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 الاحتواء    برامج لالحتاد ادلويل بشأأن   الإطار الاسرتاتيجي  

 ________________________________________________________   

 

 تطبيق  ال قدمة ونطاق  امل -1

ميكن  اليت لطرق ابعض  مع الإشارة اإىل الاسرتاتيجية والإجراءات المتكينية  نتاجئال يعرض و ، اينبغي حتقيقهالأهداف اليت طار هذا الإ  قدمي

 املس تضعفني.   شخاصقضااي الإقصاء يف اجملمتع وتبعاته عىل العمل اذلي تقوم به دلمع الأ وتعاجل  امجلعيات الوطنيةفهم أأن ت من خاللها 

ويشلك جزءًا ل يتجزأأ من جمال الرتكزي عىل امحلاية والنوع الاجامتعي  من قضااي الإقصاء    2030وهو يستند اإىل ما أأبرزته اسرتاتيجية العقد  

كرث  اجملمتعات  تصبح  أأن "رايم اإىل  الاذلي يعمتده الاحتاد ادلويل واذلي يتضمن الهدف العام    الاحتواء و دماجًا للجميع من    سلمً   أأ كرث اإ وأأمنًا وأأ
كرث الأشخاصخالل تلبية احتياجات     حقوقهم". وضمنضعفًا   الأ

عىل العمل اذلي تقوم به   الإطار الارتباط ابلس ياق املعين، يركز هذا  ةشديدقضااي و  اً مضنقضااي حملية وملا اكنت بعض قضااي الإقصاء 

بعض  امجلعيات الوطنية يف بدلاهنا أأكرث مما يركز عىل العمل اذلي ينفذه الاحتاد ادلويل عىل الصعيد ادلويل. وتقرتح الإجراءات المتكينية 

 الس ياق احمليل.  القامئ عىل منوذجًا من ادلمع املتبادل وتؤسس بذكل من خاللها أأن تدمع امجلعيات الوطنية بعضها البعض  الس بل اليت ميكن  

  والأدوار،  والهوايت،  الاجامتعية،  اخللفيات  بسبب  ات املساو  عدم  أأوجه  من  التقليل " " يشري اإىل الاحتواء " أأن مفهوم الاحتاد ادلويل رى وي 
اتحة تقدمي خدمات شامةل للجميع  ويعين . القوة  وعالقات  ، يف الأمد الطويل،  أأيضا  الاحتواء . ويركز متاكفئة حصول امجليع عىل املوارد بشلك  اإ

 ". 1لها   حد   ووضع   مهنا والومص والمتيزي والتقليل    الإقصاء   حلالت   التصدي   خالل   من اس تفادة امجليع من الفرص واحلقوق    تسهيل   عىل 

قصاء من خالل تشجيع   عرب ما نسميه "سلسةل الربامج الرامية   الاحتواءوينظر هذا الإطار يف مجموعة من املقارابت الرامية اإىل التصدي لالإ

 الاجامتعي. الاحتواء  بصورة متاكفئة ووصوًل اإىل  ملساعدةبدءًا ابحلصول عىل ا 1" املبينة يف الشلك الاحتواء  اإىل 

  

 النوااي 

 والاس تجابة النوع الاجامتعي والتنوعحتليل 

 ____________________________ 

 

   بصورة متاكفئة ساعدةاحلصول عىل امل       الاجامتعي الاحتواء

  

زاةل عدم  ىل اإ       يعاجل عدم املساواة ولكن  "عدم ترك أأحد   هيدف اإ

 ل يعاجل أأس باهبا   يف وضع غري أ من"    وأأس باهبا املساواة  

 

 "عدم ترك أأحد خارج

غفال أأحد"عدم        نطاق املساعدة"  "اإ

 _____________________________________________ 

 التعايف       مواهجة الأزمة 

 __________________________________________ 

 طويةل الأجلالالربامج واخلدمات 

 
 .2019كم تعرفه س ياسة الاحتاد ادلويل بشأأن النوع الاجامتعي والتنوع اليت اعمتدهتا امجلعية العامة لس نة  1

 سلسلة البرامج الرامية إلى االحتواء  - 1الشكل 
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زاةل أأس باب عدم املساواةالاحتواء تمتزي برامج    ساعدة ، بيامن تتيح الربامج اليت تركز عىل احلصول عىل امل الاجامتعي هبدفها الرايم اإىل اإ

 ولهذا يشلك الهنجان نقطتني متاكملتني يف سلسةل متواصةل.   بصورة متاكفئة هتيئة بيئة دامعة لتطوير مثل هذه الربامج.

 

  ترك "عدم   هدفحتقيقًا ل  ،وحوادث العنف من خالل تعزيز املساواة واحلد من التوترات يف اجملمتع احمليل اطراخمل من احلدكم يدمع الهنجان 

   ".أ من  غري   وضع يف أأحد

 

  

احلصول "  هنجيالفرق بني  2 شلكبنين ال ي 

الاحتواء  و" بصورة متاكفئة ساعدةامل  عىل

" حيث أأزيلت من الصورة الاجامتعي

املساواة  أأمام الأخرية "العوائق البنيوية" 

 (.  الس ياج)املمثةل يف 

 

 

 

 

  غفال)"عدم بصورة متاكفئة   ة املساعد   احلصول عىل  "( أأحد اإ

زاةل سبب   لهيا. غري أأنه ل هيدف اإىل اإ يضمن هذا الهنج حصول مجيع الأفراد عىل املساعدة اخلاصة اليت حيتاجون اإ

 عدم املساواة.  

  ( املساعدة نطاق  خارج أأحد ترك )"عدم الاجامتعي    الاحتواء"   

حبقوق   والوفاء  املتاحة والفرص املوارد  الاس تفادة من تسهيل اإىل الرامية التدابري : التايل  النحو عىل الهنج هذا  فيعرن 
بشلك ممهنج والتقليل  2موعات اجمل بعض  مهنا تعان  اليت  والمتيزي  والومص  الإقصاء حلالت  التصديامجليع من خالل 

  ية الاقتصادية والاجامتعية والس ياس    ياةاحل الاكمةل يف    ملشاركةاب  الفئات  هذه  متتعدون    حتول  طاملا  ،مهنا ووضع حد لها 
 .  "والثقافية

ويف التعليق عىل النتاجئ الاسرتاتيجية    "لالإقصاءامجلعيات الوطنية    مواهجة"  -من هذه الوثيقة  3  القسمتقدم أأمثةل عن الهنجني اخملتلفني يف  

   .5القسم  يف

 
ىل الأفراد أأو اجملموعات اليت مينعها حاليًا  2 أأفراد أ خرون أأو مجموعات أأخرى تس تخدم عبارات "الأشخاص املستبعدون" أأو "اجملموعات املستبعدة" لالإشارة اإ

الوصول اإىل املوارد والاس تفادة من الفرص أأو احلقوق و/أأو املشاركة يف احلياة الاقتصادية والاجامتعية، والس ياس ية، والثقافية، لأي بشلك ممهنج من 

 سبب اكن سواء أأاكن ذكل متعمدًا أأو غري متعمد. ول يعين ذكل أأن حاةل الإقصاء يه دامئة وأأن من غري املمكن تغيريها. 

 احلصول غري  املتاكئف )عىل املساعدة(

تصدى لعدم املساواةي ل   

يفرتض يف هذه الصورة أأن امجليع يس تفيد  

معامةل مجيع الأفراد  من نفس ادلمع. يعامل

  متساوية

  )عىل املساعدة(املتاكئفاحلصول 

لكن ل يزيلها صدى لعدم املساواةيت  

فراد دمع خمتلف   واديس تف يك ي يقدم للأ

. يعاملون بشلك متساو من الرؤية

 .متاكفئةمعامةل 

جامتعيالا الاحتواء    

وأأس باهبا عدم املساواة يزيل  

من يس تطيع الثالثة الاس تفادة 

بدون أأي دمع لأنه مت التصدي  الرؤية

 اإزاةل لسبب عدم املساواة. متت

 العائق البنيوي.  

 نُهج برامج االحتواء   -2الشكل 
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 قصاء  اس مترار الإ الاجتاهات العاملية:   -2

وابلرمغ من التقدم احملرز    الاجامتعي. الاحتواء  تظهر بياانت الس نوات العرش املاضية رضورة تكثيف هجود ش بكة الاحتاد ادلويل يف جمال  

لفيةيف   احملرز  أأوجه عدم املساواة ما زالت موجودة وأأن التقدم  اإىل أأن "  2015عام  يف  ، اكنت املعلومات تشري  حتقيق الأهداف الإمنائية للأ
للتباينات العميقة داخل البدلان    ا حد  كم أأهنا مل تضع  لالتحسينات الواسعة النطاق  الكثري من الناس مل يس تفيدوا من  "وأأن    ،3" اكن متفاواتً 

  ،العريق  ءنامتالا و  ،عمرالو   ،مرتبطة اإىل حد كبري ابلنوع الاجامتعي للأفرادواكنت أأوجه عدم املساواة والتباينات داخل البدلان    .4"وفامي بيهنا

 والإعاقة، وغريها من العوامل.  

. فعىل سبيل املثال، تبنين اإحصاءات الاحتاد الأورويب، ما بني  متخلفًا عن الركبمن الناس ، ل يزال عدد كبري 5ويف الكثري من البدلان 

ويف نيبال، اكنت   .6شخاص املهددين خبطر الفقر أأو الإقصاء الاجامتعي يف غالبية ادلول الأعضاء ، تزايد عدد الأ 2018و 2010سنيت 

ن معدلت وفيات الأطفال دون  الطوائف الأعىل مرتبة. ويف  تساوي أأكرث من ضعف املعدلت يف 7اليت" ادل" جمعاتاخلامسة يف سن

تكون النساء أأكرث تعرضًا من الرجال للفقر، وأأن  أأن    رحج. وي8من مداخيل البيض  %13أأفريقيا اجلنوبية، اكنت مداخيل السود تبلغ حوايل  

مرة أأكرب من احامتلت   14تلقى الفتيات والنساء حتفهن يف الكوارث يه  أأنويقدر أأن احامتلت  ،9ن تكون معدلت البطاةل أأكرب دلهي

دارة الأمم املتحدة للشؤون الاقتصادية والاجامتعية س نة 10وفاة الرجال  عن "جفوات كبرية" يف احلصول عىل خدمات   2016. وأأفادت اإ

. ويف الس نة نفسها،  11العمر املتوقع وفقًا لالنامتء العريق واحلاةل الاجامتعية والاقتصادية وماكن الولدة متوسط  التعلمي وحصة الأطفال، ويف  

ضعف النس بة املسجةل  داخل امجلاعة العرقية الرئيس ية  يه يف املتوسط  س نة( اذلين أأمكلوا دراس هتم الثانوية    24-15اكنت نس بة الش باب )

    .12يف أأكرث الأقليات العرقية حرماانً 

بع ادلوري لالإقصاء الاجامتعي  افعىل سبيل املثال، أأظهرت الأحباث الط . اإىل تزايد مس توايت العنفيف الغالب هذه التباينات وأأدت 

أأن العنف يؤدي بدوره اإىل املزيد  ، كم أأظهرت  حامتلت التعرض للعنف يف مدن أأمرياك الوسطىل  الرئييسالسبب  )وليس الفقر( ابعتباره  

دن املقصد والعبور زايدة يف املواقف العنرصية وجرامئ الكراهية ضد املهاجرين يف موقد أأفيد خالل الس نوات الأخرية عن  .  13من الإقصاء

 
  MDGs report 2015والتقرير    One Behind-UN Statistics: Leaving Noتحدة  اإحصاءات الأمم امل  انظر 3

  Report on the World Social SituationUN 2016“" احلاةل الاجامتعية يف العاملعن  2016تقرير الأمم املتحدة    4

 وتقرير معهد التمنية اخلارجية ،MDGs report 2015والتقرير    One Behind-UN Statistics: Leaving Noاإحصاءات الأمم املتحدة   انظر 5

2012 ODI report 

 rope 2020 strategyreport on indicators to support the Euيف أأورواب  2020للتقرير املتعلق مبؤرشات دمع اسرتاتيجية  2016نسخة  6

 statistics databaseوقاعدة البياانت الأوروبية ،

لهيم سابقًا  7  ب"املنبوذين""داليت" يعين "املضطهدون" واكن يشار اإ

 picture"-"Putting inequality in the post 2015:  2012دراسة معهد التمنية اخلارجية،  انظر8

  report 2015summary MDGمن الرجال  %25من النساء مقارنة بنس بة  %50حوايل  9

  Unseen, Unheard: Gender Based Violence in disastersتقرير الاحتاد ادلويل  انظر    10

دارة الأمم املتحدة للشؤون الاقتصادية والاجامتعية عن احلاةل الاجامتع تقرير   11   ،2016ية يف العامل، اإ

 املرجع نفسه 12

ضد املهاجرين يف جنوب أأفريقيا العنرصي  والعنف    ،OSCE  ,hate crime against migrants report،منظمة الأمن والتعاون يف أأوروابتقرير    انظر 13

South Africa ، 2013وتقرير منظمة الصحة العاملية ”al estimates of violence against womenGlobal and region“WHO 2013   ،

unity Violence and Commوالتقرير:"،  Unseen, Unheard: Gender Based Violence in disastersوتقرير الاحتاد ادلويل 

Capabilities"، Latin American Faculty of Social Sciences (FLACSO) and American University   

http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7599.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7566774/KS-EZ-16-001-EN-N.pdf/ac04885c-cfff-4f9c-9f30-c9337ba929aa
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_peps01&lang=en
http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201511/1297700_GBV_in_Disasters_EN_LR2.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201511/1297700_GBV_in_Disasters_EN_LR2.pdf
http://hatecrime.osce.org/infocus/seeking-refuge-countering-intolerance-against-refugees-and-migrants
https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/south-africa
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en/
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201511/1297700_GBV_in_Disasters_EN_LR2.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201511/1297700_GBV_in_Disasters_EN_LR2.pdf
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20EN/Building%20Safe%20and%20Inclusive%20Cities%20in%20Central%20America.pdf
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20EN/Building%20Safe%20and%20Inclusive%20Cities%20in%20Central%20America.pdf
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. وتبني تقارير منظمة الصحة العاملية الأخرية أأن واحدة من ثالث نساء 15، ويف خمتلف أأحناء العامل14والوصول، يف منطقة البحر املتوسط 

