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  نموذج لوضع عالمة ممیزة 

 تعریف العالمة الممیزة

فقد یفكر . ال یكون دائمًا ما یعنون بھ واضحًا" عالمتھم الممیزة"عندما یتكلم أعضاء الحركة الدولیة عن 
  . بعضھم بشعار أو رسم بینما قد یفكر آخرون بشيء أكثر تعقیدًا

  
تعریف عملي لمصطلح ولھذا قامت اللجنة الدولیة واالتحاد الدولي مع عدد من الجمعیات الوطنیة بوضع 

  . واقتراحھ في قرار العتماده من قبل الحركة الدولیة" العالمة الممیزة"
  

  التي ستعتمدھا الحركة الدولیة" العالمة الممیزة"تعریف 
  

عالمتنا الممیزة ھي مجموع أفكار الناس ومشاعرھم إزاء الحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل 
. األحمر

  
وكلما .  عالماتنا الممیزة كلما ازداد عدد الذین یفھمون ماذا نمثل وما نعد بھ وما نفعلھوكلما أحسنا إدارة

  . ازداد شعور الناس بمعرفتنا، كلما استطعنا إلى حد أكبر تحسین حیاة األشخاص المستضعفین
  

ماذا (ألساسیة كیف یمكننا النجاح في إدارة العالمة الممیزة؟  من خالل العمل وفقًا لقیم الحركة ومبادئھا ا
  . وإبرازھا في الكلمات والصور التي نستخدمھا) نفعل وكیف نفعلھ

  
   ؟ماذا نعني بالعالمة الممیزة للحركة

  

الصلیب األحمر أو الھالل األحمر أو (عندما نتكلم عن عالمتنا الممیزة ، ال نعني فقط مجرد شارتنا 
افة إلى الكلمات التي تصف مكّون الحركة الرموز إض(أو شعاراتنا ) الحمراء) البلورة(الكریستالة 

إننا نعني ما یفّكر الناس أو یشعرون بھ ). الخاص أي الجمعیة الوطنیة أو االتحاد الدولي أو اللجنة الدولیة
. حیالنا، كیف ینظرون إلینا، وما ھي تجاربھم معنا ، محلیًا في كل بلد من بلداننا وفي مختلف أنحاء العالم

وغالبًا ما تتشكل الیوم وجھات نظرھم بما یقولھ . رات الناس بسلوكنا وبتجربتھم معناوتتأثر بالطبع تصو
وتنطوي إدارة عالمتنا الممیزة على إدراكنا لھذه اآلفاق . اآلخرون بنفس القدر الذي تتشكل بما نقولھ نحن

  . والسعي على نحو فاعل إلى التأثیر فیھا
  

  وضع العالمة الممیزة 
  

تحدید الوضع الحالي لعالمتكم الممیزة، :  اإلدارة الفاعلة للعالمات الممیزة ھي التالیة الخطوات األولى في
واتخاذ قرار بشأن الطموحات الكامنة وراء وضع العالمة الممیزة ، ثم تصمیم عملیة ترمي إلى تحسین 

  . وضعكم على المدى الطویل في مجاالت العملیات الرئیسیة
  

والتحدیات في العالمة الممیزة تحدید نقاط القوة : عالمة الممیزة وتحلیلھا  التحقق من ال-الخطوة األولى
  والطموحات 

  
  التحلیل االستراتیجي 

أو الجمعیة الوطنیة /إلى منظمتكمینبغي في البدایة إجراء استعراض استراتیجي لبیان المھمة الموكلة 
  .  ما یریده من العالمة الممیزةوألھدافھا االستراتیجیة مع فریق اإلدارة العلیا من أجل توضیح
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وسوف تتیح ھذه الخطوة  للفریق تحدید نقاط القوة الحالیة للعالمة الممیزة للجمعیة الوطنیة في ما یتعلق 
  . بتصورات وتجارب أفراد الجمھور وفئات أخرى رئیسیة معنیة

  
ي یراه الفریق أكثر أھمیة في ما الذ: كما ینبغي النظر إلیھا باعتبارھا فرصة للموازنة بین أمرین اثنین 

رؤیة الجمھور للمنظمة، وما ھي برأیھ العوائق والتحدیات والفرص األساسیة التي قد یكون لھا أثر على 
  . صحة العالمة الممیزة والتي قد یتوجب بالتالي تفحصھا

  
صلة بالعالمة ومن شأن ھذه العملیة تمكین فریق اإلدارة العلیا من تقدیم صیاغة واضحة للمشاكل ذات ال

وینبغي أن تعلن الرسالة .  أي المشاكل التي كشفھا استعراض العالمة الممیزة–الممیزة والتي یحاول حلھا 
األولى الموجھة من الفریق إلى الموظفین والمتطوعین عن غرض االستعراض وأھدافھ، وتدعوھم أیضًا 

  . إلى المشاركة من خالل إبداء وجھات نظرھم عن الموضوع
  

غي عمومًا أن تشمل أھداف االستعراض الرغبة في الصیاغة الواضحة واإلدارة الفاعلة للتصورات وینب
  : المتعلقة بالعناصر التالیة 

  
  توضیح ما تأمل الجمعیة الوطنیة تحقیقھ: الغرض 
  الوضوح بشأن ما تقدمھ الجمعیة الوطنیة إلى المحتاجین: الجوھر 

  ة للحركة في عملناضمان انعكاس المبادئ األساسی: القیم 
  تحسین مدى بروز مختلف أنواع األنشطة التي تنفذھا الجمعیة الوطنیة : الھیكل

  .تعزیز موقعنا في المجاالت الرئیسیة للعملیات أمام الجھات المنافسة: الموقع 
  

   الفكرة الرئیسیة
  

القیادة أنھا مطروحة أمام ما ھي في ھذه الحالة التحدیات التي تظن : علیكم أوًال وضع فرضیة استراتیجیة 
  . ویجب بعدھا اختبار ھذه الفرضیة داخلیًا وخارجیًا.  الجمعیة الوطنیة المعنیة

  
فقد یعطي ذلك انطباعات .  المتطوعین فیھاأووقد یكون من المفید مقابلة العاملین في الجمعیة الوطنیة 

وترتدي أیضًا . الجمعیة الوطنیةمفیدة ویتیح الفرصة الختبار بعض االستنتاجات التي توصلت إلیھا 
البحوث الخارجیة أھمیة بالغة، فمن الضروري أن نفھم ما الذي تفكره الجھات المعنیة عن جمعیتكم 

  . الوطنیة وما الذي تشھده عنھا ، وكیف تنظر إلیھا بالنسبة إلى منافسیكم
  

ة أي العمل داخل المجتمعات وینبغي أیضًا كشف ما یفكره الناس عن منافسیكم في مجاالت العمل الرئیسی
  ...المحلیة ، والخدمات الصحیة، واالستجابة في حاالت الطوارئ الخ

  
 فضًال عن -ومن بین المجاالت الھامة التي یجب أیضًا استكشافھا، نذكر مستویات االحتیاجات في بلدكم 

  . المیل إلى العطاء، ومكان التطوع في ثقافة البلد، وقوة المنافسة
  

ون األموال متاحة، یمكن أن یكون العمل مع وكاالت األبحاث الخارجیة مفیدًا في ضمان وحیثما تك
، ونوعیة األسئلة ) غرافیةأي سالمة العناصر الدیمو(مستطلعة موضوعیة البحث، ودقة تمثیل الفئات ال

  ....الخ) التأكد من عدم صیاغتھا بشكل یؤدي إلى الحصول على أجوبة معینة(المطروحة 
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ھ في حال عدم توفر األموال الالزمة، یمكن القیام بعدد كبیر من األبحاث غیر الرسمیة باستخدام إال أن
أو عبر إقامة شراكات مع جمعیات وطنیة / و"Google" بمساعدة برنامج البحث –المنھجیات نفسھا 

  .أخرى
  

، ) ابالت على انفرادمقابالت جماعیة ، ومقابالت ھاتفیة، ومق(ویجب أن تكون األبحاث المحتملة نوعیة 
وھذا ما یضمن استناد تفكیركم إلى تصورات ) . استطالعات على شبكة االنترنت وخارجھا(وكمیة 

كما یضمن أال  ). أي أعداد الذین یحملون أفكارًا معینة عن جمعیتكم الوطنیة(ترجحھا األعداد الكبیرة 
  . النظر المتطرفة لقلة من األفرادتتأثر رؤیتكم االستراتیجیة،  على نحو غیر متناسب،  بوجھات 

  
أبحاث (ویمكنكم شراء األسئلة من وكاالت األبحاث المتخصصة التي تجري دراسات استقصائیة شاملة 

  ). تجرى بشكل منتظم لدى الجمھور الواسع ولدى مجموعات أخرى من االختصاصیین
  

ستراتیجیة لتعزیز موقعكم في مجاالت تحدید حلول ا:  وضع استراتیجیة للعالمة الممیزة –الخطوة الثانیة 
  األساسیة عمل ال
  

ال ینبغي للبحث الذي تقومون بھ أن یوضح فقط ما تفكر بھ الفئات الرئیسیة من جمھوركم ، بل ینبغي أن 
یساھم أیضًا في تعزیز موقعكم في مجاالت العمل األساسیة من خالل تمكینكم من تحدید ما ینتظره ھؤالء 

  : صلون علیھ منكم في ما یتعلق بالمواضیع التالیةوما یظنون أنھم یح
  

   عملكم أھمیةتوضیح 
  

ھل تقوم الحكومة أو جھات من القطاع الخاص باستبدال : ما مدى أھمیة ما تعرضونھ؟ على سبیل المثال 
  خدمة سیارات اإلسعاف التابعة لكم؟ ألم تعد ھنالك حاجة لخدمة وطنیة لنقل الدم؟ 

  
   تعدون بھناس یعرفون ماذا تحدید ما إذا كان ال

  
جمعیتكم الوطنیة تعدھم بھ ؟ على سبیل /ماذا یظن الجمھور وفئات أخرى رئیسیة أن العالمة الممیزة

ھل . المثال الدعم في موسم اإلعصارات، أو في فترات انعدام األمن الغذائي أو أثناء الفیضانات
  تستطیعون الرد على توقعاتھم أو معالجتھا بشكل فعال؟ 

  
   عن األطراف المتنافسة تمییزكمالتأكد من أن الجمھور یستطیع 

  
ھل یستطیع الجمھور التفریق بین عملكم وعمل وكاالت اإلغاثة أو الوكاالت التجاریة األخرى التي تقدم 
  الخدمات نفسھا؟  وإذا استطاع التفریق ، فكیف یقّدر ما تقدمونھ كجمعیة وطنیة مقابل ما یقدمھ منافسیكم؟ 

  
   األساسیة للمشاركة عند الناسالدوافعم تفھمون تأكد من أنكال
  

ما ھي الدوافع األساسیة للذین یستعملون خدماتكم، والذین یتطوعون، والذین یعطون، والذین یحشدون 
 وھل –التأیید لصالح المستفیدین؟ ما الذي یدفع الناس إلى االنخراط في العمل معكم ومواصلة العمل 

