedness
https://www.ifrcvca.org/
https://go.ifrc.org/preparedness
https://go.ifrc.org/preparedness
https://communityengagementhub.org/resource/cea-branch-level-training-2/
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المبادئ األساسية
للحركة الدولية للصليب األحمر 

والهالل األحمر

اإلنســانية نشــأت الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
والهــال   األحمــر نتــاج رغبــة فــي إغاثــة جرحــى الحــرب 
بــدون تمييــز. وهــي تواصــل جهودهــا علــى الصعيديــن 
الدولــي والوطنــي للوقايــة والتخفيــف مــن المعانــاة 
البشــرية حيــث وجــدت.   يكمــن هدفهــا فــي حمايــة 
األرواح والصحــة لضمــان احتــرام الكرامــة اإلنســانية، 
والتعــاون  والصداقــة  التفاهــم  تعــزز  إنهــا  كمــا 
المتبــادل، والســام الدائــم بيــن كل شــعوب العالــم.

عــدم التحيــز التعامــل بــدون تمييــز أو تفرقــة بســبب 
الجنســية، أو العــرق، أو المعتقــدات الدينيــة، أو اآلراء 
السياســية. والســعي إلــى إغاثــة األفــراد المنكوبيــن 
إعطــاء  مــع  فحســب،  احتياجاتهــم  أســاس  علــى 

األولويــة للحــاالت األكثــر تضــرًرا.

الجميــع،  بثقــة  الحركــة  تحظــى  أن  أجــل  مــن  الحيــاد 
يتوجــب عليهــا أال تأخــذ طرًفــا فــي النزعــات، أو تنخــرط 
فــي جــداالت سياســة أو عرقيــة أو دينيــة أو إيديولوجيــة 

فــي أي وقــت كان.

تشــّكل  ففيمــا  مســتقّلة.   الحركــة  االســتقاللية 
داعمــة  إنســانية  هيئــات  الوطنيــة  الجمعيــات 
للحكومــات وتخضــع للقوانيــن الســارية فــي البــاد، 
ــى اســتقاليتها لتتمكــن  يجــب أن تحافــظ أيًضــا عل
جميــع  فــي  الحركــة  لمبــادئ  وفقــًا  التصــّرف  مــن 

األوقــات.

الخدمــة التطوعيــة الصليــب األحمــر والهــال األحمر 
حركــة إغاثــة تطوعيــة ال تســعى إلــى تحقيــق أي ربــح.

للصليــب  فقــط  واحــدة  جمعيــة  تعمــل  الوحــدة 
الواحــدة.   الدولــة  فــي  األحمــر  الهــال  أو  األحمــر 
ويجــب أن تفتــح أبوابهــا للجميــع وتقــوم باألعمــال 

منطقتهــا.  فــي  اإلنســانية 

األحمــر  للصليــب  الدوليــة  الحركــة  العالميــة 
كل  وتتمتــع  عالميــة،  حركــة  هــي  األحمــر  والهــال 
الجمعيــات المنضويــة فيهــا بالمســاواة وتشــترك 

والواجبــات.  المســؤولية  فــي 



twitter.com/ifrc   |   facebook.com/ifrc   |   instagram.com/ifrc   |   youtube.com/user/ifrc   |   tiktok.com/@ifrc

االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر )IFRC( هــو أكبــر شــبكة إنســانية 
فــي العالــم، ويضــم ١٩٢ جمعيــة وطنيــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر وحوالــى ١٤ مليــون 
متطــوع. متطوعونــا حاضــرون فــي المجتمعــات قبــل وأثنــاء وبعــد وقــوع أزمــة أو كارثــة. 
األكثــر  اإلطــارات  وضمــن  إليهــا  الوصــول  يصعــب  التــي  األماكــن  عملنــا  نطــاق  يشــمل 
ــز الكرامــة اإلنســانية. نعــزز المجتمعــات لتصبــح  ــم، إلنقــاذ األرواح وتعزي ــًدا فــي العال تعقي
أقــوى وأكثــر مرونــة وليتمكــن األشــخاص مــن عيــش حيــاة آمنــة وصحيــة فيهــا، وكــي تتــاح 

لهــم فــرص النجــاح