وقوع بعد يزداد ، بيامن تبني أأن العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي 16من مراحل حياهتن اتعرضن للعنف اجلسدي أأو اجلنيس يف مرحةل م

   .17ة الكوارث يف س ياقات متنوع

الهدف  ويرتدي  .  18هدف "عدم ترك أأحد خلف الركب" أأحد التعهدات املركزية لأهداف التمنية املس تدامة من  ة  رن هذه احلقائق املم   جعلتو 

 أأمهية 19( السالم والعدل واملؤسسات القوية) 16هدف وال  ،( احلد من أأوجه عدم املساواة) 10والهدف  ،( املساواة بني اجلنسني) 5

 .  الاحتواء ربامج أأهدافنا املتعلقة ب خاصة ابلنس بة اإىل 

 نظرة معمقة لعواقب عدم املساواة عىل الأشخاص املترضرين من الكوارث،  عن الكوارث يف العامل  2018لعام  تقرير الاحتاد ادلويل  ويقدم  

ترضرًا من الكوارث،  شد الأ الأشخاص قصاء تعرضًا لالإ اس تضعافًا والأكرث الأكرث شخاص لأ حلقة مفرغة جتعل من االأمر اذلي يؤدي اإىل 

 قصاء.  للمزيد من الإ  ونتعرض ي بذكل أأكرث اس تضعافًا ومن مث  ونصبحواذلين ي 

قصاء  لامجلعيات الوطنية   مواهجة  -3  الإ

قصاء  التصدي لامجلعيات الوطنية يف    معل   نطاق   1- 3  الإ

عرضة  الأشخاص الأكرث  للصليب الأمحر والهالل الأمحر ابلعمل يف لك أأحناء العامل مع ضمن وصول براجمها اإىل  تقوم امجلعيات الوطنية  

  قاعدة البياانت ونظام الإفادة يف الاحتاد ادلويل" الواردة يف املشمولني )ابخلدمات( الأشخاص عدد تظهر البياانت عن " . و للضعف

(FDRS) ، مشلت   20الاجامتعي، والربامج اخلاصة بنرش ثقافة السالم ونبذ العنف  برامج الاحتواء أأفادت بأأنيات الوطنية امجلع أأن

   .من النساء( %53مليون خشص ) 16،3من النساء(، و %55مليون خشص ) 12،5، عىل التوايل، 2017عام 

 : برامج االحتواء االجتماعي حسب المناطق 1الشكل 

 
 OSCE  ,hate crime against migrants report،منظمة الأمن والتعاون يف أأورواب 14

 Watch World Report 2016 Human Rightsمنظمة هيومان رايتس ووتش، عىل سبيل املثال يف جنوب أأفريقيا كم يرد يف تقرير  15

  Global and regional estimates of violence against women“WHO 2013”تقرير منظمة الصحة العاملية:  16

  Unseen, Unheard: Gender Based Violence in disastersتقرير الاحتاد ادلويل:  انظر  17

 MDGs report 2015كم يرد يف التقرير  18

ضمن اختاذ القرارات عىل حنو مس تجيب و "  ماكن" احلد بدرجة كبرية من مجيع أأشاكل العنف وما يتصل به من معدلت الوفيات يف لك"أأهداف تشمل     19

 "القوانني والس ياسات غري المتيزييةتعزيز و"  لالحتياجات وشامل للجميع وتشاريك ومتثييل عىل مجيع املس توايت"

ع هذان اجملالن يف جمال تركزي واحد مسي "امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء ". 2017عام  20  ، مجم
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برامج االحتواء االجتماعي
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/10/B-WDR-2018-AR-RL.pdf
http://hatecrime.osce.org/infocus/seeking-refuge-countering-intolerance-against-refugees-and-migrants
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en/
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201511/1297700_GBV_in_Disasters_EN_LR2.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201511/1297700_GBV_in_Disasters_EN_LR2.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf
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  الاحتواء، أأن نطاق برامج (2017و2012)ما بني  مجعية وطنية 173نرى من خالل حتليل التقارير الس نوية اليت قدمهتا 

ليل التقارير  الاجامتعي ميتد من بعض الأنشطة املعزوةل اإىل برامج اكمةل تشلك املادة الرئيس ية لعمل بعض امجلعيات. وقد مزيان يف حت 

عىل  الاجامتعي"  الاحتواءوالربامج الهادفة اإىل حتقيق ""، بصورة متاكفئةاملساعدة احلصول عىل توفر "الس نوية بني الربامج اليت 

ف أأعاله، من أأجل تقدمي صورة اكمةل عن نطاق برامج   .  الاحتواءالنحو املعرن

 %50مماثل من حوايل    أأورواب مما هو عليه يف املناطق الأخرى، يوجد يف لك منطقة توزيععددًا اإجمليًا من الربامج أأكرب بكثري يف  بيامن جند  

 (.  3  الشلك انظرالاجامتعي. ) الاحتواء تركز عىل  %50، وبصورة متاكفئة ساعدةاحلصول عىل امل من الربامج اليت تركز عىل 

   لحتواء ة اب علق أأنواع الربامج املت 1- 1- 3

( وجند يف  2الشلك  انظر)أأو ماكحفة المتيزي ، أأو اخلدمات املتاكمةل ، العمةل وأأ  عىل التعلمي، زيرتكاإىل الالاجامتعي  الاحتواءبرامج متيل 

مهنا امجلهور العام. وتنفذ غالبية الربامج اليت تركز    %60تس هتدف  اليت    ،هذه الفئة الأخرية العديد من برامج التدريب، واملنارصة، والتوعية

اليت من الربامج    وادلمع النفيس والاجامتعي. ويشلك الكثري،  واملأأوى  ،يف جمالت الصحة  ،عىل توفري فرص متاكفئة للمجموعات املستبعدة

ماكنيات عىل تركز  ، مدخاًل للجمعيات الوطنية يتيح لها العمل مع اجملموعات املستبعدة، وغالبًا ما  احلصول عىل اخلدمات بصورة متاكفئةاإ

ماكنية  صول  تقدمي خدمات تتيح حالاجامتعي يف الأمد الأطول. ويركز عدد كبري من الربامج عىل  الاحتواءتتطور اإىل برامج توفر اإ

أ منة ملاكحفة العزةل اليت يعان مهنا الأفراد املصابون   مثل هتيئة أأماكن ،الأشخاص املستبعدين عىل املوارد واس تفادهتم من الفرص املتوفرة

 بفريوس الإيدز، أأو مساعدة املهاجرين عىل اإجياد معل، أأو الاهامتم بكبار السن املعزولني يف غالب الأحيان. 

 

 : أنواع برامج االحتواء االجتماعي2الشكل 
 

 الأنشطة      ادلمع النفيس    س بل العيش     اخلدمات      اخلدمات       الصحة         العمةل         التعلمي      ماكحفة  املأأوى    اكحفةم

 العنف    المتيزي               الرتفهيية        والاجامتعي                        القانونية       املتاكمةل        والرعاية

 

 االحتواء االجتماعي                      الحصول على المساعدة بصورة متكافئة            المجموع العام    

 

مع هجات  الرشاكة جوانب واكنت الاجامتعي كم ترد يف التقارير الس نوية.  الاحتواءخمتلف الهنج املس تخدمة يف برامج  3الشلك يبني 

)أأي اخلدمات اليت تقدم خدمة مبارشة للأفراد  الاجامتعي الاحتواءات خدمأأقل أأمهية من  ،واملنارصة ، التوعيةمحالت و فاعةل أأخرى، 

جزء يه  الرشاكة  أأن  ، يف املشاورات حول هذا الإطار،  ذكرتغري أأن العديد من امجلعيات الوطنية    ،(ضعف حاهلماذلين سبب الإقصاء  
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توعية عىل مس توى اجملمتع احمليل أأو السلطات العامة أأو لكهيم. وميكن  وأأشارت غالبيهتا اإىل بعض أأشاكل املنارصة وال  ،أأسايس من معلها 

قضااي الرشاكة  بأأقل  اهامتم  عىل الساكن و لربامج  أ اثر ا خالل حمتوى التقارير الس نوية اذلي مييل اإىل تركزي أأكرب عىل    تفسري هذا التباين من

 واملنارصة.  

 

 

 الرشاكة 

 التوعية واملنارصة  

 التدريب

 الاجامتعي حتواءالاخدمات 

 خدمات ادلمع 

 

 
 االجتماعياالحتواء : النهج المتبعة في برامج  3الشكل 

 
،  اتعدد كبري من امجلعيات الوطنية أأن أأكرث الس بل فعالية ملعاجلة قضااي الإقصاء الاجامتعي يف الأمد الطويل هو امجلع بني تقدمي اخلدمذكر  و 

بادرات يف جمايل التوعية واملنارصة. وأأشار أأيضًا عدد كبري مهنا اإىل أأمهية الرشاكة مع اجملمتعات  القيام مب و  ،الاجامتعي الاحتواءبرامج  تنفيذو 

ىل ، و وبناء الثقةاحمللية والسلطات   نسانية فاعةل احرتام  تنبع عنالثقة هذه أأن اإ  املبادئ.  عىل مبنية  امجلعية الوطنية كجهة اإ
 
 امجلعيات الوطنية  تتصدى لها    يت ل ا الإقصاء  اإىل  املؤدية  العوامل    2- 1- 3

  والنوع   الهجرة، يه  هذه امجلعيات  تتصدى لها    اليت لإقصاء  املتعلقة ابالأربعة  الرئيس ية    عوامل أأن اللجمعيات الوطنية  ل يرد يف التقارير الس نوية  

( اليت تتوجه اإىل أأكرث  105. وهناك عدد كبري من الربامج "اخملتلطة" )والإعاقة وكبار السن عىل حد سواء(،  الش باب  )  والعمر   الاجامتعي،

شمل عدد كبري مهنا أأكرث من سبب واحد من الأس باب الرئيس ية.  كم ي من مجموعة واحدة، أأو اإىل أأشخاص ينمتون اإىل أأكرث من فئة واحدة،  

الاجامتعي، بيامن الربامج  الاحتواء و عىل اخلدمات بصورة متاكفئة احلصول ، ابلتساوي تقريبًا، بني الربامج املتعلقة ابلهجرة والإعاقة تنقسمو 

   الاجامتعي. الاحتواءتركز بشلك رئييس عىل   ،والأطفال/الش باب  ،النوع الاجامتعياليت تتعلق بقضااي  

 

 : أسباب اإلقصاء في برامج الجمعيات الوطنية  4الشكل 

 

 املهاجرون        النوع      الأطفال    الإعاقة    خمتلط   كبار السن      اةلاحل    الانامتء    الناجون   السجناء

 الاجامتعي     والش باب                            ةالصحي     العريق   من العنف  السابقون

 الاجامتعيالاحتواء            بصورة متاكفئة ساعدةاحلصول عىل امل         اجملموع العام
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قصاء  أأس باب أأخرى  كرت يف املشاورات  ذم و  أأوساط  بشلك خاص  و   –الهوية    جوانب  بعضوتضمنت  مل تكن ابرزة يف التقارير الس نوية  لالإ

والترشد، الأس باب املتعلقة بتجارب الأشخاص أأو أأوضاعهم: الوحدة، كرت كم ذم  ،LGBTQI  21" اجلنس ية هويةثليني ومغايري ال "امل 

 ة.  نفس ياملعاانة من مشألك يف الصحة ال  واحلاةل الصحية مبا يف ذكل الافتقار اإىل التدريب أأو التعلمي، و البطاةل، و تعاطي اخملدرات، و 

 

ذا أأردان أأن نعرف   نسخة    قدمت . و جيب أأن تكون البياانت اليت جنمعها مصنفة  من يس تفيد من براجمنا ومن تغفهل هذه الربامج،بشلك أأفضل  اإ

بعض املعلومات   ،قاعدة البياانت ونظام الإفادة يف الاحتاد ادلويلس تخلص من امل  " نعتد ابمجليع" :2019الاحتاد ادلويل لس نة تقرير 

يف  تصل نس بة النساء جند أأن . فعىل سبيل املثال، والإعاقةموزعة حسب اجلنس والعمر مجلعيات الوطنية البياانت اخلاصة ابالأولية عن 

يف أأفريقيا، مثاًل، تصل نس بة النساء اللوايت يس تفدن   –بعض الاختالفات الإشارة اإىل  مع، %50اإىل أأكرث بقليل من غالبية املؤرشات 

 .  دماتمن الأشخاص املشمولني ابخل %50من بكثري اإىل أأكرث  لربامجمن ا

صنيف  ت عن مزااي  من املعلومات    للمزيد   (  http://data.ifrc.org)  "نعتد ابمجليع"من تقرير الاحتاد ادلويل    2019و  2018نسخيت    انظر

 . الطوارئ  حالت يف الاحتواءو  الاجامتعي والنوع ابمحلاية  اخلاصة الأدوات مجموعةت متاحة يف  الإرشادا و . والطرق املس تخدمة  البياانت

 

ال اثر  الإشارة اإىل اختبار مبارش أأو غري مبارش للعنف الفردي أأو العنف اجملمتعي، وبشلك خاص اختبار    املشاوراتوقد تكررت أأيضًا يف  

لهيا كثريًا يف بدلان أأمرياك   الإقصائية للعنف اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي، وخمتلف أأشاكل العنف يف املدن اليت أأشري اإ

 الالتينية. 