  عتبار في اتصاالتكم؟  ذلك في االتأخذون
  

واستنادًا إلى وجھات النظر المكتسبة أثناء مرحلة التدقیق والتحلیل الواردة أعاله، یمكن للجمعیة الوطنیة 
  :  بتطویر تفكیرھا بشأن ما تریده فعًال وما ترغبھ بالنسبة إلى العناصر التالیة تبدأأن 
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الغرض من العالمة الممیزة  
 جوھر العالمة الممیزة  
م العالمة  الممیزةقی
ھیكل العالمة الممیزة
 موقع العالمة الممیزة
 أھمیة العالمة الممیزة
وعود العالمة الممیزة
 تمایز العالمة الممیزة
    الدوافع وراء العالمة الممیزة

  
سائل ویجب أن تحدد االستراتیجیة الر. یجب أن تبدأ استراتیجیة العالمة الممیزة بالبروز من خالل التحلیل

األكثر أھمیة وتعرض قطاعات الجمھور الرئیسیة المعنیة، ومجاالت العمل األساسیة ، والسیاقات  
  . الخارجیة األساسیة ونقاط التنافس الرئیسیة

  
إشراك قطاعات رئیسیة من الجمھور بواسطة :  المشاركة من خالل العالمة الممیزة–الخطوة الثالثة 

  عالمتكم الممیزة  
  

ویھدف . األولویات االستراتیجیة، یجب أن توضع الخطط إلشراك قطاعات الجمھور الرئیسیةحالما تحدد 
ذلك إلى التأكد من أن كل الجھات المعنیة بعملكم من داخل الحركة وخارجھا لدیھا تجربة إیجابیة وأن 

  . إدارة عالمتكم الممیزة تتم بشكل موحد عند كل نقاط تفاعلكم مع الجمھور
  

   وضع مبادئ توجیھیة - الممیزةتطبیق العالمة
  

وقد یساعد في ذلك وضع مبادئ توجیھیة . ینبغي لكل عناصر المنظمة تطبیق ما تعنیھ العالمة الممیزة
  . تمّكن أي شخص من تقدیم عمل المنظمة والتصرف بطریقة إیجابیة موحدة ومنسجمة

  
فمن الضروري وضع . شعورویكمن الوضع المثالي في أن یكون لعملكم نفس المظھر ویثیر نفس ال

، ونوع الصور التي تستخدمونھا، والطریقة )الھویة البصریة(مبادئ توجیھیة للتصمیم الذي تختارونھ 
إضافة إلى ). أسلوب الكتابة، ونبرة الصوت، والرسائل األساسیة(التي تكتبون أو تتكلمون فیھا عن أنفسكم 

مستوى من المستویات، المبادئ األساسیة للحركة ذلك، علیكم التفكیر بسلوككم وكیف یعكس ، على كل 
  .  وأیة قیم أخرى قد تعتمدھا جمعیتكم الوطنیة

كما . جمعیات وطنیة أخرى قامت من قبل بھذا العملبویستطیع االتحاد الدولي مساعدتكم في االتصال 
  . مفیدة كذلك الممیزة ةولیالد ستكون اإلرشادات الخاصة باستخدام الشارة التي حددتھا مبادرة العالمة

  
   الحصول على الموارد –تمكین العالمة الممیزة 

  
ناس على ال یكفي وضع اإلرشادات فحسب ، بل یجب أیضًا توفیر األدوات والنماذج التي تساعد ال

الجمعیات الوطنیة مواقع على شبكة االنترنت خاصة بالعالمة الممیزة یستطیع وقد أنشأت بعض . تنفیذھا
ووضعت جمعیات وطنیة أخرى . متطوعون من خاللھا االطالع على كل ھذه المواردالموظفون وال

ومن الضروري أال تخنق اإلرشادات كل القدرات اإلبداعیة، بل یجب أن تتوفر فیھا . إرشادات مطبوعة
ویمكن ان تستخدم وسائل . ١٩٩١بعض المرونة مع مراعاة ضرورة االمتثال لالئحة استخدام الشارة لعام 
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اصل االجتماعي وحلقات العمل والتدریب على الشبكة والجوائز والمكافآت من أجل دفع العاملین التو
ویجب أن یكون ھناك مناصرون للعالمة الممیزة على كل مستویات . معكم على تجسید عالمتكم الممیزة

  . المنظمة بدءًا باألمین العام واإلدارة العلیا
  

  روایاتسرد المن  اإللھام –المشاركة من خالل العالمة الممیزة 
  

 اإلیجابیة منھا والسلبیة التي تظھر النجاحات -وأخیرًا نجد أفضل تیسیر للمشاركة في سرد الروایات 
وإذا أردتم إظھار األثر اإلیجابي لعملكم على العالمة الممیزة یمكنكم . والمجاالت التي ینبغي تحسینھا

مؤشرات أساسیة من أجل إبراز نجاحاتكم لدى /رون مقاییستبادل النتائج المستخلصة من األبحاث، فتختا
ویمكن أن یكون سرد الروایات أساسیًا في . توضیح ما حققتھ منظمتكم على الصعیدین الداخلي والخارجي

  . إحیاء الطموحات التي تحملھا العالمة الممیزة، والتحدیات، والقیم، والمبادئ األساسیة للحركة 
  

  بة العالمة الممیزة وتقییمھا  مراق–الخطوة الرابعة 
  

تكمن الخطوة المثلى في قیام كل جمعیة وطنیة بقیاس نظرة الناس لھا في مجاالت عملیاتھا األساسیة لدى 
  . قطاعات رئیسیة من الجمھور،  وتتّبع ھذه التصورات مع مرور الزمن

  
عینة وسرد بعض ردود ویمكن أن تفید في ذلك االستطالعات غیر الرسمیة والتركیز على مجموعات م

  . الفعل إذا لم تتوفر المیزانیة الالزمة لطرق تقییم أخرى أكثر دقة
  

وقد بدأت بعض الجمعیات الوطنیة في استخدام نماذج مرتبطة بمؤسسات استشاریة خاصة وعلى سبیل 
  .ل العالمة الممیزة المقدم أدناهالمثال نموذج تقییم أص

  

المئویةالرتبة 

تحفیز التمایز
 .نقطة التمیز في العالمة

.یرتبط بعالم الكالم المالءمة
كیف العالمة الممیزة

.ھي مالئمة لكم
.ترتبط بالتبرعات التقدیر

كیف ُینظر بتقدیر
.إلى العالمة الممیزة

یرتبط بالسمعة المعرفة
.الممیزة للعالمة فھم دقیق

.ترتبط بالوعي

قوة العالمة الممیزة
المؤشر الرئیسي 

قیمة النمو في المستقبل

مكانة العالمة الممیزة
المؤشر الحالي

القیمة التشغیلیة الحالیة
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النموذج نفسھ، ویمكنھا تحقیق ذلك عبر االتحاد األخرى كي تستخدم وطنیة الجمعیات لثمة فرص متاحة ل
أو عبر جمعیات وطنیة أخرى تؤمن لھا االتصال بالجمعیات التي لدیھا خبرة في ھذا النموذج أو  الدولي

  . في نماذج أخرى أبسط
  

  دراسة جدوى العالمة الممیزة  
  

سعیًا إلى كسب دعم مجلس إدارة الجمعیة الوطنیة وفریق اإلدارة العلیا والحصول على االستثمارات 
یزة ، یجب أخیرًا طرح جدوى االستثمار في البحوث والتصمیم والمواد الالزمة لتعزیز العالمة المم

وینبغي أن یشمل ذلك ضرورة الحفاظ .. الترویجیة وتنظیم حلقات العمل مع الموظفین والمتطوعین الخ
على قدرتھا التنافسیة في مجاالت حشد الموارد ، واستقطاب المتطوعین، وزیادة فرص الحصول على 

  .  ناء الثقة والسمعة والوفاء وفرص الوصول عبر تطویر وإدارة عالمة ممیزة مؤثرةویمكن ب. الخدمات
  

(Insert Link): یمكن االطالع على عرض كامل لذلك على الموقع التالي 

  )٢الصیغة (عملیة العالمة الممیزة 
  

  :  ُحددت عملیة شاملة من سبع مراحل 
  

 ، والفریق المخصص، والبحوث، وتدقیق  بیان المھمة، واألھداف: التحلیل االستراتیجي-١
. الحسابات، وتحدید المواضیع، والطموحات، والغرض المنشود

 البحوث الداخلیة والخارجیة، وتحلیل السیاق، والتصورات، والجھات : اإللمام بالموضوع-٢
. المتنافسة

لمشاركة، وعرض  نموذج العالمة الممیزة وھیكلھا، والرسائل المھمة، وا: الحلول االستراتیجیة-٣
األفكار المكتسبة من البحوث، والتمایز، والقیم، والسمات، وما یمكن للناس توّقعھ، وكیفیة 

. االستقادة من قوة العالمة الممیزة في سیاقات مختلفة

ویجب وضع مبادئ .  ینبغي لكل عناصر المنظمة تطبیق ما تعنیھ العالمة الممیزة :طبیقالت-٤
 والتصرف، والصور المستخدمة، وأسلوب الكتابة، ونبرة الصوت، توجیھیة للھویة البصریة،

.. والموقع على شبكة االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، والسلع الخ

ض اإلبداع والمرونة في السماح للمستخدم بالحفاظ على بع.  إنشاء بوابة للعالمة الممیزة:التمكین -٥
. المكافآت/جتماعي للتفاعل، والتفكیر بالجوائزاستعمال وسائل التواصل اال. ما یرید إنتاجھ

. صیاغة جملة قصیرة بارزة لوصف جمعیتكم الوطنیة یستطیع الجمیع تذّكرھا واستعمالھا دائمًا
واستخدام المناصرین للعالمة الممیزة والنفوذ السیاسي لخلق ثقافة إیجابیة . تقدیم المساعدة التقنیة

. للعالمة الممیزة

 اإلیجابیة منھا والسلبیة التي تظھر النجاحات والمجاالت التي ینبغي - الروایات  سرد:المشاركة -٦
تبادل النتائج المستخلصة من األبحاث واستخدام مقاییس واضحة من أجل إبراز . تحسینھا

. والعمل على كسب االلتزام  الداخلي بتجسید القیم والمبادئ األساسیة للحركة. اإلنجازات الناجحة
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تقییم سھولة االستخدام، واستخدام .  تّتُبع مقاییس العالمة الممیزة وتقییمھا: والتقییم المراقبة-٧
إجراء تحلیل للجھات المعنیة وتقییم تأثیر المشاریع . ب ، وإجراء أبحاث نوعیة وكمیة/االختبار أ
. إعداد تحلیل للجھات المتنافسة من أجل استكشاف ما ھو األكثر أھمیة. التجاریة

  )٢الصیغة (العالمة الممیزة نموذج 
  

یمكن الستخدام نموذج بسیط للعالمة الممیزة توضیح أھمیة وضع عالمة ممیزة للحركة أو لجمعیة وطنیة 
ویمكن بشكل خاص لنموذج العالمة الممیزة أن یساعد المنظمة المعنیة في فھم أین تقع ، وتصّور . بعینھا

  .  أین ترید أن تذھب وماذا ترید تحقیقھ
  
د یكمن الطموح في التحرك إلى األمام في وضع نموذج واضح وبسیط یمكن أن تستخدمھ الحركة وق