عداد برامج  هنجنا يف   -4    الاحتواء اإ

 د اإىل املبادئ الأساس ية  ا ستن الا   1- 4

ساس ية للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر، ومهنا بشلك الأ   ئالرئيس ية للمبادتعبريًا عن اجلوانب    الاحتواءتشلك برامج  

لهيا املبادئ الأساس ية الس بعة قاعدة  . 22والوحدة واحلياد خاص الإنسانية، وعدم التحزي،  وتوفر أأيضًا "القمي الإنسانية" اليت تستند اإ

 تجسد يف مبادرات مثل مبادرة "الش باب كوسطاء يف تغيري السلوك"، وبرامج التوعية الإنسانية.  هامة للربامج الشامةل للجميع وت 

 القرارات ادلس تورية    2- 4

 
  .املثليات، واملثليون، ومزدوجو امليل اجلنيس، ومغايرو الهوية اجلنس ية، وأأحرار الهوية وامليول اجلنس ية، وحاملو صفات اجلنسني   21

 

ون يربز التخفيف من املعاانة الإنسانية واحرتام الإنسان كأهداف رئيس ية للحركة تتحقق من خالل تعزيز "التفامه املتبادل والصداقة والتعا بدأأ الإنسانيةم  22

ف السالم ادلامئ يف النظام ادلاخيل للحركة بأأنه "  ."والتوزيع العادل واملنصف للموارديقوم عىل املساواة، وحقوق الإنسان، والسالم ادلامئ" ويعرن

ذ حيتوي عىل ثالث أأفاكر: مفهوم  يكتيسمبدأأ عدم التحزي  عداد الربامج الشامةل للجميع، اإ عدم  يف تقدمي املساعدة املبين عىل  عدم التحزيأأمهية خاصة يف اإ

 )خمتلف درجات العوز(. التناسبعىل أأي أأساس وعىل  ممارسة المتيزي

حتجم احلركة عن ادلخول يف اجملادلت ذات الطابع الس يايس أأو العنرصي أأو ادليين أأو الأيديولويج"،   امجليع،   بثقة"سعيًا اإىل الاحتفاظ    يؤكد أأنه  مبدأأ احلياد

عداد برامج شامةل للجميع أأو تدافع عهنا، فهيي تسرتشد فقط مببدأأ الإنسانية.  ىل اإ  ومن مث حني تسعى امجلعيات الوطنية اإ

ذا أأردان أأن تكون يراجمنا وخدماتنا شامةل فعاًل للجميع. وهو ينص عىل مبدأأ الوحدة  أأن يرتكز اإىل الفكرة اليت تقيض بأأن تكون مؤسساتنا شامةل للجميع اإ

 ". جيب أأن تكون مفتوحة للجميع، وأأن ميتد معلها الإنسان اإىل مجيع أأرايض البدلامجلعية الوطنية "

https://data.ifrc.org/downloads/Everyone%20Counts%20Report_2019_AR.pdf
http://data.ifrc.org/
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 ،والعنف ،وعدم املساواة ،أأمهية التصدي لقضااي الإقصاء جمددا أأكدت القرارات املتتالية لأهجزة احلمك يف احلركة خالل العقود املاضية

اإىل املهاجرين،   لوصولضمن ا قرار بشأأن الهجرة:ال  ، نذكرابلستناد اإىل القانون ادلويل. ومن بني القرارات الرئيس ية الأخرية ذات الصةل

املؤمتر ادلويل س نة  )اعتممد القراران يف  الإحجاف يف جمال الصحةالصحة : القرار بشأأن ، و الاجامتعي حتواءالاوالكرامة، واحرتام التنوع، و

لإرشاك  لإطار الاسرتاتيجي اعامتد او  ؛(2015املؤمتر ادلويل لس نة ) قرار بشأأن العنف اجلنيس والقامئ عىل النوع الاجامتعيالو ؛ (2011

الأساس  ، جوانب املبادئ املذكورة أأعاله اإىل جانب هذه القرارات وغريها من القرارات شلكوت  .(2015 جملس املندوبني  )يف املعوقني

ليه  رشاك امجليع وابقضااي الهنج الاحتاد ادلويل يف معاجلة اذلي يستند اإ هنجًا قامئًا عىل الاحتياجات  الاجامتعي ابعتباره  لحتواء املتعلقة ابإ

 .  23ومراعيًا للحقوق 

   2030اإىل اسرتاتيجية العقد    2020  حىت عام   سرتاتيجية الا من    3- 4

جزء من الهدف الاسرتاتيجي الرايم اإىل  هو الاجامتعي الاحتواء بشلك حمدد أأن  2020حىت عام الاحتاد ادلويل اسرتاتيجية أأبرزت 

خمتلف  عىل خالل الس نوات العرش  تركز أأنشطة  تنفيذرتكزي اإىل هذا الوأأدى ". ونبذ العنف دماج الاجامتعي وثقافة السالمنتعزيز الا "

الإطار  "( 2و)" ،(2020-2011) دلرء العنف واحلد منه ومواهجتهدلويل اسرتاتيجية الاحتاد ا( 1جوانب هذا العمل ومهنا : )

الإطار الاسرتاتيجي للحركة بشأأن اإرشاك  "(3( و)"2020-2013) الاسرتاتيجي لالحتاد ادلويل بشأأن قضااي النوع الاجامتعي والتنوع

 ثقافة السالم ونبذ العنف".  يصف هنج الصليب الأمحر والهالل الأمحر يف "تعزيز  (2011) بيان موقف  "(4)"و ( 2015) املعوقني

املس تخلصة من هذه وشلكت هذه املبادرات جزءًا هامًا من نشاط الاحتاد ادلويل يف ماكحفة العنف والمتيزي والإقصاء. وأأاتحت ادلروس 

نشاء "جمال الرتكزي" املوحد ابمس "امحلاية والنوع الاجامتعي و  طار الاسرتاتيجي جزءًا ل يتجزأأ " واذلي يشلك هذا الإ الاحتواء  املبادرات اإ

 منه.  

ليه الاغرضًا أأولياً  ذكل  عتبارالاجامتعي اب الاحتواءلإرشاك امجليع وابملاكنة البارزة  2030اسرتاتيجية العقد حتتفظ و  حتاد ادلويل   يريم اإ

شارة خاصة اإىل مع هدفني من الأهداف الثالثة ) من خالل  الاجامتعي(:    الاحتواءاإ

 " أأن حييا الناس حياة أ منة سلمية كرمية وأأن تتاح هلم فرص لالزدهار "  : 2  الهدف 

سعيًا اإىل حتسني  الاجامتعي    الاحتواء فرص  حتقيق التمنية املس تدامة يتطلب العمل بطرق أأكرث مهنجية حبيث نمتكن من تيسري  بأأن    نعرتف

 قدرة الناس عىل الصمود وضمن قدرهتم عىل الازدهار. 

 "  من أأجل جعل جممتعاهتم احمللية جممتعات جامعة يسودها السالم هجودمه  الناس    أأن يوظف "  : 3 الهدف  

ننا نسعى اإىل الاحتواءس نعمل يف ظل ش بكتنا العاملية عىل تشجيع ودمع حتقيق املزيد من  بناء عامل   والإنصاف والامتسك يف اجملمتعات. اإ

 .  ابلتنوعويمتزي  ابلتعاطفوالمتتع  يف اجملمتعيتوفر فيه للجميع فرص الاندماج 

الهجرة  "  التحدي الرابع:  صةا خ يرتدي حتداين اثنان أأمهية  و   ،24امخلسةالرئيس ية  جوانب التحدايت العاملية    بعضعىل    انالهدف  ن ويرتكز هذا

القمي   : "التحدي اخلامسو  "والتالمح الاجامتعي الاحتواء نرتقي بعلمنا يف جمال "أأن  تطلباذلي ي  migration and identity "والهوية

تعرض أأيضًا و  .والتنوع ،الاحتواءالاس تدامة واملساواة ويركز عىل اذلي   values, power and inclusion "الاحتواء والسلطة و

   ". اجملمتعات احمللية يف مصمي التغيري   جعل" فكرة رئيس ية أأخرى ذات أأمهية يه   2030اسرتاتيجية العقد  

 
أأن عدم اإىل   commentary on the principlesيف تعليقه عىل املبادئ  Jean Pictet" املذكور أأعاله، يشري استنادًا اإىل تعريف "السالم ادلامئ  23

 المتيزي وجد تعبريًا عنه يف اتفاقيات جنيف ويف قوانني حقوق الإنسان لحقًا. 

ة والهوية، والقمي التحدايت العاملية امخلسة يه: أأزمة املناخ والأزمة البيئية، وتطور الأزمات والكوارث، واتساع الهوة يف جمايل الصحة والرفاه، والهجر   24

 والسلطة والاحتواء.

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/R3_Migration_EN.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/R3_Migration_EN.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-6-2011.htm
http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/32IC-AR-on-Sexual-and-gender-based-violence_AR.pdf
http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/CoD15_Res-4-disability_resolution-FINAL-AR.pdf
http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/CoD15_Res-4-disability_resolution-FINAL-AR.pdf
https://www.ifrc.org/PageFiles/53475/IFRC%20SoV%20REPORT%202011%20EN.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201412/IFRC%20Strategic%20Framework%20on%20Gender%20and%20Diversity%20Issues-English.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201412/IFRC%20Strategic%20Framework%20on%20Gender%20and%20Diversity%20Issues-English.pdf
http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/CoD15_Res-4-disability_resolution-FINAL-AR.pdf
http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/CoD15_Res-4-disability_resolution-FINAL-AR.pdf
https://www.ifrc.org/PageFiles/53475/1205900-Advocacy%20report%20on%20Promotion%20of%20culture%20of%20peace-EN-LR%20(2).pdf
https://future-rcrc.com/gch4-migration-and-identity/
https://future-rcrc.com/gch5-values-power-inclusion/
https://www.ifrc.org/PageFiles/40669/Pictet%20Commentary.pdf
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 أأس باب الإقصاء الاجامتعي   1- 3- 4

قدرة اجملمتعات  أأن  (  2016املتصةل به )  "الطريق  خريطة"و(  2014)  احمللية عىل الصمود  تقدرة اجملمتعايوحض اإطار الاحتاد ادلويل بشأأن  
متعات احمللية يف معليات صنع القرار بواسطة هنج جامع يراعي احتياجات  حيث تشارك اجمل  ،بهنج يركز عىل الناس.. ترتبط . عىل الصمود

كرث  ات احمللية من أأجل المتتع ابلقوة  الاجامتعي ما حيتاجه الأفراد واجملمتعالاحتواء . ويشمل مفهوما قدرة اجملمتعات عىل الصمود وضعفاالأ

 .  25وضمن امحلاية من الأذى 

ملس توى ضعيف من القدرة  قاباًل قدرة اجملمتع عىل الصمود، يكون الإقصاء الاجامتعي ممن منظور وعندما ننظر اإىل الإقصاء الاجامتعي 

وتلبية  الإقصاء عن عوامل الصمود الأساس ية مثل الفرص الاقتصادية، والصالت الاجامتعية القوية، الشخصية عىل الصمود بسبب 

ذا أأردان معاجلة قضااي الإقصاء و . 26الاحتياجات الأساس ية، والاس تفادة من البىن التحتية بشلك فعال وضعف القدرة عىل الصمود اإ

 ذكل.  فهم أأس باب أأن ن من املهم ، ومس تدمي

  - 28يه متعددة اجلوانب مثة توافق عىل أأن أأس باب الإقصاء ، ولكن 27( متعارف عليه الاحتواءف لالإقصاء الاجامتعي )أأو ل يوجد تعري

)قضااي مثل   "البنيوية" فئتني: الأس باب مضن  هذه الأس باب الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والس ياس ية. وميكن مجعاجلوانب مهنا و 

ماكنيا  ضعفالافتقار اإىل ادلخل، و  احلصول  اس تحاةل  احلصول احملدود عىل خدمات التعلمي والصحة أأو  و السكن أأو العمةل،    احلصول عىل  تاإ

لإشارة اإىل  جتدر اة(. و قيقيالأفراد املتصورة أأو احل صفات )الإقصاء العائد اإىل المتيزي القامئ عىل  "اخللفيات الاجامتعية والهوايت" و (، هياعل

 .  حصيح عزز بعضها البعض، فالمتيزي غالبًا ما يؤدي اإىل الإقصاء البنيوي والعكس وتن امتشابكت نيالفئتأأن 

فهم الطريقة اليت ميكن أأن تؤثر هبا  "من خالل يف فهم أأس باب الإقصاء  اً أأساس ي  عنرصًا  29"حتليل النوع الاجامتعي والتنوع" أأيضًا ويشلك 

فراد ويف أأشاكل عدم املساواة خمتلف اخللفيات  )س ياسة الاحتاد  "  الاجامتعية والعوامل احملددة لهوية لك خشص يف الفرص املتاحة للأ

 (. ، اليت س تصدر قريباً مراعاة النوع الاجامتعي والتنوعادلويل بشأأن 

  ن وبشلك خاص كيف يعا عىل فهم العالقة املتبادةل بني خمتلف أأس باب الإقصاء  ،دقيقبشلك تحليل مثل هذا ال وميكن أأن يساعد اإجراء 

لهيا أأيضًا "بتداخل اجلوانب"(،  ةهويال نتيجة مزجي من جوانب بأأشاكل خمتلفة  من المتيزي الأفراد الانامتء العريق، واجلنس ية أأو  مثل )يشار اإ

اخلاريج، ولون  واملظهر  وامليل اجلنيس،  ة، واخللفية الاجامتعية،  ادليني  ملعتقداتاو والإعاقة، واللغة، وال راء الس ياس ية،  العمر،  املواطنة، و 

قصاالفرد من  احامتلت معاانةزادت ، لكم اكنت أأس باب الإقصاء املرتبطة ابلهوية كثرية، لكم ومعوما. مس بقا للسجنتعرض ال و البرشة،  ء  اإ

ذا اكنت خاصة –شديد   اإىل أأس باب بنيوية.  مضافة  اإ

 
ف قد 25 أأوجه الضعف الاكمنة،  رة اجملمتعات احمللية عىل الصمود بأأهنا تصف قدرة اجملمتعات احمللية )وأأعضاهئا( املعرضة )املعرضني( للكوارث والأزمات و تعرن

 يف الأمد الطويل.  عىل استباق الأوضاع والاس تعداد لها والتخفيف من أ اثر الصدمات والضغوط ومواهجهتا والتعايف مهنا بدون النيل من الفرص املتاحة لها 

طار قدرة اجملمتعات احمللية عىل الصمود  26 ( أأن تكون اجملمتعات احمللية واسعة الاطالع وحصية وتس تطيع تلبية  1عوامل مؤثرة يف هذه القدرة:  6حيدد اإ

هيا بىن حتتية وخدمات جيدة الصيانة وميكن ( أأن تكون دل4( أأن تتوفر لها الفرص الاقتصادية، 3( أأن تمتزي ابلامتسك الاجامتعي، 2احتياجاهتا الأساس ية، 

لهيا،  دارة ثرواهتا الطبيعية، 5الوصول اإ  ( أأن تكون قادرة عىل التواصل.  6( أأن تكون قادرة عىل اإ

دارة الشؤون الاقتصادية والاجامتعية التابعة للأمم  انظر 27 Report on the World Social Situation 2016 UNDESA ,املتحدة: تقرير اإ

page 17 

 املرجع نفسه  28

بة اإىل حيدد حتليل النوع الاجامتعي والتنوع من هو مس تضعف يف س ياق حمدد، وما يه العوامل اليت جتعهل ضعيفًا، وما يه تبعات حاةل الضعف ابلنس   29

 لك مجموعة من اجملموعات. 

https://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/full-report.pdf
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 و"امحلاية"    ، ، ودرء العنف الاحتواء   2- 3- 4

ن المتيزي ضد الأفراد عىل أأساس الصفات املتصورة او احلقيقية اليت تشلك الهوايت ميكن أأن يؤدي مبا يف  اإىل العنف  ، يف أأقىص درجاته،  اإ

ريها من جرامئ الكراهية. وغالبًا ما يكون الإقصاء الاجامتعي  مئ عىل النوع الاجامتعي، والهجمت املرتكبة بدوافع عنرصية، وغا العنف الق  ذكل

قصاء . فعندما يتعرض الناس 30عاماًل حمددًا للعنف   أأو المتيزي، يزداد خطر تعرضهم لأعمل العنف.  لالإ

ال خرون، وهو مرتبط ارتباطًا  هلم مية الناس من الأذى اذلي ميكن أأن يسببه هممً لأنه يتعلق حب 31مفهوم "امحلاية" وهبذا املعىن، يصبح 

من  حمية الأفراد املس تضعفني من الأنشطة الرامية اإىل  جموعةمبامجلعيات الوطنية  . ومضن هذا الس ياق، تضطلعوثيقًا مبسأأةل درء العنف

رساء السمل. العمل الإنسان و يف الأذى  اية املعرفة  لأنشطة امحلالثالثة  "س توايتامل "صنيف هذه الأنشطة وفق وميكن ت أأنشطة التمنية واإ

طار احلركة  ( 3( أأنشطة امحلاية املتخصصة، 2عدم تعرض أأحد للأذى، من ( أأنشطة امحلاية العامة 1:  32اخلاص ابمحلاية ادلولية يف اإ

   التأأثري يف اعامتد املعايري والقواعد والقوانني.

نسانية شامةل للجميع رشطًا أأساس يًا لأي نشاط خاص ابمحلاية وبيامن يعترب  ة يف الاجامتعي الراميالاحتواء فاإن أأنشطة ، 33وضع برامج اإ

زاةل أأوجه عدم املساواة الهناية   لنهتاك حقهم الأسايس يف امحلاية من الأذى.  ضعفا  اإىل احلد من خطر تعرض الأفراد الأشد تؤدي اإىل اإ

فتحليل الوارد أ نفا، يف ضوء ال     عىل النحو التايل:  جامتعيالا   الاحتواء الاحتاد ادلويل    يعرن

والومص    لإقصاءا   حلالت  التصديمن خالل  والوفاء حبقوق امجليع  املوارد والاس تفادة من الفرص    احلصول عىل  تسهيلالرامية اإىل    لتدابري ا"
  يف  الاكمةل ملشاركةدون متتع هذه الفئات اب تعان مهنا بعض اجملموعات بشلك ممهنج، والتقليل مهنا ووضع حد لها، طاملا حتول ليت ا والمتيزي 
   ".34والاجامتعية والس ياس ية والثقافية   الاقتصادية احلياة

 
30  ((2002Krug, E., Dahlbert, L., Mercy, J., Zwi, A., & Lozano, R. (Eds.)  ،التقرير العاملي عن العنف والصحة، جنيف، سويرسا  .

 منظمة الصحة العاملية.  

فراد تعريف امحلاية املتعارف عليه يف احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر:   31 "... اكفة الأنشطة اليت هتدف اإىل حتقيق الاحرتام الاكمل حلقوق الأ

 ".)أأي القانون ادلويل حلقوق الإنسان، والقانون ادلويل الإنسان، وقانون الالجئني( وفقًا لنص القوانني ذات الصةل وروهحا

طار احلركة ادلولية اخلاص ابمحلاية ،2018وضع اجمللس الاستشاري للحركة املعين ابمحلاية س نة   32  .اإ

 املعايري ادلنيا املتعلقة ابمحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء يف حالت الطوارئ انظر33

ىل مبدأأ عدم المتيزي كم يرد يف املبدأأ الأسايس لعدم التحزي، وكم يعرب عنه يف القوانني ادلولية حلقوق الإنسان، وي  34 ليه يف النظام "احلقوق" تشري اإ شار اإ

ضع اجلهات املس ؤوةل للمساءةل، بل أأن يكون هنجنا يف ادلاخيل للحركة ادلولية. ول يعين أأن عىل امجلعيات الوطنية العامةل يف جمال الاحتواء الاجامتعي أأن ختم

 تلبية احتياجات الأشخاص املس تضعفني هنجًا غري متيزيي وقامئًا عىل احلقوق. 

غض النظر عن "الفرص" تشري اإىل توفري فرص متساوية للحصول عىل التعلمي، والعمةل، والتدريب، وغريها من س بل التطوير الفردي مجليع أأفراد اجملمتع ب

 عرق، أأو اجلنس، أأو ادلين، أأو الانامتء الس يايس، أأو الأصل الإثين، أأو أأي صفة أأخرى فردية أأو جمعية. العمر، أأو ال

ماكنية احلصول عىل اخلدمات للأشخاص اذلين يتعذر علهيم ا حلصول بطرق أأخرى "املوارد" تشري اإىل حالتني. احلاةل الأوىل تتعلق بتوفري امجلعيات الوطنية اإ

لصحية، والتعلمي، والاستشارات القانونية، واملساعدة يف أأوقات الأزمات وغريها. أأما احلاةل الثانية فتتعلق هبدف حتقيق الاحتواء عىل خدمات الرعاية ا

، من خالل توفري الفرص املتاكفئة عىل النحو الوارد أأعاله، والسمح بذكل للأشخاص املستبعدين ابخلروج من حاةل الضعف –الاجامتعي يف الأمد الأطول 

 واحلصول بأأنفسهم عىل املوارد اليت حيتاجوهنا. 

 



13 of 26 

عداد برامج  دور امجلعيات الوطنية يف    4- 4  الاحتواء  اإ

عداد  دورها اخلاص يف  زيالاسرتاتيجي، أأبرزت امجلعيات الوطنية بعض اجلوانب املشرتكة اليت مت الإطارا خالل املشاورات حول هذ اإ

لهيا الاحتواء برامج   المتكينية احملددة يف قسم الإطار الاسرتاتيجي.  الإجراءات . وترد أأدانه أأربعة من اجلوانب الأكرث أأمهية اليت تستند اإ

بثقة  حيظى  حضورًا  امجلعيات الوطنية  تضمن  الاجامتعي داخل بدلاهنا،  الاحتواءوىل عن ضمن  بيامن تتحمل ادلوةل املسؤولية الأ  •

. وتشلك هذه الثقة العنرص الأسايس يف جناح امجلعيات الوطنية فاعةل وحمايدة وغري متحزية   ت اجملمتع احمليل ابعتبارها منظم أأفراد  

 الاجامتعي بشلك مبارش.    الاحتواءبتقدمي خمتلف خدمات 

ن ا   •   ،)بناء عىل وضعها كجهات مساعدة(  ابلثقة حيظى للسلطات احمللية والإقلميية والوطنية  ك رشي يه أأيضًا مجلعيات الوطنية اإ

املستبعدة، واملنظمت ادلينية،   جمعاتلومهنا املنظمت املمثةل ل ،   مس توى اجملمتع احمليل ارضة عىل احل منظمت  لل كذكل    رشيك يه  و 

ري السلوك  يواملنظمت غري احلكومية الوطنية. وهذا يعين أأيضًا أأن امجلعيات الوطنية ميكن أأن تشارك يف معليات التوعية وتغ 

   السلطات احمللية والوطنية.الرمسية دلى معليات املنارصة يف و ،عىل مس توى اجملمتع احمليل

قصاء يتعرضون لعىل مس توى اجملمتع احمليل مع اذلين  مل الوثيق  تعا ال  • عداد برامج مصممة و .  الإ يتيح ذكل للجمعيات الوطنية ضمن اإ

قصاء. وميكن الإشارة اإىل هذ  التفاعل مع " خمتلفةطلحات الوثيق مبصا التعامل لتلبية احتياجات أأكرث الأشخاص تعرضًا لالإ

  جتارباذلين يعيشون  شخاصالأ "التشارك يف الابتاكر"، أأو "املشاركة الفعاةل"، أأو "اإرشاك اجملمتعات احمللية واملساءةل" أأو 

 املبدأأ.  ويه تستند مجيعها اإىل نفس "،  حية

الوثيق. ويعين أأيضًا ضمن   ا التعامليسهنل اإىل حد كبري هذ الوطنية ومتثيلهم مجليع فئات اجملمتع  ات تنوع موظفي ومتطوعي امجلعي  •

عدم المتيزي عىل مس توى املؤسسة. فلكم متزيت امجلعية الوطنية ابلتنوع، لكم اكن ابس تطاعهتا  التنوع يف التوظيف تطبيق مبدأأ 

"حنتاج اإىل وجود موظفني ومتطوعني يش هبون الناس ات الوطنية بقولها: كم عربت عنه اإحدى امجلعي  – معاجلة قضااي الإقصاء 

اس تقطاب متطوعني من داخل اجملموعات املستبعدة طريقة للتصدي  وميكن أأن يكون  ويتلكمون مثلهم".  تغطيهتماذلين حناول 

قصاء  . أأيضا لالإ

ية  وهذه اجلوانب الأربعة يه ذات صةل وثيقة بهنج "املرافقة والمتكني والتواصل" الواردة يف خريطة الطريق املتصةل بقدرة اجملمتعات احملل 

قصاء، الأمر   ج، حتسني الاس امتع اإىل اذلين يتعرضون لالإ عىل الصمود. وتضمن امجلعيات الوطنية، من خالل اعامتدها ملثل هذه الهنم

 يف تعزيز اجملمتع احمليل وبناء اجلسور.   اذلي يسامه

   الاحتواء ربامج  الإطار الاسرتاتيجي ل  -5

اليت املقرتح أأدانه اإىل بعض اجلوانب من املبادئ والاسرتاتيجيات والقرارات ادلس تورية    الاحتواءلربامج  يستند الإطار الاسرتاتيجي  

لهيا سابقاً  يف التقارير  اليت وردت    لحتواء وهنجها اخلاصة ابامجلعيات الوطنية  أأنشطة  ، ويسرتشد بشلك خاص مبختلف أأشاكل  أأشري اإ

 صياغة هذا الإطار.    الس نوية ويف املشاورات اخملصصة للموضوع اليت أأجريت يف س ياق
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 . ابلتنوع ويمتزيابلتعاطف  متتعال الاجامتعي و الاحتواء يتوفر فيه للجميع فرص اإىل بناء عامل السعي احلثيث    35الرؤية 

 .هتا، وكرامهتا، ومساواهتاوسالمامجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل يف تعزيز اندماج اجملمتعات املس تضعفة واملستبعدة،    ةسامهم  36الهدف 

امجلعيات  سعي: 1 النتيجة الاسرتاتيجية النتاجئ الاسرتاتيجية 

تغيري اإىل تشجيع الوطنية والاحتاد ادلويل 

ملواقف والسلوك والقوانني اليت تؤدي اإىل ا

 المتيزي والإقصاء. 

ن ضم :2 النتيجة الاسرتاتيجية

والاحتاد ادلويل امجلعيات الوطنية 

ماكنية  قصاء أأحد من اإ عدم اإ

ربامج اللك الاس تفادة من 

 . بشلك اكمل ومتاكئف دماتاخلو 

  دمع  :3 النتيجة الاسرتاتيجية

 والاحتاد ادلويل الوطنية امجلعيات

املستبعدين  لأشخاصا شاركةمل 

 الاقتصادية احلياة يفاكمل  بشلك

   .والثقافية والس ياس ية والاجامتعية

 :1المتكيين  جراءالإ  المتكينية لإجراءات  ا 

متكني املشاركة 

شخاص الفعاةل للأ 

املستبعدين يف 

الربامج وتنفيذ تصممي  

 .الهادفة اإىل دمعهم

 :2المتكيين  جراءالإ 

التأأكد من أأن 

املوظفني واملتطوعني 

يعكسون تنوع 

اجملمتعات اليت 

 يعملون فهيا. 