غیر أن تحدید نموذج یمكن أن . والجمعیات الوطنیة كنقطة انطالق بالنسبة إلى تطویر العالمات الممیزة
  . یكون مفیدًا للحركة كان یتطلب قبل كل شيء استعراض النماذج القائمة

  
  : مكونات أساسیة یمكن جمعھا تحت العناوین التالیة  النماذج المتاحةوقد ُحددت في 

  
  توضیح الھویة والعرض في العالمة الممیزة

  الغرض 
  الجوھر 
  الھیكل 
  القیم  

  
  تعزیز موقعنا في مجاالت عملنا األساسیة

  
  األھمیة 
  الوعود 
  التمایز 
  الدوافع

  
   الممیزة إشراك قطاعات رئیسیة من الجمھور بواسطة عالمتنا

  
  الزبون 

  الجمھور 
  المشاركة 

  المنابر 
  

تجدر اإلشارة إلى أن بعض الجمعیات الوطنیة قد بدأت بالفعل استخدام نماذج ملكیة مرتبطة بمؤسسات 
إال أنھ تم االتفاق على أن . استشاریة خاصة كنموذج  تقییم أصل العالمة الممیزة على سبیل المثال

فقد :  جانب كل الحركة في ھذا الوقت بالذات قد یطرح بعض التحدیات استخدام مثل ھذا النموذج من
نحتاج مثًال إلى الموافقة على أن مقاییس النموذج ھي التي تھّمنا جمیعًا وأننا سنحتاج إلى األموال لكي 

ولذلك نطلع في الوقت الراھن على مجرد مبادئ تطویر العالمة . نتمّكن من تحدید كیفیة عملنا بواسطتھا
لممیزة، وعرض االتحاد بتمكین الجمعیات الوطنیة من االتصال بجمعیات وطنیة أخرى ماضیة قدمًا في ا

  . عملیة العالمة الممیزة
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  ما ینبغي وما ال ینبغي فعلھ في وسائل التواصل االجتماعي

  
  ما ینبغي فعلھ

  
في  شبكاتال ویجب اإلقرار بقیمة. حقیقیةعالقات  االجتماعي وسائل التواصلالعالقات في  >

  . الحیاة الفعلیة والشبكات االفتراضیة على حد سواء
  
ینبغي اتخاذ و. اتصال في كال االتجاھینقنوات  االجتماعي ھي وسائل التواصل . مشاركةال >

  . الجمھور المستھدفة والتعرف إلیھا من خالل مساھماتھاقطاعات الوقت الكافي لمعرفة 
  
 االجتماعي في جھودك العامة المبذولة في مجال االتصاالت إدراج وسائل التواصل .اإلدماج  >

  . بدًال من التعامل معھا كقنوات ُتستخدم لمرة واحدة
  
وینبغي مراقبة .  االجتماعيالتواصلفي وسائل   التكلم أھمیة نفساالستماع  یرتدي . االستماع >

د من أن ھذه المعلومات ما یقولھ المستخدمون عن عالمتك الممیزة وعن جمعیتك الوطنیة والتأك
  .تؤثر في الحوار وصنع القرار في المستقبل

  
أدوات القیاس متاحة على نطاق واسع في العالم  . قیاس االتصاالت على شبكة االنترنت  >

  . وینبغي إیجاد أفضلھا بالنسبة إلى احتیاجاتك. الرقمي
  
  .  ولكن شخصیًا كذلكینبغي أن یكون التوجھ إعالمیًا. ینبغي أن یكون التوجھ شخصیًا >
  
اطلب منھم التعبیرعن : طلب المشاركة من األتباع وحثھم على المشاركة. الدعوة إلى العمل  >

  ". شكرًا" وینبغي أن تقول دائما -اإلعجاب لصورك أو تبادل المحتوى مع آخرین
  
، من نظرًا إلى السرعة التي تنتقل بھا األخبار على الشبكة  .مستعدًا تكون أن ینبغي >

  . الضروري إعداد خطة لألزمات بحیث تستطیع التحرك بسرعة عندما تظھر مشكلة
  
ینبغي التفكیر مسبقًا في كیفیة مواجھة االنتقادات أو مشاعر  . ومتجاوبًا مبادرًا تكون أن ینبغي >

حاول النظر بسرعة في أیة شكاوى تبرز مھما كانت معزولة وذلك بالتعاون مع . الجمھور السلبیة
  . لجھات المعنیة الداخلیة التي قد تتأثر من مثل ھذه الشكاوىا

  
تزوید الموظفین والمتطوعین باإلرشادات والتدریب الالزم الستخدام وسائل التواصل . التعلیم  >

  . االجتماعي بشكل مسؤول وفعال كسفراء للعالمة الممیزة
  

  ما ال ینبغي فعلھ
  

 لو برزت الحاجة لتكرار تحدیث ما أو الترویج وحتى. محاولة مزج األمور. عدم التكرار >
  . لقضیة ، ینبغي التأكد من إضافة لمسة جدیدة كل مرة
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لھذا من المھم توفیر . "اجتماعیة" االجتماعي ھي قبل كل شيء التواصلوسائل  .اإلھمال عدم >
دة لمختلف تدفق مستمر للتحدیثات ودرجة ثابتة من المشاركة من أجل الرد على التوقعات المتزای

  . تجربة شخصیة للعالمة الممیزةبالنسبة إلى قطاعات الجمھور على شبكة االنترنت
  
ینبغي استخدام الصور وأفالم الفیدیو كذلك حرصًا على . عدم االعتماد على النص وحده >

  . التنوع وجعل الحدیث أكثر حیویة
  
وال ینبغي اعتبار االنتقاد . ًا وجامعًاینبغي أن تكون دائمًا واضحًا ومھذب.  تكون فظًاالینبغي أ  >

وال ینبغي الدخول . شخصیًا بل النظر إلیھ كفرصة متاحة لتوفیر تجربة إیجابیة للعالمة الممیزة
  . طرفًا في المشاحنات

  
من غیر الضروري تأمین وجود العالمة الممیزة في كل منبر . التشتت في أنشطة كثیرةعدم  >

ینبغي تحدید القنوات األكثر شعبیة لدى فئة الجمھور المستھدفة ، . من منابر التواصل االجتماعي
  . والقنوات األفضل توافقًا مع استراتیجیتك اإلعالمیة

  
  : لمعرفة المزید حول ھذا الموضوع، یمكنكم زیارة المواقع التالیة

http://likealyzer.com/ < 
http://mashable.com/how-to/ < 

< help/com.facebook.www://https  

  
  إدارة أزمة تتعلق بالسمعة في وسائل التواصل االجتماعي 

  
 قبل ١التواصل االجتماعياستخدام وسائل في لجمعیات الوطنیة تتبعھا امجموعة من أفضل الممارسات 

   وخاللھا وبعدھا ٢األزمةحدوث 
  

ارسات في االستعمال الیومي لوسائل التواصل االجتماعي یمكن أن یساعد في تأمین إن اتباع أفضل المم
وندرج ، لھذا .  والتعافي منھا-مجموعات إلكترونیة ناشطة ومخلصة تكون في وضع جید لمواجھة أزمة

السبب، عینة وجیزة للمھام البسیطة التي یمكن أن تستخدمھا جمعیة وطنیة بشكل منتظم من أجل تعزیز 
ونعرض أیضًا الخطوات المقترحة لمعالجة األزمات من خالل . قاتھا وھویتھا على شبكة االنترنتعال

وسائل التواصل االجتماعي الھادفة إلى التخفیف من المخاطر المتعلقة بالسمعة والرد في الوقت ذاتھ على 
  . توقعات الجمھور

  
   األزمة حدوث قبل
  

لداخلیة وإجراءات الموافقة على النحو الالزم لالتصاالت تحدید سیر العمل والجھات المعنیة ا   >
والحصول على موافقة القیادة العلیا من أجل ضمان مشاطرة . في وسائل التواصل االجتماعي

  . القیادة لتوقعاتك بشأن كیفیة عمل قنوات التواصل االجتماعي 
  . الحركة لالتصال بزمالء أخصائیین بوسائل التواصل االجتماعي فيضع قائمةو >

                                                          
 أیضًا ویستخدم. واستھالكھا وتبادلھا متعددة إعالمیة محتویات إنشاء تسّھل التي المنابر من كمجموعة" االجتماعي التواصل وسائل "عادة تعّرف ١

 الناس بین االتصال وسائل االنترنت شبكة وخدمات النقالة الھواتف تكنولوجیا فیھا غیّرت التي الطریقة لوصف األحیان بعض في المصطلح
.األول التعریف الوثیقة ھذه في ویستخدم. وسرعتھا االتصاالت ھذه وحجم

 مساحة على العادة وفي األشخاص من أكبر مجموعة أو محلي مجتمع داخل الرفاه أو السالمة أو للصحة خطیرًا تھدیدًا یمثل حدث ھي" األزمة" ٢
 أو أزمات جمیعھا تتضمن أن الكبیرة الطوارئ حاالت من وغیرھا الطبیعیة والكوارث والمجاعات واألوبئة المسلحة للنزاعات ویمكن. واسعة
.أزمة بمثابة الدولیة الحركة سمعة على سلبیة آثار لھ تكون قد الذي الحدث أیضًا یعتبر الوثیقة، ھذه وفي. أزمة إلى تتطور
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الخبراء في الصناعة والھیئات الحكومیة والمنظمات المثیلة القادرة على توفیر معلومات تحدید  >
  . مفیدة لعمل الحركة، ورصد نشاطھا واالتصال بھا 

إن مجرد .  یومي للمحادثات عبر االنترنت ذات األھمیة لجمعیتك الوطنیةرصد اعتماد نظام >
  . یط باالستماع من شأنھ أن یساعدك في مواكبة النشاط االجتماعيبدء الیوم وانتھائھ بتوجیھ بس

 :مثل االنترنت شبكة على مجانیة أدوات ثمة  ○
com.HootSuite,com.TweetDeck, com.SocialMention, com.Topsyalerts/com.Google, 

 - "األحمر الھالل "أو" األحمر الصلیب "-مثل أساسیة جمل إلى اإلشارات عن البحث من تمّكنك
 منبر في االستثمار یمكنك تقنیة أكثر استماع إمكانیات على حصولولل. االجتماعیة الشبكات في

 أشكال عبر الجمھور مشاعر رصد یستطیع الذي  Radian 6 مثل االجتماعي التواصل لرصد
. وتحلیلھا وقیاسھا االجتماعي التواصل من متنوعة

 عمونوالدا والمتطوعون الموظفون فیھا ُیشّجع اإلنترنت على نشطةإنشاء مجموعات   >
  . منفتح بشكل المشاركة على وغیرھم

التأكد من أن وسائل التواصل االجتماعي ھي مكونات كاملة لكل قنوات االتصال الرسمیة من   >
  . أجل ضمان تناسق الرسائل والصوت والنبرة

التأكد من وجود ما یكفي من الموارد والموظفین للتواصل بشكل منتظم خالل فترات    >
  . الھدوء، األمر الذي یتیح تقاسم المسؤولیات عند الضرورةاألزمات وفترات 

وجود نظام یمكن من خاللھ الحصول على معلومات رسمیة من مصادر معینة بطریقة فعالة    >
  . وفي الوقت المناسب

  
. إنشاء نظام إلكتروني مناسب یمكن للجمھور من خاللھ تقدیم التبرعات إلى الجمعیة الوطنیة   >