تعزيز الرشأاكت   :3المتكيين    جراءالإ 

داخل احلركة وخارهجا من أأجل دمع 

القامئة أأو اجلديدة  الاحتواءأأنشطة 

 .اليت تنفذها امجلعيات الوطنية

: حشد املوارد 4المتكيين  جراءالإ 

البرشية واملالية وغريها من املوارد 

اليت  الاحتواءمن أأجل دمع أأنشطة 

 . امجلعيات الوطنيةتنفذها 

 

   النتاجئ الاسرتاتيجية   1- 5

المتيزي والإقصاء  قضااي  تناول  من خاللها  والاحتاد ادلويل  لجمعيات الوطنية  ل   ميكن  الرئيس ية اليت   وسائلالالث  ثال   النتاجئ الاسرتاتيجية  صفت

برامج  أأربعة اإجراءات متكينية ينبغي للجمعيات الوطنية والاحتاد ادلويل اتباعها للتأأكد من أأن  هذه النتاجئ تدمع و  . بشلك مبارش والعنف

 يه فعاةل ومفيدة.  الاحتواء 

    التاليني: س ببنيل لإقصاء ل معينة من ا أأشاكلتناول احلد من الإقصاء بدًل من  وسائل معدًا   النتاجئ الاسرتاتيجيةتتناول 

رتكزي تعمتد  الشرتكة. غري أأن نقاط امل قوامس بعض الوهناك ، لحتواءعدد كبري من القضااي املتصةل ابتتصدى لامجلعيات الوطنية  (1

قصاء يف س ياق معني،  يف حتديد  احمليل والوطين _    نيبشلك اكمل عىل الس ياق اجملموعات اليت كم يف حتديد  اذلين يتعرضون لالإ

 أأفضل موقع دلمعها.  بامجلعية الوطنية تمتتع 

وس ياسات أأخرى لالحتاد  اتيف اسرتاتيجييه حمددة للتصدي لأشاكل معينة من الإقصاء املس تخدمة الوسائل الاسرتاتيجية  (2

قصاء    "الأشاكل"نذكر بشلك خاص  و ملس تقبل.  أأشاكل أأخرى يف ايمت تناول  وميكن أأن    – ادلويل   أأبرز املواضيع ويه  الأربعة لالإ

يف الاسرتاتيجيات   والإعاقة، واليت جتري معاجلهتا والعمر، أأي: الهجرة، والنوع الاجامتعي،  امجلعيات الوطنيةتتناولها  اليت 

    .37والس ياسات اخلاصة بلك مهنا ول حتتاج هنا ملزيد من التحديد 

 
أأن تكون طموحة يف وصفها حلاةل مثالية للعامل اخلاريج اذلي نتطلع اإىل مشاهدته ، وأأردان 2030من اسرتاتيجية العقد  3تستند الرؤية اإىل الهدف  35

طة اليت تضطلع هبا احلركة. وتتصل عبارة "المتتع ابلتعاطف" بدور ليس من خالل هذه الاسرتاتيجية حفسب، بل من خالل لك الأنش  واملسامهة يف بنائه،

 امجلعيات الوطنية يف املرافقة والمتكني والتواصل. 

 يصف الهدف النتيجة العامة اليت نود أأن تتحقق وتكون مرتبطة مبارشة ابلربامج املنفذة مضن نطاق هذا الإطار الاسرتاتيجي.  36

والإطار الاسرتاتيجي لالحتاد ادلويل بشأأن قضااي النوع الاجامتعي ، واسرتاتيجية الاحتاد ادلويل بشأأن الهجرة س ياسة الاحتاد ادلويل بشأأن الهجرة 37

  .والإطار الاسرتاتيجي للحركة بشأأن اإرشاك املعوقني، واسرتاتيجية اإرشاك الش باب،  والتنوع

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/03/Migration-Policy_EN.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/IFRC_StrategyOnMigration_AR-LR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/document/ifrc-strategy-framework-on-gender-and-diversity-issues-2013-2020/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/ifrc-strategy-framework-on-gender-and-diversity-issues-2013-2020/
https://ifrcgo.org/africa/docs/YOUTH/IFRC-YES_DRAFT_EN_300.pdf
http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/CoD15_Res-4-disability_resolution-FINAL-AR.pdf
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جياد اجلوانب الأساس ية املشرتكة اإىل    نتاجئهسرتاتيجي و احملدد لهذا الإطار الا هدف  يريم ال سعيًا اإىل اس تكمل هذه الاسرتاتيجيات القامئة،  و  اإ

ة  ومن مث تزويد الاحتاد ادلويل بغرض وهنج مشرتكني ملعاجل  –وغريها من القضااي اليت ل حتظى ابسرتاتيجية خاصة    –احملددة  لتكل القضااي  

 أأي شلك من أأشاكل الإقصاء.  

  .1املبينة يف الشلك الاحتواءسلسةل الربامج الرامية اإىل  الطريقة اليت تتبعها امجلعيات الوطنية لتنفيذ  النتاجئ الاسرتاتيجية الثالث  صفوت

  الاحتواء نفس مس توى الأمهية. ومع أأن الهدف الهنايئ لربامج مجيعها (، وترتدي 5 بعضها البعض )كم يظهره الشلكوتعزز هذه النتاجئ 

يدمع أأيضًا مواصةل حتقيق  اإحدى النتاجئ الاجامتعي هو املشاركة بشلك اكمل يف احلياة الاجامتعية والس ياس ية والثقافية، فاإن حتقيق 

 بصورة متاكفئة  ةاحلصول عىل املساعد انني اإىل تسهيل  ، يؤدي تغيري املواقف والسلوك واملمرسات والقو اثل. وعىل حنو ممنتيجتني الأخرينيال 

الاجامتعي يسهل أأيضًا   الاحتواءحتقيق و  بصورة متاكفئة ةاحلصول عىل املساعدالاجامتعي. ولكن تعزيز مس توايت  الاحتواءحتقيق و 

 .  والقوانني حصول املزيد من التغيريات يف املواقف والسلوك 

 

 
 النتاجئ الاسرتاتيجية  – 5الشلك 

 

والسلوك والقوانني اليت تؤدي اإىل واملمرسات ملواقف تغيري ااإىل تشجيع امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل سعي : 1 النتيجة الاسرتاتيجية 

 . والعنف المتيزي والإقصاء 

قصاء يف اجلذرية لس باب الأ يمكن الكثري من  يتعني  أأنه بيف هذه النتيجة عرتف عن اجملمتع. ويم  ةوالإحجاف الصادر  والومص  المتيزيحالت الإ

س توايت داخل املنظمة،  م  عىل عدةء بشلك فاعل أأن تتصدى للمتيزي مواهجة الإقصاوالاحتاد ادلويل العازمة عىل عىل امجلعيات الوطنية 

محالت توعية امجلهور العديدة  املعنية هبذه النتيجة . وتشمل الربامج اتا اجملمتعهتوداخل اجملمتع احمليل، وداخل الهيألك والأنظمة اليت وضع

والأشخاص ذوي الإعاقة،  ، الأقليات اجلنس يةوالأشخاص املنمتني اإىل اليت تتصدى للمفاهمي اخلاطئة والأفاكر المنطية املتعلقة ابملهاجرين، 

ثنية أأو ادلينية اليت تشلك الأغلبية يف البدل  .  ، وغريمهوالأشخاص اذلين ل ينمتون اإىل اجملموعة الإ

قاموتشمل أأيضًا الربامج العديدة اليت تتناول تغيري امل  اليت  روابط بني اجملموعات الة واقف والسلوك عىل مس توى اجملمتع احمليل من خالل اإ

قامة  شرتكةالاهامتمات امل عرب والاحتواء روح الإنسانية ربوز ل ، تسهيالً تعان من الإقصاء واجملموعات اليت ل تتعرض هل الروابط  واإ

  احمللية اجملمتعات و  جمعات املهاجرينعىل التقاء حتث فهناك عىل سبيل املثال عدد كبري من أأنشطة امجلعيات الوطنية اليت الإنسانية. 

 "املضيفة" والتعمل معًا، الأمر اذلي يسامه يف تعزيز التفامه والتخفيف من المتيزي.  

املستبعدين  الأشخاص مشاركة دمع

 الاقتصادية احلياة يفاكمل  بشلك

.والثقافية والس ياس ية والاجامتعية  

تشجيع تغيري املواقف والسلوك والقوانني اليت 

 تؤدي اإىل المتيزي والإقصاء.

ماكنية  قصاء أأحد من اإ ضمن عدم اإ

الاس تفادة من خدمات امجلعيات 

  الوطنية بشلك اكمل ومتاكئف.

.وكرامهتا ومساواهتا، وسالمهتا، واملستبعدة، احمللية الضعيفة اجملمتعات احتواء تعزيز يف ادلويل والاحتاد الوطنية امجلعيات مسامهة   
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قصاء  القوانني والهيألك اليت الس ياسات و الربامج اليت تسعى اإىل التغيري يف أأعىل مس توايت اجملمتع، من خالل التأأثري يف  كم تشمل  تدمع اإ

ملن مشل  كون لها أ اثر سلبية عىل  يمن املتوقع أأن    اليت   قواننيال  للتصديال، محةل الصليب الأمحر السويدي  ثعىل سبيل امل   –امجلاعات  بعض  

 .  أأرس طاليب اللجوء 

 من خالل ما ييل:  هذه النتيجة حتقيق  اإىل امجلعيات الوطنية تسعى  •

o الإقصاء لمتيزي أأو  اب  تسملممرسات اليت ت ل صدىوضع برامج يف بدلاهنا تت،  

o   ودمع امجلعيات الوطنية النظرية ،من أأجل تبادل املمرسات اجليدة قراناملشاركة يف ش بكة الأ، 

o  المتيزي والإقصاء  قضااي فامي يتعلق ب ة،والعاملية الإقلميياملس توايت احمللية والوطنية و املشاركة يف هجود املنارصة عىل

 .املشرتكة

 من خالل ما ييل:  هذه النتيجة يدمع الاحتاد ادلويل  •

o املمرسات اجليدة للجمعيات الوطنية وتقامسها دعمي ت ، 

o توفري اإرشادات موحدة للمنارصة بشأأن القضااي املرتبطة ابلمتيزي والإقصاء . 

 

ماكنية الاس تفادة من والاحتاد ادلويل امجلعيات الوطنية ن ضم : 2 النتيجة الاسرتاتيجية  قصاء أأحد من اإ بشلك   دماتاخل ربامج و لك العدم اإ

 اكمل ومتاكئف. 

ماكنية الاس تفادة من بتوفري ه النتيجةتعلق هذت  عىل سبيل املثال، العيادات الصحية املتنقةل   ،نذكرو . بصورة متاكفئةوالربامج  اخلدمات اإ

قصاء ) ماكنية  لأشخاص اك)التابعة للهالل الأمحر الفلسطيين( اليت تركز عىل الوصول اإىل من مه أأكرث تعرضًا لالإ ذوي الإعاقة(، وضمن اإ

ويعمتد  . ن الرجال والنساء، من خالل احلرص دامئًا عىل تأأمني حضور موظفني ماس تفادة الرجال والنساء من اخلدمات بشلك متساو 

دامئة للتأأكد من أأن املوظفني واملتطوعني  خاصة و بذل هجود من خالل الكثري من امجلعيات الوطنية هذا الهنج يف مجيع الربامج املقرتحة 

س ياسات  مؤخرًا    يعرفون الس بل الالزمة لعامتد هنج منصف وشامل للجميع. فعىل سبيل املثال، وضع الصليب الأمحر يف نيبال وكوس تارياك

 . الاحتواءعام يف معاجلة موضوع امحلاية والنوع الاجامتعي و الهنج الللخدمات كجزء من  ة مناملتاكفئالاس تفادة واسرتاتيجيات تضمن 

بأأهنا  ف املذكورة يف الصفحة الأوىل واليت يمعرت " الاحتواء وميكن وصف هذه الربامج ابعتبارها تقع يف بداية "سلسةل الربامج الرامية اإىل 

عي. وتشلك مثل هذه الربامج اخلطوة الأوىل حنو الاندماج الاكمل يف اجملمتع، من خالل الاجامت الاحتواءالقاعدة الأساس ية لوضع برامج 

ماكنية الاس تفادة من املزيد من الإجراءات  ذلضمن تلبية الاحتياجات الأساس ية ا ي س يتيح للأشخاص اذلين يعانون من الإقصاء اإ

عىل امجلعيات الوطنية اليت تقدم برامج  يتعني  ،، واحلقوق القانونية. عالوة عىل ذكلةلمثل التعلمي، والتدريب املهين، والعم التحويلية

 اخلدمات الأساس ية بشلك اكمل للجميع.  اإاتحة الاجامتعي أأن تضمن أأيضًا  الاحتواء

 من خالل ما ييل:  هذه النتيجة حتقيق  اإىل امجلعيات الوطنية تسعى  •

o  مجليعيشمل ا ا تصمم وتنفذ عىل حنووخدماهت  هابراجم التأأكد من أأن،   

o   من أأجل تبادل املمرسات اجليدة ودمع امجلعيات الوطنية النظرية قراناملشاركة يف ش بكة الأ . 

 من خالل ما ييل:  هذه النتيجة يدمع الاحتاد ادلويل  •

o  الوطنية وتقامسهاتدعمي املمرسات اجليدة للجمعيات ، 
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o  التدريب والإرشادات القامئة   بصورة متاكفئة ربامجالالاس تفادة من توفري الإرشادات والتدريب بشأأن كيفية ضمن(

 اجملمتعات احمللية واملساءةل(. التفاعل مع ، و الاحتواءامحلاية والنوع الاجامتعي و يف جمايل 

 

يف احلياة الاقتصادية والاجامتعية  بشلك اكمل  لأشخاص املستبعدين  ا شاركة  مل   والاحتاد ادلويل  الوطنيةدمع امجلعيات  :  3  النتيجة الاسرتاتيجية 

 والس ياس ية والثقافية.  