مثال، یمكن لرابط  بارز نحو صفحة خاصة بالتبرعات على موقعكم على االنترنت على سبیل ال
  . أن یساعد في تسھیل جمع األموال

  
  خالل األزمة

  
ھذه سوف تعطي  على وسائل التواصل االجتماعي، معلوماتنتقل فیھا التنظرًا للسرعة التي    >

 في "علم أحمر "فت إلى تعّرإذا ف. زمةباألاألول اإلنذار القنوات في أغلب األحیان 
 على االتفاقالتحقق منھ و، والسعي إلى الجھات المعنّیة الداخلیةینبغي تبادلھ مع ، المعلومات

  .ةقادمالخطوات ال
  
  بالسمعة تتعلق  األولى ألزمة عالماتال

  
محاولة تحدید ما إذا كانت الجھة المسؤولة عن الرسالة السلبیة لدیھا قلق مشروع    ○

ینبغي أیضًا محاولة تحدید مدى قدرة تأثیر ھذا . ط إثارة اضطراباتأو تحاول فق
ففي عالم االنترنت، . مثًال" تویتر" لدیھ على شبكة األتباعكم من : الشخص 

وینبغي . یرھبون الجماعات اإللكترونیة" الترولز"المتصّیدون المعروفون باسم 
 للمستخدم أو في التحقق من وجود تصرفات استفزازیة في المواصفات الشخصیة

  . وتجاھلھا–فمن األفضل ترّصد ھذا النوع من الشخصیات . رسائلھ السابقة
التي یثیرھا مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي، سلبیة كانت أم   التعلیقات ○

توضیح . إیجابیة، ھي فرص یجب انتھازھا إلشراك ھؤالء المستخدمین في النقاش
م على مشاطرة وجھات نظرھم أو مجرد أو إدخال معلومات جدیدة، أو شكرھ

جعلھم یعلمون أنك تستمع إلیھم یمكن أن یساعد في تھدئة وضع متوتر وإتاحة 
  . تجربة إیجابیة في استخدام العالمة الممیزة
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 ولكن لم یصل -إذا ما جاء ذكر جمعیتك الوطنیة بطریقة سلبیة في تعلیق أو محادثة  ○
وقبل الرد على رسالة سلبیة، .  ذلك عن كثب ینبغي رصد-بعد إلى مستوى األزمة 

ینبغي التماس رأي ثان من المسؤول وطلب الحصول على إجابات مناسبة 
  . للموضوع أو المشكلة المحددة

 إنذار فریق االتصاالت في االتحاد الدولي لدى ظھور العالمات األولى لألزمة كي ○
فیف إلى أقصى حد ممكن یتمكن من تقدیم الدعم لجمعیتك الوطنیة من خالل التخ

الھالل /من الضرر المحتمل الذي قد یلحق بالعالمة الممیزة الصلیب األحمر
األحمر والمساعدة في تنسیق االستجابة إزاء األزمة في حال امتدادھا إلى جمعیات 

  . وطنیة أخرى
  

  مادیة األولى ألزمة عالماتال
  

ھا من أجل المعالجة السریعة  استعمال سیر العمل المحدد واإلجراءات الموافق علی○
 عبر شبكات –تقاسم المعلومات التي تم التحقق منھا . للشواغل اآلنیة المتعلقة باألزمة

 لتوضیح كیفیة مواجھة الصلیب –التواصل االجتماعي الخاصة بجمعیتك الوطنیة 
  .  لألزمة- سواء جمعیتك الوطنیة أو مجموعة من األطراف–الھالل األحمر /األحمر

 بحیث - وفي اللجنة الدولیة عند االقتضاء-الغ فریق االتصاالت في االتحاد الدولي   إب○
  . یتمكن من المساعدة في تنسیق أنشطة االتصال على المستوى الدولي

  
إذا ما قام عدد كبیر من المستخدمین بتوجیھ أسئلة أو اتھامات أو شكاوى مماثلة إلى   >

 اإلقرار ینبغي داخلیًا، متاحة غیر منھا التحقق تمتي جمعیتك الوطنیة ، ولكن المعلومات ال
 على الردود تكون أن ینبغي (فیھا تبحث وأنھا بالحالة علم على الوطنیة جمعیتك بأن علنًا
  ). متوفرة الحاالت ھذه مثل

رصد المراسالت واإلشارات الواردة إلى الحركة بوتیرة أكبر من العادة واألمثل ھو كل   >
 الجمھور، مشاعرستخدام ھذه المعلومات من أجل قیاس درجة القلق وفھم وینبغي ا. ساعة

  .الجاریة االتصاالت وتكییف ، الموظفین واطالع
أو اإلجابات المالئمة التي یمكن /العمل مع الجھات المعنیة الداخلیة لوضع الرسائل األساسیة و  >

 االنترنت التابعة لجمعیتك استعمالھا للرد على األسئلة والمشاكل المطروحة داخل مجموعات
  .أمكن حیثما المراسالت على الشخصي الطابع إضفاء محاولة وینبغي. الوطنیة

 الفروع األخرى، الوطنیة الجمعیات (المھنیة شبكتك تزوید ینبغي موّحد، رّد نشر إلى سعیًا   >
 الخاصة االجتماعي التواصل قنوات عبر عھایتوزل الصلة ذات لمعلوماتبا.) إلخ المحلیة،

  .منھا بكل
لتقدیم عرض بصري لكیفیة مواجھة ) الصور ، أفالم الفیدیو (استعمال وسائل متعددة   >

ویمكن أن یساعد اللجوء إلى المزید من الشفافیة في بناء الثقة، . جمعیتك الوطنیة لألزمة
الھالل األحمر في /وضحد اإلشاعات، وتحسین المصداقیة من خالل إظھار الصلیب األحمر

  . قلب العمل
 یمكن ، من أجل إرسال مواد الوسائط المتعددة التي تنتجھا جمعیتك الوطنیة ، النظر ○

- التراخیص ألطراف خارجیةھذه وتسمح  .Creative Commonsاستخدام تراخیص في 
 باستعمال محتوى الموقع -وكاالت جدیدة أو جمعیة وطنیة أخرى على سبیل المثال 

فضًال عن فرض قیود أخرى بناء (الخاص بك طالما ُیمنح لھا االعتماد المناسب لذلك 
وإذا ما أوكلت الجمعیة الوطنیة ). المختار Creative Commonsعلى الترخیص 

اج مواد متعددة الوسائط ، ینبغي مناقشة  البصریة مھمة إنت-ألخصائي بالوسائل السمعیة 
  . ترخیص المحتوى وحقوقھ ضمن عقد ھذا األخصائي



CD/13/8.2

١٢

الطلب من الجمھور، خالل أزمة مادیة، أن یساند استجابة الجمعیة الوطنیة للصلیب >
  . وینبغي توضیح كیف یمكن التبرع وأین. الھالل األحمر المعنیة من خالل التبرع بالمال/األحمر

  
  مةبعد األز

  
 ةجمعیالاإلنترنت أن شبكة عات الخاصة بك على وجمملمع التأكید لمتابعة منتظمة، تأمین    >

 وحاول ، إن أمكن ذلك، إظھار كیفیة معالجة األزمة .الوطنیة تأخذ األزمة على محمل الجد
  . بدًال من مجرد قول ذلك

من اإلنترنت شبكة ك على عات الخاصة بوجمملالتّذكر بتقدیم الشكر والتعبیر عن التقدیر ل   >
  .  خالل إبراز طرق  تقدمیھا للدعم ، المباشر منھ وغیر المباشر

 ونقل ھذه النتائج إلى الجھات ین رصد المناقشات على اإلنترنت ومشاعر المستخِدمةواصلم   >
  .المعنّیة الداخلیة

  
  العالمة الممیزة في المجال الرقمي ووسائل التواصل االجتماعي 

  
  للتواصل الیومي على شبكة االنترنت ة ھامنصائح 

  
الموقع : ینبغي التّذكر لدى التخطیط التصاالتك الرقمیة ، بوجوب المشاركة في عدة منابر  >

 والمنابر المتعددة للتواصل – إنشاء نسق یستخدم في الھواتف النقالة متى أمكن ذلك –اإللكتروني 
ید موقع لجمعیتك الوطنیة مع المزید من وسوف یساعدك ذلك في االنخراط وتحد. االجتماعي 

كما سیكون من األسھل ألفراد الجمھور . مجموعات االنترنت والوصول إلى المزید من الناس
 الرسائل في حاالت –االتصال بك أو العثور على المعلومات التي تبثھا في المجال الرقمي 

  . الطوارئ، وآخر المستحدات عن أوضاع حرجة، وغیر ذلك
والصیغة األمثل قد تكون في التفاعل كل یوم للحفاظ على . ك الجمھور الرقمي بشكل دائمإشرا >

  . اھتمام الجماعة الرقمیة المعنیة وتمكینھا من زیادة أعداد أعضائھا وتنمیة الوفاء
تتواصل المنظمات بنجاح على شبكة االنترنت عندما یستطیع الجمھور التفاعل مع : التفاعل  >

عي محاولة تسھیل االتصال في االتجاھین، وطرح األسئلة، والدعوة إلى تقدیم ینب. المحتوى
والتكلم مع ...) إشارة على تویتر ، أو صورة مسجلة على االنترنت الخ(تعلیقات، وأعطاء جوائز 

  . حاول أن تكون عالمة ممیزة حیة على الشبكة. جمھورك عند االقتضاء
علق األمر بحملة، أو مقال إخباري، أو معلومات عن سواء ت: جعل االتصال الرقمي بسیطًا  >

جمعیتك الوطنیة، ینبغي جعل الرسالة بسیطة وخالیة من المصطلحات الغریبة ویمكن أن یفھمھا 
  . الجمیع

وھذا ما سیتیح . جعل الموقع على االنترنت وصفحات التواصل االجتماعي سھلة التصفح >
  . دة إلى الموقع لالطالع على المزیدللناس إیجاد ما یبحثون عنھ بسھولة والعو

االستعمال الناجح للترابط داخل المجال الرقمي یتطلب التكلم باللغة . دمج الرسائل واالتصاالت >
نفسھا عند كل نقطة من نقاط التفاعل ونشر الرسالة نفسھا على كل صفحات االنترنت وكل 

 على –منبر إلى منبر آخر سھًال للمستخدم ینبغي جعل التنقل بدون انقطاع من . المواقع التابعة لك
  . سبیل المثال التنقل من تسجیل على فیسبوك إلى موقع الجمعیة الوطنیة على شبكة االنترنت

تسمح بعض منابر التواصل االجتماعي  . التعّلم من التجربة المكتسبة واستخدام األدوات القائمة >
  :الت الخاصة بھ لمن یملك صفحة أو حسابًا أن یحلل حركة االتصا

(https://developers.facebook.com/docs/insights/,http://www.google.com/analytics/, 
https://analytics.twitter.com)
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سیتصل الجمھور المستھدف ویمكن أن یساعدك ذلك في معرفة أفضل األوقات لالتصال، ومتى 
ینبغي استعمال األدوات للتعّلم وتكییف استراتیجیتك وفقًا . وإذا كان المحتوى المقدم یفي بغرضھ