، ورمبا وضع  املعزولنيهو حتقيق تغيري حتوييل همم يف حياة الناس  دف طويل الأمدهب النتيجة الاسرتاتيجية هصمم الربامج املتعلقة هبذوتم 

 . اختفيف وطأأهت أأو لعزلهتمحد 

اخملصصة للشعوب   اخلدمات املتاكمةل  ،عىل سبيل املثال  –ف وفقًا لس ياقها اخلاص  وختتلف أأنواع الربامج اختالفًا كبريًا لأهنا تصمم أأو تكين 

جياد معل، والسعي مع  الأصلية وساكن جزر مضيق توريس يف أأسرتاليا اليت  تشمل تقدمي خدمات تليب احتياجات حمددة مثل الوحدة واإ

وسائل دمع أأخرى تغطي الاحتياجات الاجامتعية والس ياس ية والثقافية والاقتصادية اليت تشمل احلمك اذلايت  اجملمتع احمليل اإىل حتديد 

دروس اللغة، اليت تضم لمهاجرين يف بدلان املقصد و ل  حتواءالامجموعة واسعة من خدمات وحتس نه. ويقدم العديد من امجلعيات الوطنية 

 القانونية.   ة والاستشار  ،واحلصول عىل خدمات التعلمي والعمةل

وتشمل أأمثةل أأخرى برامج من مثل برانمج الصليب الأمحر البيالرويس بعنوان "العمل مع اجملمتعات احمللية" اذلي مينح الأشخاص املس ننني  

اليت تديرها امجلعيات الوطنية كم يف كينيا   اجملمتع، أأو املراكز اخملصصة ملدمين اخملدراتحياة مة للمشاركة بشلك اكمل يف الإماكنيات الالز 

يطاليا و  فعاةل يف اجملمتع.  الاكمةل و الشاركة فرص امل  عادةلإدمان والس بل املمكنة لإ اخلاص اب تقدم العالج يه واإ

نشاء مركز جممتعي يقدم مجموعة من أأنشطة  هنااملشرتكة مأأيضًا الأنشطة نذكر و  س بانيا،   -الاجامتعي  الاحتواءاإ مثل املراكز اليت أأنشئت يف اإ

قصاء ادلمع الالزم  ابلرتحيبمجيع أأفراد اجملمتع واليت ل تكتفي ابس تقبال وتركيا،  ،وفييت انم، وهولندا ، بل جيد فهيا من مه أأكرث تعرضًا لالإ

عادة العيشهم أأو  لإعادة تنظمي س بل ويشلك حتسني فرص حصول الأشخاص املس تضعفني عىل معل يف أأسواق العمل  روابط ابجملمتع. اإ

تطوير همارات  يف الاجامتعي املس تدمي. ويدمع عدد كبري من امجلعيات الوطنية الباحثني عن العمل الاحتواء تحقيق احمللية عاماًل أأساس يًا ل 

 العمل عىل حد سواء.   راببلأ مفيدة للعاملني وتكون فرص اإاتحة متلني سعيًا اإىل اإجياد فرص أأو جديدة والتصال بأأحصاب العمل احمل 

لعطل  اللعائالت أأثناء أأنشطة تنظمي ويه تشمل  –لالحتواء الأنشطة الرتفهيية كوس يةل  أأيضا الوطنيةويس تخدم عدد كبري من امجلعيات 

ويس تخدم الكثري من    ،راخسة ال نالاحتواء  اإن قوة اس تخدام الرايضة كبوابة للوصول اإىل    اجملمتع.ميكن أأن تشلك عاماًل حمفزًا للمشاركة يف  

قامة الصالت بني خمتلف امجلاعات احمللية، وتعزيز ثقة الأشخاص اذلين يعانون من   الرايضة كوس يةل لكرس احلواجز،الوطنية امجلعيات  واإ

 الإقصاء وخاصة الش باب.  

الأوغندي العالج ابلرايضة من أأجل دمع الرفاه النفيس والاجامتعي للمجمتعات احمللية املس تضعفة يف غرب  ويس تخدم الصليب الأمحر 

للمهاجرين عىل    "بريوت "قاعة رايضة مؤقتة يف مركز  يؤمن  النيل، وشمل أأوغندا، بيامن ينظم الصليب الأمحر الرصيب تدريبًا يف كرة القدم و 

 احلدود مع بلغاراي. 

قصاء كم يتصدى عد فعىل سبيل املثال تقود بعض امجلعيات الوطنية من أأمرياك  ونتيجة هل. د كبري من البدلان للعنف ابعتباره سببًا لالإ

  الالتينية برامج ابمس " املالعب الودية" هتدف اإىل درء العنف والإقصاء يف التجمعات احلرضية. وتنفذ مجعيات وطنية أأخرى برامج ملعاجلة

الرسيالنيك  فامه املتبادل بني امجلاعات احمللية يف أأعقاب أأعمل العنف الطائفي، ونذكر مهنا برانمج الصليب الأمحر التوترات وتعزيز الت

   .تحقيق التالمح الاجامتعي واملصاحلةل 

  الش باب  مشاركة دمع اإىل القدم، كرة خالل من" الاحتاد ادلويل بدمع من الهالل الأمحر القطري وحكومة قطر برانجمًا هيدف،  وضعو 
 .  " معه العمل  ويف اجملمتع يف اكمل بشلك واخنراطهم للخطر، املعرضني والنازحني الالجئني  جمعات من واملستبعدين املهمشني
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  وتوفري   القيادية،  القدرات  وتمنية   احلياتية،  واملهارات  القدم،  كرة  همارات  عىل  التدريب   توفري  خالل  من  الهدف  هذا  حتقيق  اإىل  الربانمج   ويريم 

، فرص   وحتسني " الودية"الأحياء  مفهوم عرب العنف من واحلد الصمود، عىل والقدرة الرفاه ودمع  الاجامتعية، املشاريع  تنظمي  وفرص التعملن

   .املنارصة

 من خالل ما ييل:  هذه النتيجة امجلعيات الوطنية يف حتقيق  ميكن أأن تشارك •

o  الاقتصادية والاجامتعية والس ياس ية  يف خمتلف جوانب احلياة بشلك اكمل وضع برامج وخدمات تدمع املشاركة

 ،والثقافية

o   من أأجل تبادل املمرسات اجليدة ودمع امجلعيات الوطنية النظرية قراناملشاركة يف ش بكة الأ، 

 من خالل ما ييل:  هذه النتيجة يدمع الاحتاد ادلويل  •

o   طار نشاء  الاحتواءاخلاصة بقضااي امحلاية والنوع الاجامتعي واملوسعة    قرانش بكة دمع الأ يف اإ لعاملني يف  امن    فريق، اإ

   ،مبارشة وهجًا لوجهات اجامتعواملشاركة يف ملمرسات اجليدة تقامس امن أأجل الاجامتعي  الاحتواءجمال 

o  دارة الربامج  الاحتواءبرامج أ اثر قياس كيفية وضع دليل للرصد والتقيمي يعرض الاجامتعي، يف ما يتعلق بلك من اإ

 وحشد املوارد.  

 الإجراءات المتكينية    2- 5

يه  والاجامتعي.  الاحتواءمجلعيات الوطنية أأهنا هامة لفعالية برامج ا رىاليت تتلخص هذه اجملموعة من الإجراءات طرق العمل الرئيس ية 

أأعاله اليت تركز عىل أأنواع الربامج الرامية اإىل دمع الأشخاص اذلين يعانون من   الاسرتاتيجية املذكورة نتاجئ"املهيئة" لل  تشلك العوامل

هو  وكم  6يصوره الشلك كم خاصة  لك مهنا غرض معني ومنافع ل ولكن  ،النتاجئ الاسرتاتيجية الثالث جمعي بشلك اء. ويه تدمع الإقص

 موحض أأدانه.  

 

 الإجراءات المتكينية  -6 الشلك

اكمل  بشلكاملستبعدين  الأشخاصمشاركة  دمع 

 والس ياس ية والاجامتعية الاقتصادية احلياة يف

.والثقافية  

والسلوك والقوانني اليت تشجيع تغيري املواقف 

 تؤدي اإىل المتيزي والإقصاء.

قصاء عدم ضمن ماكنية من أأحد اإ  من الاس تفادة اإ

.ومتاكئف اكمل بشلك الوطنية امجلعيات خدمات   

املشاركة الفاعةل للأشخاص 

 املستبعدين 
داخل احلركة  الرشأاكت تعزيز تنوع املوظفني واملتطوعني 

 وخارهجا 

واملالية حشد املوارد البرشية 

 وغريها من املوارد     
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، علمً أأن الإجراءات الأربعة س تكون  النتاجئ الاسرتاتيجية ىحداإ جتدر الإشارة اإىل أأن لك اإجراء من الإجراءات المتكينية ينطبق عىل 

 ابلتايل:   نتاجئمن هذه ال نتيجة متزي الربامج املتعلقة بلك  ت ، أأي أأنه ينبغي أأن من النتاجئ الثالث   نتيجة لك دامعة ل

 . (1يف تصممي الربامج وتنفيذها )الإجراء المتكيين   املس هتدفةاملستبعدة    موعات اإرشاك أأشخاص من اجمل •

لهيا )الإجراء المتكيين ، مبا يف ذكل اجملموعات اليت  موظفني ومتطوعني من خلفيات متنوعةمض   •  . (2هيدف الربانمج اإىل الوصول اإ

 . (3منظمت تدمعها )الإجراء المتكيين مع ، و عنيةامل ستبعدة امل موعات( اجملموعة ) اجمل مع منظمت متثل  تنفيذ الربامج ابلرشاكة  •

 (. 4)الإجراء المتكيين املوارد الاكفية  امتالك   •

 

 الربامج الهادفة اإىل دمعهم  وتنفيذ  ةل للأشخاص املستبعدين يف تصممي  ع املشاركة الفا   : 1الإجراء المتكيين  

ن   أأصبحت عنرصًا راخسًا حدده الاحتاد ادلويل عرب    ةل للناس يف وضع الربامج الهادفة اإىل دمعهم وما حتمهل من منافع ع رضورة املشاركة الفااإ

  التفاعل مع التوجهيات املتاحة يف جمال "ة مبادهئا يف الأخرية وتواصلت صياغخالل الس نوات  تجربة. وتدمعت هذه ال مبادرات متنوعة

واملساءةل يف   ةاحمللي ات اجملمتع التفاعل مع خمتلف القطاعات عن كيفية دمج أأدوات يف ددة احمل توجهيات ال يف واملساءةل"، و ة احمللي اتاجملمتع

عداد الربامج   .  38اإ

اجملمتعات احمللية لضمن أأن تكون الإجراءات اليت يتخذها الصليب الأمحر    تعاون مع ال عمل  ال"التفاعل مع اجملمتعات احمللية" يشري اإىل طرق  

جَا تتبع لوجامعة والهالل الأمحر اإجراءات فعاةل  س امتع اإىل الأشخاص واجملمتعات احمللية  الومس تدامة وخاضعة للمساءةل. ويتضمن ذكل هنم

ماكنية و  اتحة اإ ال من  احلصول التفاعل والتواصل معهم بشلك مهنجي بغية فهم احتياجاهتم وأأوجه ضعفهم وقدراهتم املتنوعة فهمً أأفضل، واإ

 اخلدمات.  عىل واملتاكئف 

متاكئف عىل يف احلصول بشلك  همق ح "املساءةل" تشري اإىل مسؤولية حمية وصون حقوق وكرامة الأشخاص واجملمتعات احمللية مبا يف ذكل 

 املساعدة مبا يتناسب مع احتياجاهتم وأأولوايهتم وأأفضلياهتم.  

الاجامتعي نظرًا اإىل أأمهية فهم التعقيدات احلقيقية اليت تواهجها  لحتواءاب اً وثيق " ارتباطاً اجملمتعات احمللية واملساءةلالتفاعل مع "رتبط يو 

املشاركة  حتدث الاجامتعي. وينبغي أأن  الاحتواءج ضمن فعالية برام، من أأجل اجملموعات اليت تعان من الإقصاء وأأس باب هذا الإقصاء

"  بأأمكهل  اجملمتع احمليليراعي "عىل أأمهية هنج أأيضًا ة كثرية الفعاةل يف لك مراحل الربانمج مبا يف ذكل مرحةل التقيمي. وتشدد مجعيات وطني

 يف وضع الربامج.   -املستبعدة مهنا وغري املستبعدة  - حبيث تشارك مجيع قطاعات اجملمتع 

خل  احمللية )الأشخاص ذوو الإعاقة، والنساء، والأطفال دا اعاتمجعية الصليب الأمحر الكيين مع امجلأأنشطة ثال عىل سبيل امل  ونذكر

سهاماهتا عن الأولوايت اليت جيب أأن تتناولها امجلعية الوطنية.  املدارس وخارهجا،  ى ذكل  دوقد أأ اخل..(، والعمل اإىل جانهبا من أأجل مجع اإ

نشاء أ لية مجلع املالحظات والتعليقات، ولهذا أأقام الصليب الأمحر الكيين خط اتصال مبارش يتيح للناس الإبالغ عن تعليقاهتم، وتقداإىل   مي  اإ

 .وغريها ،الشاكوى، ومناقشة الإشاعات

  - مكوظفني ومتطوعني ليعملوا اذلين اس تفادوا من الربامج الأشخاص س تقطب ت  كثريةمجعيات وطنية اجامتعي تنفذها احتواء رامج مثة بو 

يطاليا وكينيا، والسجناء يف أأسرتاليا وأأيرلندا، والأشخاص اذلين يعانون من مشألك   مثل الربامج الرامية اإىل مساندة متعاطي اخملدرات يف اإ

 
 التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةلانظر الزتامات مكوانت احلركة يف جمال  38

 

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/10/CD19-DR6-Movement-wide-commitments-for-CEA_ar.pdf
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الأمر اذلي  يف سري معل الربانمج ويضمن وجود قاعدة من املوظفني واملتطوعني أأكرث متثياًل، ذكل . ويؤثر الهجرة يف عدد كبري من البدلان

 كيين التايل.  صفها يف الإجراء المت سيمت و عدد من املزااي  يؤدي اإىل  

 تنوع اجملمتعات اليت يعملون فهيا    ون عكس ي يف امجلعيات الوطنية  املوظفني واملتطوعني  قاعدة من  وجود    : 2الإجراء المتكيين  

تكرر   ،مراعاة النوع الاجامتعي والتنوعوس ياسة ، 2030وحول اسرتاتيجية العقد  ، الاسرتاتيجي ا الاطارخالل املشاورات حول هذ

ذا اكنت برامج   الاجامتعي قامئة أأوًل    الاحتواءالتشديد عىل أأمهية أأن تكون امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل ممثةل لذلين تقدم هلم ادلمع. واإ

 .  ة هذه الربامجضمن أأيضًا فعاليي موظفني ومتطوعني يمتزيون ابلتنوعوجود عىل املبادئ )انبعة عن مبدأأ الوحدة(، فاإن 

كم  ، الاس تفادة من خدماهتاعند  ابلأمان  كل الربامج قدرة امجلعيات الوطنية عىل العمل مع اجملمتعات احمللية وتضمن شعور أأفرادها وتعزز ت

. فعىل سبيل املثال، تبني أأن العديد  أأفضل تصماميً  برامج وضع ؤدي اإىل يي واذل  1يف الإجراء المتكيين ي أأبرزت أأمهيته اذل  تفاعل ال تسهنل 

مشألك  ملهاجرين يف خمتلف أأحناء العامل واليت اكنت تضم موظفني ومتطوعني دلهيم جتربة يف  اليت تدمع امن برامج وخدمات امجلعيات الوطنية  

ووجد الهالل الأمحر  وأأكرث فاعلية.  احتواءً اعدة دامعة قوية لتنفيذ برامج أأكرث شلكت ق ،املغرتبني من بدلان املهاجرين(الهجرة )أأو مه من 

أأو المين، أأو فلسطني(  ،  )من سوراي مثالً كوسطاء للتغيري    املرصي أأن تغيري س ياس ته اخلاصة ابلتطوع واس تقبال متطوعني من غري املرصيني 

 سهنل اإىل حد كبري تنفيذ اخلدمات والربامج دلى جمعات الالجئني واملهاجرين.  