  . لذلك
  

  نصائح ھامة للتخطیط لحملة إعالمیة 
  

وتمكّننا ایضًا من التفاعل مع الجمھور العریض . ھي وسیلة لتحسین عالماتنا الممیزةالحمالت اإلعالمیة 
ویمكن لمثل ھذه الحمالت أن تساعد المنظمة في تشكیل نظرة . وإقامة حوار مع قطاعات الجمھور المعنیة

  . الناس إلى عالمتھا الممیزة
  

   : ینبغي لدى التخطیط للحملة النظر بعنایة في المسائل التالیة
  

یملك الناس اآلن وقتًا أقل من أي یوم مضى وھم یجدون أنفسھم غارقین . جعل الرسالة بسیطة >
ولھذا من الضروري جدًا أن تبقى الرسائل بسیطة ومباشرة وال تزید من . في بحر من المعلومات

  . بسھولةوإال سیفقد الناس االھتمام ویتحولون نحو أمور آنیة ویمكن فھمھا . تعقید ما ترید قولھ
ینبغي أن تقضي الوقت . التأكد من أن ما تقولھ یرتدي أھمیة بالنسبة إلى الجمھور المستھدف >

في ھذه الحالة اللغة " الرسالة"وتعني . في البحث عن السیاق وتشكیل رسالتك وفقًا لذلك
تحّسن فإذا كان ما تقولھ مھمًا، سیصغي الجمھور إلى رسالتك وت. المستخدمة ونبرة الصوت كذلك

  . نظرتھ إلى منظمتك
فاإلبقاء على رسالة بسیطة قد یحث الجمھور .  السعي إلى جعل الجمھور یفّكر في ما تقولھ >

  .  ستترك انطباعًا جیدًا لدیھ– وبالتالي أنت –وھذا ما یضمن أن رسالتك . على التفكیر
ندما یكون الناس معنیین تكون المشاركة على االنترنت فعالة ع.  إتاحة النقاشات عند االقتضاء >

حاول ضمان مشاركتھم من خالل طرح األسئلة، وإجراء . ویستطیعون عرض آرائھم
   . االستقصاءات، ودعوتھم إلى التعلیق، وغیر ذلك

فقد أصبح الجمھور الیوم أكثر مھارة بكثیر في .  ینبغي توخي الحذر في إنتاج مواد الحملة >
، "جمیلة"فإذا كانت رسالتك ).  واألصوات والصورالمرئیات(الحكم على جودة  حملة ما 

  . سیبدون اھتمامًا  بھا
وسائل التواصل االجتماعي . إذا كان ذلك مناسبًا حاول جعل جمھورك یبتسم:  عنصر المرح  >

وقد تود النظر في تقدیم مشاركات بنبرة أقل . ھي فضاء یزوره أغلب الناس في أوقات فراغھم
 جعل الناس یبتسمون قد یكون لھ أیضًا أثر إیجابي على مشاركة اتباعك كما أن. جدیة من العادة

  . على االنترنت ویدفعھم إلى العودة
ویمكن بذلك االستفادة من جمھور موجود أصًال على .  إشراك بعض المشاھیر في الحمالت >

ورة وینبغي تذّكر التحقق من سمعتھم ، فمن المجازفة االرتباط بشخص یتمتع بص. االنترنت
  .  مشبوھة لدى الجمھور

  
  إدارة العالقات مع وسائل اإلعالم خالل أزمة تتعلق بالسمعة 

  
  ما ینبغي فعلھ وما ال ینبغي فعلھ في إدارة أزمة تتعلق بالسمعة 

  
  التصال في حاالت األزماتفي اما ینبغي فعلھ 

  
تعلقة بالسمعة المتاحة على  العودة إلى القائمة المرجعیة للمخاطر الم– ینبغي أن تكون مستعدًا  >

  :العنوان التالي
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https://fednet.ifrc.org/en/resources/communications
  

  . على سمعة جمعیتك الوطنیة والحركة الدولیةتحلیل اآلثار المحتملة لألزمة  >  
  

  . ، الداخلیة منھا والخارجیةالتصاالتالسیطرة على كل ا  >  
  

إیقاف كل االتصاالت غیر المرخص لھا ومنع األشخاص غیر المرخص لھم من إجراء   >
  .االتصاالت

  
اللجنة /طلب النصح والدعم من االتحاد الدولي . النظر في الحصول على دعم خارجي  >

  . جمعیات وطنیة أخرى شھدت أزمات مماثلة/الدولیة
  
  . ال تعتقد أن األمور ستصبح أفضل من تلقاء ذاتھا .  فھم الصورة األوسعمحاولة  >
  
  . وضع خطة لالتصاالت وتكییفھا وفقًا لألزمة  >
  
أي بكلمات أخرى ( ووضع إجراءات مسبقة لألزمة المتعلقة بالسمعة إنشاء فریق االتصاالت  >

  ). ینبغي أن تكون مستعدًا
  
 م تدریبًا في وسائل اإلعالم ولدیھون باسم المنظمة یمتلك)أو عدة متحدثین(اختیار متحدث   >

  . سمعة شخصیة جیدة
  
  . إعداد بیانات وتوزیعھا لالستخدام الداخلي والخارجي . ساسیةاألرسائل الصیاغة   >
  
لذلك، كن حذرًا في ما . رسالة طریقھا إلى وسائل اإلعالمأیة توّقع أن تجد كل قطعة من   >

  . تكتبھ وتنشره
  
ال تدخل في الحوار إال بعد . الدخول في حوار مع وسائل اإلعالم إذا كنت ترى ذلك مجدیًا  >

  . وضع خطة  وصیاغة الرسائل األساسیة وتحدید موقفك
  
من أجل نقل رسائلك عند ..) التقلیدیة ، ومواقع  تویتر وفیسبوك الخ (استعمال وسائل اإلعالم  >

  . االقتضاء
  
  . ووضوح وعلى الفورإجراء االتصاالت بدقة   >
  
إذا كان تقریرھا عن قضیة مثیرة للقلق غیر دقیق، ینبغي أن  . تصحیح أخطاء وسائل اإلعالم  >

  . تفّسر الوضع للناشر أو لشخص آخر في موقع السلطة وتطلب تصحیح التقریر أو سحبھ
  
یة الوطنیة یمكن على سبیل المثال استعمال موقع الجمع. استعمال قنواتك الخاصة لالتصال  >

على شبكة االنترنت واالتصال باألشخاص الذین لھم صلة بالموضوع من أجل الوصول إلى 
  . الجمھور المستھدف

  
  ..  ، وأصحاب المصلحة الخدائمًا إلى جانب المستفیدینشبھ تذّكر أن وسائل اإلعالم ھي   >
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ینبغي إبقائھا على . منطقةینبغي النظر في آثار األزمة على الجمعیات الوطنیة األخرى في ال  >

  . اطالع بالموضوع لضمان قدرتھا على مواجھة أي انتشار سلبي
  
   .تكون صادقًا ینبغي أن  >
  
  .تحافظ على الھدوء ینبغي أن  >

التصال في حاالت األزماتفي اما ال ینبغي فعلھ 
  
  . لتحقق منھاعدم التعلیق على اإلشاعات أو التكھنات أو المعلومات التي ال تستطیع ا  >
  
بل الرد على الرسائل اإللكترونیة والتعلیقات الواردة . عدم إغالق خطوط االتصال العادیة  >

على موقع جمعیتك الوطنیة على شبكة االنترنت وصفحات التواصل االجتماعي بعد دراستھا 
  . بعنایة

  
  . عدم االستخفاف بما یعرفھ الصحفیون  >
  
عالم ، ولكن ینبغي النظر بعنایة في المشاركة أو عدم عدم تجاھل دعوات وسائل اإل  >

   .یكون البیان القصیر أفضل أحیانًا. المشاركة في مقابلة صحفیة
  
  . عدم طرح التكھنات  >
  
  .  ال وجود لمثل ھذا األمرف. "غیر رسمي"عدم النظر في التحدث بشكل   >
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  الوطنیة عبر األزمات إلدارة توضیحي مخطط

  
األزمات حاالت في تصاالتلال توضیحي مخطط

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  بالسمعة تتعلق رئیسة مسائل خمس

احتیال-١
 تفتقر بصورة الغوث عملیات تقّدم-٢

مرضیة غیر بصورة / الكفاءة إلى
واالستقالل الحیاد بشأن مزاعم-٣
الشارة استخدام إساءة-٤
موظفین سلوك سوء-٥
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  الوطنیة األزمات إلدارة توجیھیة مبادئ
  

  منھا والتخفیف األزمة حدوث منع – األزمة حدوث قبل
  
 جمیع حدوث منع إمكانیة عدم من الرغم وعلى. حدوثھا منع في تتمثل األزمة إلدارة طریقة أفضل إّن

  .نھام الكثیر حدوث منع باإلمكان أّن إال األزمات،
  

 ٣المشاكل تطور دون الحؤول في ستساعدك والخارجیة الداخلیة التصاالتك السلیمة اإلدارة فإّن وعمومًا،
  :ولذلك. كاملة أزمات إلى
  

  ٤.الخارجیة الفاعلة الجھات ومع الوطنیة جمعیتك داخل ومنفتح إیجابي تواصل ثقافة أقم   >
 والمبادئ المنظمة قیم یفھمون الوطنیة الجمعیة ومتطوعي موظفي جمیع أّن من تأّكد   >

 كیف یفھمون أنھم من وتأّكد. ومواقفھم أعمالھم على انعكاسھا أھمیة یدركون وأنھم األساسیة
  .إلیھا ُینظر أن الوطنیة جمعیتك توّد

 في الصمود "یمكنھا منظمتك أّن تضمن لكي صحیحة بصورة واستعملھا قویة سمعة أّسس   >
  .بدقة وقیمھا ھویتھا تعكس نظمتكم مفاھیم أّن من وتأّكد". العاصفة وجھ

 المعنّیة الجھات ومع الوطنیة جمعیتك داخل اإلدارات مختلف بین متینة عالقات أقم   >
 لبناء أساسي أمر والمنفتح المنتظم فالتواصل.). إلخ صحفیین، مانحین، حكومة، (٥الرئیسة
  .سواء حد على وخارجیًا داخلیًا إیجابیة، عالقات

 أجل من والمتطوعین للموظفین االتصاالت/اإلعالم بوسائل خاصة توجیھیة مبادئ ضع   >
 أنقر. الرسمي التواصل قنوات جمیع في والنبرة الصوت الموجھة الرسائل اتساق ضمان

 التواصل بوسائل الخاصة التوجیھیة للمبادئ مثال على الحصول أجل من الرابط ھذا على
  :االجتماعي

https://fednet.ifrc.org/en/resources/communications/communication-tools/

 ُیشجع) أخرى أماكن وفي الوطنیة الجمعیة داخل (اإلنترنت على نشطة مجموعات أنشئ   >
 وشارك. منفتح نحو على المشاركة على وغیرھم والداعمون والمتطوعون الموظفون فیھا
  .منتظمة بصورة وارصدھا األحادیث ھذه في

  
  األزمات إدارة – المبكر اإلنذار

  
 الضرر وتلحق أزمات إلى تتطور أن یمكن تيال المسائل حّدد :والداخلیة الخارجیة البیئة رصد-١

 والخارجیة الداخلیة بیئتك منتظمة بصورة وارصد تفّحص. الحركة أو/و الوطنیة الجمعیة بسمعة
 والوسط الوطنیة بجمعیتك الصلة ذات واألحادیث واالتجاھات األخبار على الوقوف أجل من

  .فیھ تعمل الذي اإلنساني
  
  األساسیة الخطوات: یةوالخارج الداخلیة البیئة رصد

  
 الرادیو، (والمرئیة والمسموعة المطبوعة اإلعالم وسائل (اإلعالم وسائل لرصد نظام إنشاء   >

 الصلة ذات واألحادیث األخبار على الوقوف أجل من) االجتماعیة/والرقمیة) التلفزیون

                                                          
٣
 سلبي تأثیر لھا یكون أن یمكن كما ، المنظمة عمل سیر على كبیر تأثیر لھما یكون أن المواصلة، لھما أتیح إذا یمكن، حالة أو توجھ ھي المشكلة 

.  المنظمة تلك مھمة على
٤
ش.ما منظمة في ملكیة أو مطلب أو حق أو مصلحة لھا جماعة أو شخص أّي ھي المعنّیة الجھة 
٥
. ما بمنظمة النفع أو الضرر تلحق أن ألعمالھم یمكن ممن الجماعات تلك أو األشخاص أولئك ھي الرئیسة المعنّیة الجھات 
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 ”SocialMention.com“ مثل مجانیة أدوات فإّن المثال، سبیل وعلى. (الوطنیة بجمعیتك
 الشبكات في" األحمر الھالل "أو" األحمر الصلیب "إلى اإلشارات عن البحث من تمّكنك

  .)االنتشار الواسعة االجتماعیة
 الوطنیة والجمعیات الحكومیة والھیئات الصناعة خبراء بمجموعات واتصل وارصد حّدد   >

  .الحركة لعمل مفیدة معلومات قّدمت أن یمكن التي المثیلة والمنظمات منطقتك في األخرى
 داخل وحوافزھم الموظفین ورضا التنظیمیة الثقافة ترصد أن تنسى ال آخرًا، ولیس وأخیرًا   >

  .الوطنیة جمعیتك
 النتائج وبّلغ السنة في مرة الموظفین رضا بشأن استقصائیة بدراسة قم: نصیحة   ○

 اقتضى إذا التحسین إلى تؤدي إجراءات باتخاذ بالمتابعة وقم لدیك، للموظفین
  .األمر

  
 إحیاء ویمكن. الظھور تعاود أن ویمكن دورّیة تكون ما غالبًا المشاكل أّن اعتبارك في ضع :مالحظة
 عملیة ورصدھا المشاكل إدارة تشّكل ولذا،. مختلفة أسباب عدة أجل من أشخاص قبل من" نائمة "مشكلة

  .متواصلة
  

 واستخدم. حدث/مشكلة/اتجاه كل فھم ومحاولة ولویاتاأل وتحدید والمخاطر المشاكل تحلیل-٢
 في ضع بتحلیلك، تقوم وعندما. بالسمعة الخاصة المخاطر إدارة وأدوات المخاطر سجل

 الجمھور ونظرة والخارجیة الداخلیة المعنّیة جھاتك إلى بالنسبة األھمیة: یلي ما اعتبارك
.اكلالمش ھذه بروز واحتمال منظمتك على المحتمل والتأثیر

 تلحق أن یمكن التي المخاطر/المشاكل ألھم المخاطر مصفوفة ضع: نصیحة   ○
 الضرر تطابق حیث – أدناه المدرجة المصفوفة مثل – الوطنیة بجمعیتك الضرر

  ).االحتمال (الظھور احتمال مع بالسمعة یلحق الذي المحتمل) التأثیر(
  

  
  شدید
٥

  
  عاٍل
٣

  
  متوسط

٢

  
  جدًا محتمل
  

  
  عاٍل
٣

  
  متوسط

٢

  
  ضعیف

١

  
  محتمل
  

  
  متوسط

٢

  
  عیفض

١

  
  ضعیف

١

  
  محتمل غیر

  

  
  كبیر

  
  معتدل

  
ثانوي

  
 احتماالت ھي ما

  حدوثھ؟

  
ال

تم
ح

ال
ا

  

  

    التأثیر

  
  :الرابط ھذا على بالنقر بالسمعة الخاصة المخاطر إلدارة مصادر تجد أن یمكنك

https://fednet.ifrc.org/en/resources/communications/
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 المحتمل من التي تلك (أزمات حدوث دون للحؤول ملموسًا عمًال تستلزم التي المسائل حّدد  >
 العلیا اإلدارة مع وناقش ،)الوطنیة الجمعیة على تخلفھ الذي الكبیر والتأثیر تحدث أن جدًا

 التنظیمیة المصالح األمور ھذه تعالج أن ویجب. الالزمة االستراتیجیة القرارات أو األعمال
  .سواء حد على والعامة

 إذا ولكن. كثب عن المشكلة رصد وتواصل إجراء، ألّي حاجة من ھناك لیس أن تقّرر قد  > 
 في وتغییر السیاسة في تغییر: االعتبار في التالیة اتالخطو أخذ فیجب العمل، من بّد ال كان

 صیاغة في فاعلة تنظیمیة مشاركة أو الرئیسة المعنّیة الجھات تستھدف واتصاالت الممارسة
  .العامة السیاسات

  
: الموقف لمعالجة ستتخذھا التي واإلجراءات المنظمة موقف وإبالغ بتنفیذ قم :العمل تخطیط-٣

 بمشاركة حوادث وقوع دون الحؤول أجل من وظفینللم تدریب/تتقیف برنامج
 على للضغط جھود مناصرة، حملة األساسیة، المبادئ مع سلوكھم یتماشى ال متطوعین/موظفین
  .وغیرھا اإلعالم، وسائل مع عالقات الرئیسیة، الجھات

  
  األزمة مع للتعامل االستعداد – األزمة قبل
  
 الجھات مع عالقات وبناء المخاطر تجنب/وإدارة) ورصدھا یئةالب تفّحص ذلك في بما (المشاكل إدارة إّن

 حدوث دون الحؤول أجل من أساسیة أمور ھي السابق، الفصل في المبّین النحو على الرئیسة، المعنّیة
 الخطوات بعض یشمل للزمة الكامل االستعداد أن غیر. األزمة مع للتعامل االستعداد أجل من أو أزمة

  .  اإلضافیة
  

  األزمة إدارة فریق في التمثیل من والتأّكد األزمات حاالت في لالتصال راءاتإج وضع-١
  

 من مسبقًا والتأّكد. االتصاالت قسم موظفي ومسؤولیات أدوار بشأن العلیا اإلدارة مع االتفاق   >
  .بھ ومعترف مفھوم األزمة إدارة في لالتصاالت المھم الدور أّن

 األزمة إدارة فریق ضمن االتصاالت لقسم ممثل ھناك نیكو بأن العلیا اإلدارة مع واالتفاق
  .ما أزمة تنشأ عندما

  .االتصاالت مواد على الموافقة وإجراءات العمل سیر تحدید   >
 ذلك في بما (الرسمیة االتصال قنوات جمیع تشغیل بشأن القیادة من موافقة على الحصول   >

  .باألزمة الخاصة االتصاالت وفرق ٦األزمة وإدارة) االجتماعي التواصل وسائل
 مسبقًا ومسؤولیاتھم وأدوارھم المشاركین األشخاص وتحدید داخلیًا المعلومات انسیاب تحلیل  > 

 فعالة داخلیة مشاركة یضمن أن شأنھ من وھذا. للمعلومات ضیحيتو مخطط لوضع
  .األزمة أثناء للمعلومات

  
  :یلي ما تشمل واالتصاالت األزمة إلدارة خطة وضع -٢

  
  .المعلومات وانسیاب األزمات حاالت في االتصاالت بشأن علیھا المتفق اإلجراءات وصف   >
 باألزمة الخاصة واالتصاالت األزمة إدارة فرق من جزءًا ویكون یباشر من بشأن االتفاق   >

 مثل العلیا اإلدارة عن ممثلون یشارك:  المثال سبیل على األزمة إدارة لفریق بالنسبة(
 لفریق وبالنسبة والمال، والقانون واالتصاالت كالعملیات أقسام من وزمالء العام األمین

                                                          
٦

 جمیع مع للتعامل تعیینھا جرى قد ویكون التنفیذ، موضع وتضعھا األزمة إدارة خطة تضع الوظائف متعددة مجموعة ھو األزمة دارةإ فریق 
.األزمات
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 التواصل وسائل وفریق الصحافة مكتب عن ممثلون یشارك باألزمة، الخاص االتصاالت
  ).وغیرھم الداخلیة، االتصاالت وقسم اإلنترنت على االجتماعي

 المكّونات ذلك في بما الصلة، ذات والخارجیة الداخلیة المعنّیة بالجھات االتصال قوائم   >
 قوائم على االتصاالت لقسم ممثل وجود من والتأّكد. تتضرر أن یمكن التي للحركة األخرى
  .والتحدیثات التنبیھات لتلقي وذلك المطبوعة، والقوائم اإللكتروني یدوالبر الھاتف

 باسم والمتحدث. المشاكل من مشكلة كل بخصوص مدربین المنظمة باسم متحدثین وجود   >
 أّن ضمان في األساسیة مسؤولیاتھ إحدى وتتمثل. األزمة أثناء المنظمة وجھ ھو المنظمة
  .وواضحة ومناسبة ومتسقة دقیقة ئلرسا ھي إبالغھا یجري التي الرسائل

 بخصوص المعنّیة للجھات رئیسة وإجابات ورسائل اإلعالم وسائل أجل من نماذج وضع   >
  ٧.األزمات/المشاكل مختلف

  
 والنصائح، اتاإلجراء ھذه تلخص بالسمعة الخاصة بالمخاطر مرجعیة قائمة على الحصول أجل ومن
  :الرابط ھذا على أنقر

communications/resources/en/org.ifrc.fednet://https

  السنة في مرة لألزمة محاكاة إجراء  -٣
  

 فالتدریبات. ربینمد اآلخرون والمشاركون واالتصاالت األزمة إدارة فریق یكون أن یجب   >
  .تحسینات إجراء یتعّین أین تظھر كما األزمة، مع التعامل كیفیة تعّلمھم المحاكاة وعملیات

  
  األزمة خالل

  
 القنوات ھذه فإّن االجتماعي، التواصل وسائل على الخبر فیھا ینتقل التي للسرعة نظرًا   >

 إشارة - أحمر علم "صادفت وإذا. أزمة حدوث بشأن األول تنبیھك األحیان أغلب في ستقّدم
 على واالتفاق منھا التحقق ومحاولة الداخلیة المعنّیة الجھات مع مشاطرتھا یجب ،"تحذیر

  .المقبلة الخطوات
 یشیر" التحذیر إشارة "بـِ الخاص الحدیث أو التعلیق كان إذا: بالسمعة تتعلق أزمة   ○

 ینبغي– أزمة حجم ىإل بعد یصل لم ولكنھ - سلبیة بصورة الوطنیة جمعیتك إلى
  .كثب عن األمر رصد

 لمعالجة علیھا المتفق واإلجراءات العمل سیر استخدام ینبغي: مادیة أزمة   ○
 جرى التي المعلومات تبادل وینبغي. بسرعة باألزمة المتعلقة المباشرة الشواغل