أأو فروع امجلعيات الوطنية أأو مقراهتا الوطنية ممثةل للجمعات اليت تسعى اإىل   فهيا هيألك الاحتاد ادلويلتكون ل أأما يف الس ياقات اليت 

لتحليل الوسائل املس تخدمة حاليًا لإرشاك خمتلف اجملموعات يف تعيني املوظفني وحشد املتطوعني.  هود تتضافر اجل أأن خدمهتا، فينبغي 

اك واس تقطاب أأفراد من تكل اجملموعات اليت ل حتظى حاليًا بمتثيل اكف، من خالل املشاركة مثاًل يف وميكن القيام مببادرات خاصة لإرش 

وميكن أأن يشمل ذكل دراسة طرق الاس تخدام غري التقليدية مثل توفري فرص التطوع ش باكت تواصل هذه اجملموعات وهيألكها اجملمتعية.  

من تقرير الاحتاد ادلويل "نعتد   2019وتنظر نسخة لزتام لفرتة طويةل أأو متوسطة. القصرية الأجل للأفراد اذلين قد يتعذر علهيم الا

 يف أأهجزة احلمك وبني املوظفني واملتطوعني.  للتوازن بني اجلنسني ش بكة الاحتاد ادلويل مراعاة ابمجليع" يف مدى 

 امجلعيات الوطنية  اليت تنفذها  القامئة أأو اجلديدة    الاحتواء تعزيز الرشأاكت داخل احلركة وخارهجا من أأجل دمع أأنشطة    : 3الإجراء المتكيين  

العامة وغريها  هيئات  ال الرشأاكت القوية والفعاةل مع  مزااي  شددت امجلعيات الوطنية عىل  طار الاسرتاتيجي،  خالل املشاورات حول هذا الإ 

ضمن الوصول اإىل اجملموعات املستبعدة،  يف و ،معاجلة القضااي املتصةل بعدم املساواة والإقصاء الاجامتعييف من اجلهات املعنية الرئيس ية 

والتحليل بشأأن  والتعاون، والانسجام عىل املس توى احمليل. وتقمي أأيضًا امجلعيات الوطنية رشأاكت مع اجلهات الأاكدميية املعنية ابلأحباث 

احتواء  يف فلسطني بشأأن  ةالتعاون املوسعأأشاكل كر عىل سبيل املثال، ذ ربامج. ونتطوير ال، من أأجل املسامهة يف بعدينالأشخاص املست 

س بانيا بشأأن مجيع جوانب الاس تضعاف والإقصاء يف اجملمتع.  احتواء املعوقني، ويف تركيا بشأأن قضااي   املهاجرين، ويف اإ

لصليب  معل اذلي يقوده ابرانمج احلصول عىل عىل سبيل املثال،  ،. ونذكرالاحتواءضًا اإرشاك القطاع اخلاص يف أأنشطة ومن املهم أأي

. وتشمل  لتوفري وظائف للمهاجرينومنظمت اجملمتع املدن  ابلتعاون مع رجال أأعمل حمليني  الأمحر الفنلندي وعدد أ خر من امجلعيات الوطنية  

عددًا من مشاريع التعاون مع املؤسسات الرايضية مهنا الفيفا، ونوادي كرة القدم، مثل الرشاكة بني الصليب   أأشاكل أأخرى من الرشاكة،

    اإطالق محةل ملساعدة الالجئني عىل الاندماج يف اجملمتع الإس بان.يف  لكرة القدم الأمحر الإس بان واندي برشلونة 

يف تعزيز نشاط امجلعيات  أأن تساعد معينة  ةمجموعات مستبعدعىل احتواء لرشأاكت مع منظمت اجملمتع املدن اليت تعمل ل وميكن أأيضًا 

لس امي عندما تكون جتربة امجلعية الوطنية أأو خرباهتا يف هذا اجملال حمدودة. فعىل سبيل املثال، التعاون   - الاحتواء   اإىل ضمن  يمالوطنية الرا

املثليات، واملثليني، ومزدويج امليل    مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعات   – متع املدن ادلامعة لفئات معينة من الساكن  مع منظمت اجمل 

ثنيةLGBTQIوحاميل صفات اجلنسني  وأأحرار الهوية وامليول اجلنس ية، ،اجلنيس، ومغايري الهوية اجلنس ية  -، وامجلاعات ادلينية أأو الإ

 .  أأفضل هيا بشلكومتثيلها وفهم الفئات  مع هذه  تعاونال  ضمنمن شأأنه أأن ي
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الاسرتاتيجي )ومشاورات سابقة( أأن امجلعيات الوطنية ترغب يف احلصول عىل مزيد من املعلومات    طارا الإ وأأظهرت املشاورات حول هذ

. وميكن الاستناد اإىل املوارد القامئة )مثل الش باكت القامئة املتعلقة  الاحتواءأأقراهنا يف جمال امحلاية والنوع الاجامتعي وبشأأن ممارسات 

الاجامتعي ذات الصةل ابلهجرة(، من أأجل وضع    الاحتواءباب، والواثئق املوجودة عن ممارسات  ابلهجرة، والنوع الاجامتعي والتنوع، والش  

لهيا  اليت أأشري  مع الأقران  العاملية دل ش بكة  ال  . وس يتيح تطوير مثل هذه الش بكة تعزيز الرشأاكت  3  ةالاسرتاتيجيلنتيجة  لتحقيق الية دمع  ك  اإ

 يف الإجراء المتكيين التايل.  نةي تقامس املعارف، وحشد املوارد املب املتعلقة ب 

   امجلعيات الوطنية اليت تنفذها    الاحتواء : حشد املوارد البرشية واملالية وغريها من املوارد من أأجل دمع أأنشطة  4الإجراء المتكيين  

م الإفادة يف الاحتاد ادلويل، أأن أأنشطة  ا الس نوية، واملشاورات الإقلميية، وقاعدة البياانت ونظ أأظهرت البياانت املس تخلصة من التقارير

تواجه صعوبة   الاجامتعي القامئة بذاهتا الاحتواءبرامج أأن أأبرزت املشاورات كم  ذات تأأثري هام.يه  الاحتواء يف جمال مجلعيات الوطنية ا

الكوارث والأزمات الصحية أأهنا حتصل  ابلس تجابة الإنسانية يف حالت  نشاطها الرئييس  . وشددت امجلعيات الوطنية اليت يتعلق  يف متويلها

الاجامتعي.   الاحتواء ربامج لىل متويل للحصول عماكنيات الإ بسهوةل عىل متويل لهذا العمل، لكهنا ل متكل ما يكفي من املعلومات أأو 

همم داخل الاحتاد الأورويب مقارنة ابملناطق  اإىل توفر متويل  مثالً  من منطقة اإىل منطقة أأخرى، مع الإشارة أأيضاً  وخيتلف المتويل املتاح 

 الأخرى. 

ماكنيات حلشد املوارد  ظهامن خالل مجلعيات الوطنية اليت تنفذها ا  الاحتواءنشطة أأ دمع من أأجل مثة اإ واخلربة  ال اثر امجلاعية لنشاطها  ر اإ

ثبات  يف تكوين فهم مشرتك ميكن اس تخدامه دعمي ذكل من خالل الاسرتاتيجي اإىل ت  طارا الإ دف هذهي و الواسعة اليت متتلكها الش بكة.  اإ

 أأعاله يف تسهيل ذكل من خالل ما ييل:   النتاجئ الاسرتاتيجيةمن  نتيجة وتسامه أأنشطة ادلمع املقرتحة حتت لك هذه ال اثر امجلاعية. 

املمرسات  مجع  ش بكة الأقران و   من خالل اس تخدامتوفري معلومات موحدة عن الأنشطة واملمرسات اجليدة للجمعيات الوطنية   •

 . اجليدة

 ش بكة الأقران. من خالل اس تخدام  حتسني التعاون والرشاكة فامي بني امجلعيات الوطنية  •

 من أأجل حتديد فرص المتويل احملمتةل.  والتقيمي  وال اثر املدعوم ابلتوجهيات اخلاصة ابلرصد  نتاجئحتسني قياس ال  •

غالبية جتارب  ( الاحتواء)ابعتبارها جزءًا من الش بكة الأوسع املعنية ابمحلاية والنوع الاجامتعي وش بكة دمع الأقران  علوميكن أأيضًا أأن جت 

  الاحتواء بقضااي املتصةل ات "التوأأمة" الناحجة العامل. فعىل سبيل املثال، نفذت بعض مبادر متاحة يف لك أأحناء وخربات امجلعيات الوطنية 

توس يع مثل هذه الأشاكل من التعاون اإىل حشد  وميكن أأن يؤدي أ فاقًا ووسائل معل جديدة للجمعتني الوطنيتني. وفرت  اليت  الاجامتعي

الصليب الأمحر الإس بان يف تسهيل احلصول  فعىل سبيل املثال، اكن لتجربة  متبادةل.  فائدة  اس تخالص  من أأجل  عارف  امل برشية و ال وارد  امل

ماكنيات التشغيل و )  ESIRASالاحتاد الأورويب    عىل العمل تأأثري قوي يف مرشوع فقد  :   (الاجامتعي لالجئني وطاليب اللجوء  الاحتواءاإ

فيذ( تتعلق بكيفية  اس تفادت مثان مجعيات وطنية أأوروبية من مهنجيات أأثبتت جدواها )واس تفادت من جتارب بعضها البعض يف التن 

ماكنيات تشغيل الالجئني وطاليب اللجوء.    زايدة اإ
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طار الرصد والتقيمي :  1املرفق  -6    اإ

عداد الربامج، وضم أأبرزت    ن امجلعيات الوطنية، خالل املشاورات، أأمهية أأنظمة الرصد والتقيمي من أأجل قياس التقدم احملرز، وحتسني اإ

 .  الاحتواءاملساءةل يف برامج  

عداد برامج خاص صد هنا مجع هذه  الاجامتعي. ول يق  لحتواءاب  ةتقدم هذه اجملموعة من املؤرشات توجهيات للجمعيات الوطنية اليت تقوم ابإ

ذ املؤرشات عىل املس توى العاملي عداد الربامج  الزمةالأنظمة ال تتسم ، اإ   . ابتساع نطاقهالمتالك بياانت دقيقة وموثوقة عىل مس توى اإ

يتطلب مجع بياانت موحدة  وف هذا املس توى الاسرتاتيجي، سيف المتيزي والإقصاء جمايل قياس التغيريات يف نظر اإىل الطابع املعقد ل ابل و

دارهتا.    عامليًا تطويرًا هامًا لأنظمة مجع البياانت واإ

ماكنية اختيار اس تخدام هذه   غري أأن حتديد مجموعة من املؤرشات الأساس ية املشرتكة للنتاجئ الاسرتاتيجية يتيح للجمعيات الوطنية اإ

الاجامتعي عىل الصعيدين الوطين  الاحتواءاتساقًا عن نشاط املؤرشات املوحدة، الأمر اذلي يؤدي اإىل تكوين صورة موحدة أأكرث 

 والإقلميي ميكن مواصةل ترس يخها خالل الس نوات القادمة.  

طرق متعددة وخمتلطة يف الرصد والتقيمي تتجاوز قياس املؤرشات المكية. فعىل سبيل املثال، اس تخدام  اج  ندم يتطلب قياس مس توى الاو 

ر بمثن. ومن بني الطرق   ات عىل رسد القصص واليت تصور الس ياق ومنظور امجلاع تشلك الطرق التشاركية القامئة  احمللية مساهمت ل تقدن

ونذكر مهنا عىل سبيل    –مثل أأرشطة الفيديو التشاركية    أأدوات اليت تتضمن    املس تخدمة أأصاًل داخل الاحتاد ادلويل نذكر "أأمه التغيريات" 

     املس تخدمة مجلع تعليقات اجملمتع احمليل من أأجل معليات التقيمي والرصد املرجعية وادلروس املس تخلصة. التشاركية  أأفالم الفيديو  سلسةل  املثال  

أأين ميكن احلصول عىل البياانت   املؤرشات  النتاجئ   ى مس تو 

 وكيف 

 التعاريف والتعليقات 

 

 

 

 

 

 
 الهدف 

 

 

مسامهة امجلعيات 

الوطنية والاحتاد 

ادلويل يف تعزيز 

املساواة والكرامة 

احلد من من خالل 

المتيزي حالت 

والإقصاء والعنف 

اليت يعان مهنا 

 واجملموعات الأفراد

بسبب خلفياهتم 

الاجامتعية أأو 

 هتم أأو جتربهتم.هواي

نس بة الساكن " (أأ 

بلغوا عن اذلين أأ 

خشصيًا  تعرضهم

متيزيية أأو ملمرسات 

حترش خالل الثين 

 ضيةاعرش شهرًا امل

لأس باب حيظر 

القانون ادلويل 

حلقوق الإنسان 

المتيزي عىل أأساسها" 

مؤرش أأهداف )

التمنية املس تدامة 
10 -3 -1.) 

 

س بة الساكن ن  (ب

املهددين خبطر الفقر 

أأو الإقصاء 

 الاجامتعي.

 

 
مشرتكة رواايت ج( 

ودراسات حاةل تتعلق 

  (أأ 
: الوطين املس توى"1"

 بياانت مجع - اإحصائيات ادلول

 التمنية أأهداف مؤرش

الأمم  . دولبدل للك املس تدامة

بياانت من املنظمت /املتحدة

غري احلكومية العامةل يف هذا 

 .اجملال

مقابالت : الربامج مس توى"2"   

رئيس ية مع مزودي 

 املعلومات/مناقشات أأفرقة الرتكزي

 

 

  (ب
" املس توى الوطين: 1"  

اإحصائيات ادلول )بياانت 

متاحة بدلان الاحتاد الأورويب 

 / Eurostatعىل املوقع 

بياانت من املنظمت غري 

 احلكومية العامةل يف هذا اجملال.

 

حني  ،ات ادلولاإحصائي

يه مفيدة  ،تكون متوفرة

لتوضيح الس ياق لكهنا ل 

ربامج امجلعيات تتعلق ب

الوطنية وينبغي مقارنهتا 

ببياانت الاس تقصاء اذلي 

 أأجري عىل مس توى الربامج. 

 

 

 

 3املؤرش ب( هو مزجي من 

قياسات عىل النحو املعرف 

   :يف الإحصائيات الأوروبية

 " معدل الفقر 1"

رمان "مس توايت احل2"

 املادي 

اذلين يعيشون " الأفراد 3"

كثافة يف أأرس معيش ية ذات 

 معل منخفضة

 

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion#Number_of_people_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion


23 of 26 

أأين ميكن احلصول عىل البياانت   املؤرشات  النتاجئ   ى مس تو 

 وكيف 

 التعاريف والتعليقات 

بتعرض الأفراد وامجلاعات 

للمتيزي أأو الإقصاء أأو 

  العنف.

" مس توى الربامج: دراسة 2" 

 اس تقصائية.

 

 

 

 فريق الربانمجبياانت جيمعها  ج(

ف مصادر البياانت عرن تم 

النوعية يف املؤرش ج( وفقًا 

 للس ياق.

 

 

 

 
النتاجئ  

   الاسرتاتيجية 

النتيجة 

:  1 الاسرتاتيجية

امجلعيات  سعي

الوطنية والاحتاد 

اإىل تشجيع ادلويل 

ملواقف تغيري ا

واملمرسات والسلوك 

والقوانني اليت تؤدي 

 اإىل المتيزي والإقصاء 

 

الساكن اذلين  نس بة (أأ 

اس هتدفهتم معليات 

املنارصة بشلك 

مبارش ورصحوا 

أأهنم غريوا سلوكهم 

جتاه جمعة تعان من 

 الإقصاء. 

الساكن اذلين  عدد (ب

اس هتدفهتم، بشلك 

مبارش أأو غري 

معليات مبارش، 

املنارصة بشأأن 

املواقف والسلوك 

 والقوانني المتيزيية.

 أأوالقوانني  عدد (ج

 اليتالإجراءات 

ت من أأجل  تغرين

زاةل الت  دابرياإ

 .المتيزيية

اس تقصاء الأفراد  (أأ 

 .املس هتدفني

 

جسالت مشاريع امجلعيات  (ب

الوطنية اليت يسجل فهيا 

الساكن املس تفيدون من 

 اخلدمات.

 

 

 

 قاعدة بياانت القوانني الوطنية  ج(

ميكن أأن " املنارصة"معليات أأ(

اثرة اهامتم تشري اإىل  امجلهور، اإ

، أأو املنارصة اإىل التوعيةو أأ 

دلى اجملمتعات احمللية أأو يف 

جمال القانون وتعنرف وفقًا 

 للس ياق احمليل. 

"نعتد   2018نسخة  انظر

مفهويم  لتعريف  ابمجليع "

 "مبارش" و"غري مبارش"

http://data.ifrc.org 

 

ب("التدابري المتيزيية" تشري 

اإىل أأية تدابري تعترب متيزيية 

ابلنس بة اإىل أأحد أأهداف 

تنفذها املنارصة اليت معلية 

 امجلعية الوطنية. 

النتيجة 

  :2 الاسرتاتيجية

 امجلعياتضمن 

والاحتاد  الوطنية

قصاء  ادلويل عدم اإ

ماكنية  أأحد من اإ

لك الاس تفادة من 

دمات اخلربامج و ال

بشلك اكمل 

 . ومتاكئف

الساكن اذلين  جعج (أأ 

يس تفيدون من 

خدمات امجلعية 

الوطنية موزعني 

، اجلنسحسب 

والعمر، والإعاقة،  

املعدلت مع  ةقارنابمل

 ادلميوغرافية.

نس بة خدمات  (ب

اليت  امجلعية الوطنية

تس تجيب للمعايري 

ادلنيا احملددة 

 املتاكئف حصوللل

بناء  عىل املساعدة

 "منوذج الأداء"عىل 

جسالت مشاريع امجلعيات  (أأ 

)مثل قوامئ الوطنية 

اليت يسجل فهيا زيع( التو 

الساكن املس تفيدون من 

 اخلدمات.

 

 

 

جسالت امجلعيات  (ب

اخملصصة الوطنية 

وفقًا لعمليات الرصد 

لنسخة مكينفة من 

 "منوذج الأداء".

 
 

 2018نسخيت  انظر

من تقرير الاحتاد  2019و

  ""نعتد ابمجليعادلويل 
http://data.ifrc.org 
للمزيد من املعلومات حول 

 البياانت. تصنيف 

 انظروللمزيد من الإرشادات، 

مجموعة الأدوات اخلاصة 

ابمحلاية والنوع الاجامتعي 

يف حالت  الاحتواءو

 الطوارئ

ابملعدلت  ةقارناملتعين "

أأنه ينغي أأن  ادلميغرافية"

برامج امجلعية الوطنية  شملت 

عىل الأقل نفس نس بة 

http://data.ifrc.org/downloads/ECR-2018-EN-LR.pdf
http://data.ifrc.orgل/
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أأين ميكن احلصول عىل البياانت   املؤرشات  النتاجئ   ى مس تو 

 وكيف 

 التعاريف والتعليقات 

مجموعة "احملدد يف 

أأدوات الاحتاد 

اخلاصة  ادلويل

ابمحلاية والنوع  

الاجامتعي 

يف  الاحتواءو

حالت 

)متاح عىل "الطوارئ

موقع 

www.ifrc.org 

الأشخاص املستبعدين 

املذكورة يف املعدلت الإقلميية 

أأو الوطنية، أأو تتجاوز بكثري 

ذا اكن الربانمج  ههذ النس بة اإ

 يس هتدف جمعة مستبعدة. 

ف املعايري ادلنيا ابلنس بة  تعرن

اء" املوحد اإىل "منوذج الأد

ولكن من املمكن تكييف 

 ذكل وفقًا للس ياق. 

 

 

النتيجة 

:  3 الاسرتاتيجية

 امجلعيات دمع

والاحتاد  الوطنية

 ملشاركة ادلويل

 الأشخاص

 بشلكاملستبعدين 

 احلياة يفاكمل 

 الاقتصادية

 والاجامتعية

 والس ياس ية

 .والثقافية

نس بة الساكن اذلين  (أأ 

تدمعهم برامج 

الاجامتعي  الاحتواء

ويرصحون بأأهنم 

يشعرون أأهنم أأكرث 

اندماجًا يف اجملمتع 

 شهرًا. 12بعد 

الساكن اذلين  عدد (ب

يس تفيدون من 

خدمات التعلمي اليت 

تقدهما تدمعها أأو 

 امجلعية الوطنية. 

الساكن اذلين  نس بة ج(

دمع امجلعية  مناس تفادوا 

 عىل لحصولالوطنية ل

ومه يزاولون معاًل  معل

أأشهر من تلقي  6بعد 

 . ادلمع

 
 

مناقشة جمعية مركزة مع  (أأ 

الساكن اذلين  عينة من

 اس تفادوا من ادلمع

 

جسالت امجلعية  (ب

الوطنية/وزارة الرتبية عن 

الأشخاص املس تفيدين 

 ادلمعمن 

 

ج( جسالت امجلعية الوطنية عن  

الوضع الوظيفي لذلين اس تفادوا من 

 ادلمع. 

 

 الاحتواءأأ("برامج 

ىل الربامج  الاجامتعي" تشري اإ

اليت تتوافق مع الهدف املرجو 

من تعريف الاندماج 

دد يف هذا حملالاجامتعي ا

 الاطار.

 

ب( "خدمات التعلمي" تشري 

فة يف اإىل اخلدمات املعرن 

الاسرتاتيجي لالحتاد  الاطار

 ادلويل بشأأن التعلمي.

 
 

 

 

الإجراءات  

 المتكينية 

 :1الإجراء المتكيين 

املشاركة متكني 

الفعاةل للأشخاص 

املستبعدين يف 

تصممي وتنفيذ 

الربامج الهادفة اإىل 

 دمعهم.

 

امجلعية نس بة برامج  (أأ 

تتضمن اليت الوطنية 

اإجراءات هتدف اإىل 

موعات اإرشاك اجمل

املستبعدة يف تصممي 

 .الربامج وتنفيذها

امجلعية نس بة برامج  (ب

اليت الوطنية 

أأدرجت أ ليات 

التفاعل مع اجملمتعات 

احمللية واملساءةل يف 

اخلطط، 

الواثئق اس تعراض  (أأ 

ربامج لاخلاصة اب

واملقابالت مع قيادات 

 الربامج.

 

اس تعراض الواثئق  (ب

اخلاصة ابلربامج 

واملقابالت مع قيادات 

 الربامج.

 

 

 

اجملموعات املستبعدة" ( "أأ 

من هذا  2يف املرجع  ةفمعرن 

 طار.الإ 

 

 مع التفاعل أ ليات"ب(

" واملساءةل احمللية اجملمتعات

فة يف املعايري ادلنيا للحركة معرن 

 اجملمتعات مع التفاعلبشأأن 

 .واملساءةل احمللية
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 وكيف 

 التعاريف والتعليقات 

واملزيانيات، 

والإدارة، ومعليات 

 صنع القرار والرصد.

 جتربة عنج( رواايت 

الأفراد يف املشاركة يف 

   تصممي الربامج.

ومناقشات  مقابالت ج(

 موعاتاجمل من أأفرادجمعية مع 

املعنية ابلربامج املستبعدة 

)اس تخدام أأرشطة الفيديو 

 التشاركية مثاًل(

 

 اجملموعات("أأفراد من ج

للتعريف وفقًا " املستبعدة

 .هاملذكور أأعال

 :2الإجراء المتكيين

التأأكد من أأن 

 ني واملتطوعنياملوظف

يعكسون تنوع 

اجملمتعات اليت 

 يعملون فهيا.

 

النسب يف صفوف  (أأ 

املوظفني واملتطوعني 

 فامي يتعلق ايلتايل:

الرجال / " 1"

الأقليات  /النساء

 ؛ اجلنس ية

الأشخاص " 2"

غري  /ذوو الإعاقة

 املعوقني 

" الأقليات 3"

ثنية/  ةالأغلبيالإ

ثنية   الإ

دون سن  "4"

/ فوق سن 25

55. 

 

 

املوظفني قاعدة بياانت  (أأ 

 واملتطوعني.

مقابالت ومناقشات  (ب

املوظفني  جمعية مع

واملتطوعني )اس تخدام 

أأرشطة الفيديو التشاركية 

 مثاًل(

 (أأ 

مصطلح  شريي " 1"

 اإىل"الأقليات اجلنس ية" 

عتربون ل ي  اذلين الأفراد

 أأنفسهم رجاًل ول نساء. 

" يشري مصطلح 2" 

"الأشخاص ذوو الإعاقة" اإىل 

التعريف الوارد يف اتفاقية 

حقوق الأشخاص ذوي 

الإعاقة، أأو اإىل القوانني 

ذا اكن تعريغها أأكرث  الوطنية اإ

 حتديدًا. 

يشري مصطلح " 3"

ثنية" اإىل  "الأقليات الإ

تكون يف وضع غري  مجموعات"

 اجملموعة اإىل ةابلنس بهممين 
دارة "املهمينة الإثنية . تعريف اإ

الشؤون الاقتصادية 

 والاجامتعية يف الأمم املتحدة. 
 :3الإجراء المتكيين

تعزيز الرشأاكت 

داخل احلركة 

وخارهجا من أأجل 

دمع أأنشطة 

القامئة أأو  الاحتواء

اليت تنفذها اجلديدة 

 .امجلعيات الوطنية

 

نس بة الرشأاكت مع  (أأ 

هجات فاعةل من 

 اخملصصةاحلركة 

 .الاحتواءقضااي ل

نس بة الرشأاكت مع  (ب

مجموعات متثل فئات 

مستبعدة من 

 الساكن.

نس بة الرشأاكت مع  ج(

خدمات أ خرين،  مقديم

ومؤسسات  ،ومع البدلايت

  القطاع اخلاص.

: قامئة مبذكرات (ج( ب (أأ 

 التفامه/واتفاقات الرشاكة

ميكن أأن تشرب "الرشأاكت" 

اإىل ادلمع املايل، أأو ادلمع 

التقين، أأو دمع الأقران، أأو 

اإىل امجلعية الوطنية ابعتبارها 

رشياكً منفذًا، أأو اإىل منظمة 

 خارجية ابعتبارها مستشارًا. 

 :4الإجراء المتكيين

املوارد   حشد
البرشية واملالية  

الأموال اجملموعة دلمع  (أأ 

الاحتواء برامج 

 الاجامتعي.

  املاليةسجالت ال ب(  ، (أأ 

مصحوبة بنظام لتتبع 

  أأنواع الربامج

 الاحتواء"برامج أأ(

الاجامتعي" عىل النحو 

 . طارالإ  هذاف يف املعرن 
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 وكيف 

 التعاريف والتعليقات 

وغريها من املوارد 

أأنشطة من أأجل دمع 

 اليت ءالاحتوا

 امجلعيات تنفذها

   الوطنية

الأموال اجملموعة دلمع  (ب

املتاكئف  صولاحل

يف عىل املساعدة 

 قطاعات أأخرى.

 اجلدد املوظفني نس بة ج(

)أأو املوظفني املعاد  املعينني

 برامج دلمعتلكيفهم( 

 .الاحتواء

 

 

 جسالت املوظفني  (ح

اإضايف لدلمع التقين  متويل ب(

اإىل أأو تدابري اإضافية تريم 

عىل  املتاكئف صولضمن احل

)وليس   املساعدة أأو حتسينه

 المتويل للربامج العامة(.
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