 – الوطنیة لجمعیتك واإلعالمیة االجتماعیة الشبكات طریق عن – منھا التحقق
  .الطوارئ حالة إزاء الوطنیة جمعیتك استجابة كیفیة لتشرح

  .باألزمة الخاص االتصاالت وفریق األزمة إدارة فریق استنفار  > 
  :االتصاالت استراتیجیة لتقریر األزمة نوع وتحدید اإلمكان قدر الصلة ذات المعلومات جمع   >

 المعلومات من جدًا القلیل إعطاء (المعلومات كشف لعدم المزایا/المخاطر تدارس   ○
 كل تقول أن (الكامل لكشفھا المزایا/المخاطر مقابل) معلومات أّي إعطاء عدم أو

) القانوني مستشارك بإشراك (القانونیة والقضایا) بسرعة ذلك تقول وأن شيء
 مسؤولیة (باألزمة یتعلق ما في للمنظمة المعنّیة الجھات توجھھ الذي اللوم وقدر

  ).األزمة

                                                          
٧
.الوثیقة ھذه من التالي القسم على االطالع ُیرجى 
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 تعرف أن قبل شیئًا قلت إذا: "التحدیات من عدد على األزمة أثناء التاالتصا تنطوي  > 
 وإذا. كاذب فإنك خطأ، كان قلتھ ما أّن الحق وقت في تبّین وإذا. تخّمن فإنك فعًال، الحقائق

 تحت ترزح الوطنیة جمعیتك كانت إذا ذلك، ومع ٨".التعاون ترفض فإنك شیئًا، تقل لم
 داخلیًا، الحقائق من بعد التحقق یتم ولم عدیدة، اتھامات أو أسئلة على لترّد كبیر ضغط

 الردود تكون أن ینبغي (فیھا تبحث وأنھا بالحالة علم على الوطنیة جمعیتك أّن علنًا فاعترف
 الناس اجعل). األزمة مع للتعامل باالستعداد الخاص القسم أنظر متاحة؛ الحاالت ھذه على

 المعلومات تجمع لكي الوقت بعض یعطیك أن شأنھ من وھذا. إلیھم تصغي أنك یعلمون
  .الوطنیة جمعیتك داخل األساسیة الرسائل بشأن الموافقة على وتحصل

 من نوع لكل لمناسبینا األشخاص اختیار. وإعدادھم الوطنیة الجمعیة باسم المتحدثین تحدید   >
 مقابالت تنظیم (أعمالھم جدول إدارة على ومساعدتھم لھم التدریب وتوفیر األزمات أنواع

. الحوار ونقاط األساسیة بالرسائل وتزویدھم.) إلخ اللوجستیة، األمور وتدبیر إعالمیة،
 یكون قد ة،األزم لخطورة ووفقًا. حدة تزداد أن یمكن األزمة أّن االعتبار في األخذ وینبغي

 مجلس رئیس حتى أو العام األمین – العلیا اإلدارة من أعضاء یتولى أن الضروري من
  .الرسمي المتحدث دور – الوطنیة الجمعیة إدارة

 واإلجابات التفاعل وخطوط األساسیة الرسائل وضع على الداخلیة المعنّیة الجھات مع العمل   >
 من الھامة المعنّیة الجھات شواغل لمعالجة متستخد أن یمكن وھذه. المتكررة األسئلة عن

 على الجماعات أو الجمھور أو المدني المجتمع أو اإلعالم وسائل أو المانحین أو الحكومة
. یمكن ما بأسرع الموافقة على الحصول وینبغي. إلخ المتطوعین، أو الموظفین أو اإلنترنت
 إضفاء وحاول. بالسمعة الضرر من مزید إلحاق إلى یؤدي أن یمكن التواصل في فالتأخیر
  .أمكن حیثما المراسالت على الشخصي الطابع

 الخاص القسم أنظر (اإلعالم بوسائل الخاصة التوجیھیة والمبادئ األساسیة الرسائل تبادل   >
 الرسمیین، بالمتحدثین/الصحفي بالمكتب االتصال وتفاصیل) األزمة مع للتعامل باالستعداد

 والمكاتب االستقبال ومكتب المیدان موظفي أي األمامي، الخط في الموجودین الموظفین مع
  .والمتطوعین الفرعیة

 على والحصول ذلك، على العلیا اإلدارة وافقت إذا الدولیة، واللجنة الدولي االتحاد إبالغ   >
 من مرحلة كل في اطالع على إبقائھما وینبغي. األمر اقتضى إذا ونصیحتھما دعمھما
 بالسمعة ضرر وقوع دون للحؤول الحركة باقي مع التواصل من یتمكنا تىح األزمة مراحل

  .منھ للحد أو الوطنیة عبر
 فالموظفون. الداخلیة الفئات ذلك في بما ، المعنّیة الجھات لجمیع اتصاالت خطة وضع   >

 ویمكن للمعلومات جمیعًا یحتاجون المحلي المجتمع في والشركاء والمانحون والمتطوعون
 على تعمل أن تنسى وال. منھم كل جماھیر إلى األساسیة الرسائل نقل في دوایساع أن

 أیضًا یلعبوا أن یمكن إذ منتظمة، بصورة لدیك والمتطوعین الموظفین معلومات تحدیث
  .األزمة إدارة في رئیسًا دورًا

 زمةاأل مدة طوال الحركة إلى أو الوطنیة جمعیتك إلى الواردة واإلشارات المراسالت رصد   >
 ھذه استخدام وینبغي. العامة والمشاعر المشتركة الشواغل قیاس أجل من مستمر بشكل

  .الجاریة االتصاالت وتكییف الموظفین إلى المستجدات آخر لتقدیم المعلومات
  .مستمرة بصورة اإلنترنت على الرسائل تحدیث   >

  .ممكنًا ذلك كان كلما اإلنترنت على الموقع معلومات بتحدیث   ○
 مثل منطقتك، في السائدة االجتماعي التواصل وسائل عبر األساسیة الرسائل تبلیغ   ○

  ".تویتر"و" فیسبوك"

                                                          
٨
Union Carbide یدكاربا لیونیون السابق التنفیذي الرئیس ،Warren Anderson أندرسون وارین 



CD/13/8.2

٢٢

 إلى الطلب في النظر ینبغي المعتمدة، االتصاالت والستراتیجیة لألزمة تبعًا   ○
 شبكاتھم عبر المعلومات بتوزیع باالضطالع والمانحین والمتطوعین الموظفین
  ".تویتر"و" فیسبوك"و إللكترونيا البرید مثل الخاصة،

 الفروع األخرى، الوطنیة الجمعیات (المھنیة شبكتك تزوید موّحد، رّد إعطاء إلى سعیًا   >
 بكل الخاصة التواصل قنوات عبر توزیعھا من تتمكن لكي المعلومات بھذه.) إلخ المحلیة،

  .منھا
  

  األزمة بعد
  
  :تصاالتاال موضوع في المكتسبة الدروس إلى االستناد   >

 طلب مع االتصاالت، وفریق األزمة إدارة وفریق العلیا اإلدارة مع تقییم إجراء   ○
  .واألنشطة األداء بشأن المالحظات إبداء

 من وغیرھا االتصاالت وخطة األزمات إدارة خطة في المستفادة الدروس إدراج   ○
 دون لللحؤو أو استعدادًا أفضل تكون لكي األزمات حاالت في االتصال مواد

  .القادمة األزمة حدوث
 اإلعالم ووسائل العام والجمھور المعنّیة الجھات تطمین مع منتظمة، متابعة إجراء> 

 محمل على األزمة تأخذ تزال ال الوطنیة جمعیتك أن إلى اإلنترنت على بك الخاصة والجماعات
  .الجد

 الجھات إلى النتائج هھذ ونقل اإلنترنت على المستخِدم ومشاعر المناقشات رصد مواصلة   >
  .الداخلیة المعنّیة

  
  

  التفاعل خطوط / الردود عیرامش
  
 المتعلقة الخمس الرئیسیة المشاكل معالجة أجل من األساسیة الردود بیانات بعض إعداد جرى لقد

  .وطنیة عبر سمعة أزمة إلى وتتحّول وطنیة جمعیة سمعة تھدد أن یمكن التي بالسمعة
  

  شقیقة وطنیة جمعیة داخل التمویل استخدام إساءة من ذلك غیر أو ادفس / احتیال بحدوث زعم
  

 مسألة باعتبارھا المعالجة قید أنھا ندرك وإننا. جدًا الخطیرة المزاعم بھذه إعالمنا جرى لقد   >
 في أخرى تفاصیل أّي لدینا ولیس. XX األحمر الھالل / XX األحمر الصلیب قبل من ملّحة
 لتوضیح إجراءات من یلزم ما كل تتخذ الوطنیة الجمعیة أّن من ثقونوا ولكننا المرحلة، ھذه

  .ومعالجتھا الحالة
  
 الداخلیة وطرقھا آلیاتھا لدیھا مستقلة منظمة XX األحمر الھالل / XX  األحمر الصلیب   >

 القیادة مسؤولیة فإّن ولذلك،. الحادثة ھذه قبیل من المزعومة الحوادث مع للتعامل الخاصة
  .بالكامل فیھا التحقیق یجري المسألة ھذه أّن من تتأكد أن

  
 بشأن للغایة قلقون األحمر والھالل األحمر للصلیب الدولیة الحركة من كجزء بالطبع إننا   >

 XX األحمر الھالل / XX األحمر الصلیب في نظراءنا أّن من واثقون أننا بید. المزاعم ھذه
 اللجنة أو/و الدولي لالتحاد العامة األمانة على ونیعتمد قد أنھم كما. شامًال تحقیقًا سیجرون

  .الشأن ھذا في توجیھ أو إضافیة مساعدة على الحصول أجل من الدولیة
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  عام؟ بعد جدًا القلیل سوى یظھر لم لماذا: الكارثة وقوع بعد مرٍض غیر تقّدم
  

 وھي فوریة انتك الكارثة ھذه إزاء XX األحمر الھالل / XX  األحمر الصلیب استجابة إّن   >
 ذلك في بما جسیمة، الكارثة بھذه المحیطة التحدیات كانت وقد. ھذا یومنا إلى مستمرة

 وصعوبات مستمرة، وفیضانات الجویة، األحوال وسوء نائیة، ومناطق صعبة، تضاریس(
 معقدة عملیة وھذه.). إلخ األموال، في ونقص سیاسي، استقرار وعدم األراضي، مالكي مع
 أشخاص قبل من مھنیة بطریقة العام طوال المھمة األنشطة من بعدد ضطالعاال جرى وقد

 بصورة العمل یجري أن جمیعًا نود حین وفي). ملموسة أمثلة تقدیم (ذلك في بما ملتزمین،
 بالكامل الوضع فھم ویتطلب. ھائلة التحدیات بأّن نعترف أن یجب أننا إال أسرع،

 التعافي على بفعالیة مساعدتھم یمكننا فقط وعندھا. تالوق بعض للناس المحددة واالحتیاجات
  .المعنوي الدعم وتقدیم األساسیة احتیاجاتھم بتلبیة وذلك األزمة، من

  
 في البلد في خبرة وأكثرھا منظمة أكبر XX األحمر الھالل / XX  األحمر الصلیب كان لّما   >

. والتعافي اإلنقاذ لعملیات زًاممتا فھمًا یمتلك فإنھ ، الطوارئ حاالت في االستجابة مجال
 تمامًا نعي إننا كما. الكارثة بعد ما مرحلة في االستجابة في ینجح ال وما ینجح ما نعلم ونحن

 بحدوث التنبؤ یمكن ال و. وكفاءة بمسؤولیة التبرعات من كبیرة أعداد إدارة إلى الحاجة
 ما تحدید یتطلب أن كنویم الخاصة، طبیعتھا بحكم الطبیعیة، والكوارث الطوارئ حاالت

  .الوقت بعض التعافي عملیة مع للتعامل الفضلى الطریقة وتحدید یلزم
  
 القصوى الفائدة توفر وأنھا بحكمة إنفاقھا یتم نتلقاھا التي األموال أّن من التأكد أجل من   >

 على األحمر الھالل / األحمر الصلیب في نعتمد فإننا مساعدتنا، یحتاجون الذین للناس
 خبراء تجربة وعلى المحلیة، المجتمعات من ینطلقون الذین المتفانین المتطوعین من تناشبك

 االستجابة كانت فكلما وبالطبع،. األفضل النھج بشأن القرار التخاذ لدینا العاملین الكوارث
 توفرھا أن یمكن التي المستدامة والفوائد االستجابة نوعیة ولكّن أفضل، ذلك كان كلما أسرع
  .األھمیة من القدر نفس أیضًا انیرتدی

  
  واالستقالل للحیاد وطنیة جمعیة افتقار بشأن مزاعم

  
 لتخفیف الرامیة جھودھا في األحمر والھالل األحمر للصلیب الوطنیة الجمعیات تسترشد   >

 في األحمر والھالل األحمر للصلیب الدولیة للحركة األساسیة بالمبادئ اإلنسانیة المعاناة
 بضمان ملتزمون وإننا أعمالنا، جمیع المبادئ ھذه وتوّجھ. التحیز وعدم ستقاللواال الحیاد

 ھذه الوطنیة جمعیتنا وتأخذ. علیھا یحافظوا وأن لدینا والمتطوعون الموظفون یحترمھا أن
 لھذه كان وإذا. المسألة في وتبحث بالغة بجدیة واالستقالل الحیاد إلى االفتقار بشأن المزاعم
 عملنا أّن نضمن لكي الضروریة اإلجراءات نتخذ فسوف الصحة، من أساس أّي المزاعم
  .مبادئنا مع متماشیًا سیظل

  
 من طرف أّي إلى ننحاز ال إننا: حیادیة األحمر والھالل األحمر للصلیب الوطنیة الجمعیات   >

 أم حكومیة أم دولیة قوات األطراف ھذه كانت إذا عّما النظر بغض المتحاربة األطراف
  .ارضةمع

  
 األشخاص نساعد إننا: متحیزة غیر األحمر والھالل األحمر للصلیب الوطنیة الجمعیات   >

 سواء: یكونون عمن النظر بغض المسلح النزاع خالل األكبر ھي احتیاجاتھم تكون الذین
  .العدائیة العملیات في مشاركین یعودوا لم مقاتلین أم مدنیین أكانوا
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 أّي أو الحكومات نمثل ال إننا: مستقلة األحمر والھالل األحمر بللصلی الوطنیة الجمعیات   >

 من وكجزء. البحتة اإلنسانیة القضایا في للدولة مساعدة كھیئات نعمل وإنما أخرى، سلطات
 ذلك في بما الخدمات، من واسعة مجموعة نقّدم فإننا للحكومة، مساعدة كھیئات دورنا

 تساعد أن یجوز الحرب، زمن وفي. اعیةاجتم وبرامج الكوارث حاالت في اإلغاثة
 الطبیة للخدمات الدعم وتقّدم القتال، في یشاركون ال الذین األشخاص الوطنیة الجمعیات

  .المسلحة للقوات
  
 إحراز من األحمر والھالل األحمر الصلیب التحیز وعدم واالستقالل الحیاد مبادئ تمّكن   >

 الدولیة الحركة القبول ھذا ویمّكن. المحلیین السكان ولدى المتنازعة األطراف لدى القبول
 المناطق إلى اآلمن الوصول إمكانیة على الحصول من األحمر والھالل األحمر للصلیب

  .خطرة ذلك بخالف تكون قد التي
  

 تعمل أن من األحمر والھالل األحمر للصلیب الدولیة الحركة المؤسسات أو الدول تمّكن  > 
 مستقلة ولكونھا المتنازعة األطراف بین الحیاد على تظل أنھا بما ، متحیز غیر نحو على
 االعتبارات عن وبعیدًا اإلنسانیة لالحتیاجات وفقًا الدعم الحركة وتقّدم. آخر طرف أّي عن

  .أخرى اعتبارات أّي أو واألیدیولوجیة والدینیة واإلثنیة السیاسیة
  
 في المشاركة عن تحجم التي الحیادیة األحمر والھالل األحمر للصلیب الدولیة الحركة إّن   >

 في بالمساعدة لھا یسمح وضع وفي استعداد على ھي المجادالت في والدخول النزاعات
  .تمییز ودون خفیة دوافع دون الناس معاناة تخفیف

  
  الشارة استخدام إساءة

  
 بالغة بجدیة ائلالمس ھذه نأخذ وإننا. الشارة استخدام بإساءة تزعم التي التقاریر في ننظر إننا   >

 إظھارھا یجب الحمراء) البلورة (والكریستالة األحمر والھالل األحمر الصلیب شارات ألن
  .الحمایة في – األساسیة وظیفتھا تأدیة من تمكینھا لضمان صحیحة بصورة

  
 وھما. سیاسي أو دیني معنى أّي تحمالن ال األحمر والھالل األحمر الصلیب شارتي إّن   >

  .الدولي القانون في مكّرستان إنسانیتان شارتان محض
  
 والدینیة الطبیة الخدمات أفراد وحمایة لتمییز وُوضعت المعركة ساحة في الشارات ُولدت   >

 ال الذي الشخص أّن على تدل وھي. والمرضى للجرحى والمساعدة الرعایة یقّدمون الذین
 تجوز وال اإلنساني الدولي القانون بموجب محمّي شخص ھو یقاتل یُعد لم الذي أو یقاتل

  .مھاجمتھ
  
 على أبیض صلیب من یتكّون الذي السویسري العلم من مستمدة األحمر الصلیب شارة إّن   >

 والھالل األحمر للصلیب الدولیة الحركة مؤسس لتكریم اختیاره تم وقد حمراء، خلفیة
  .سویسرا من كان الذي األحمر

  
 والكریستالة األحمر والھالل األحمر الصلیب (ةللحمای كوسیلة الشارات استخدام إّن   >

 المحلي القانون وكذلك اإلضافیة، وبروتوكوالتھا جنیف اتفاقیات تحكمھ) الحمراء) البلورة(
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 عرض ضمان عن مسؤولة الدول فإّن جنیف، اتفاقیات في وكأطراف. البلدان من العدید في
  . المعتمدة للوائح وفقًا الشارات

  
 الحمراء) البلورة (والكریستالة األحمر والھالل األحمر الصلیب شارات إّن :الحمایة وظیفة   >

 في اإلضافیة وبروتوكوالتھا جنیف اتفاقیات تمنحھا التي للحمایة المرئیة العالمات ھي
 وللعاملین المسلحة للقوات الطبیة الخدمات نقل ووسائط ووحدات ألفراد المسلحة، النزاعات
 الطبیة والوحدات والمستشفیات الطبیة الخدمات وألفراد اثةاإلغ مجال في لھم المرخص

 معّینًا شیئًا أو شخصًا بأّن مسلح نزاع في األطراف إلبالغ الشارات ُوضعت وقد. المدنیة
 الشارات إظھار وینبغي. مھاجمتھ تجوز وال اإلنساني الدولي القانون بموجب محمّي

 قدر الحجم كبیرة تكون أن ینبغي كما ؛المسلحة النزاعات خالل تستخَدم عندما بمفردھا
  .اإلمكان

  
 للصلیب الدولیة بالحركة صلة لھ شیئًا أو شخصًا أّن أیضًا الشارات تظھر :الداللة وظیفة   >

 اسم (إضافیة معلومات الحاالت ھذه في الشارات تحمل أن ویجب. األحمر والھالل األحمر
 الشارات عرض ویجب). المثال سبیل ىعل اسمھا، من األولى األحرف أو الوطنیة الجمعیة

 وذلك المباني، أسطح على أو األذرع عالمات على وضعھا یجوز وال نسبیًا صغیرة بأبعاد
  .للحمایة كوسائل المستخدمة الشارات مع خلط أّي لتفادي

  
 موقعال على المتاحة الدولیة اللجنة قبل من المعّدة الوثیقة إلى الرجوع ُیرجى المعلومات، من وللمزید

  :التالي
htm.emblem-overview/emblem/law-and-war/ara /org.icrc.www://http

  متطوعین أو موظفین سلوك سوء
  

 الصلیب متطوعي/موظفي أفراد أحد إلى ُوّجھت التي جدًا الخطیرة بالمزاعم علم على إننا   >
 الشخص وأّن بعنایة فیھا النظر یجري المسألة ھذه أّن نعرفھ وما. األحمر الھالل / األحمر
 بالشخص واالجتماع التحقیق بنتائج نعلمكم وسوف. إیضاح لتقدیم الفرصة سیعطى المعنّي
 تتم وحالما. تتخذ أن یمكن إجراءات بأّي أیضًا نعلمكم وسوف. ذلك نعرف حالما المعنّي
  .األعمال ھذه تكرار عدم وضمان الحالة لمعالجة یلزم بما سنقوم فإننا الحقائق، جمیع معرفة

  
 الدولیة للحركة األساسیة المبادئ مع یتماشى ال المزعوم السلوك فإّن الحالة، تكن أیًا   >

 جمیع یلتزم التي – واإلنسانیة التحیز وعدم االستقالل – األحمر والھالل األحمر للصلیب
  .علیھا بالحفاظ ومتطوعینا ظفینامو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



CD/13/8.2

٢٦

  الوطنیة للجمعیات شعارات – ممیزة عالماتل أشكال
  
 بعملیة للقیام تخطط التي الوطنیة للجمعیات مفیدة مقترحات لتوفر األشكال من مجموعة ُوضعت لقد

  .المستقبل في الممیزة للعالمة تغییر
  
 ترید كیف تقّرر أن في حّرة ھي وطنیة جمعیة فكل الحقیقة، وفي. إلزامیًا لیس األشكال ھذه استخدام إّن
 المقترحات وھذه. ١٩٩١ لعام الشارة استخدام الئحة في علیھا المنصوص الحدود ضمن نفسھا تمثل أن

. البصریة ھویتھا على العمل في البدء طور في ھي التي الوطنیة للجمعیات مرجع بمثابة لتكون معّدة
 اسم یحمل تصمیم أیضًا وُوضع. ]الرابط أضف[ المواءمة أو لالستخدام وجاھزة متاحة التصمیم وملفات

 ھیئة منشأ بشأن تحدیدًا أكثر تكون أن إلى بالحاجة تشعر قد الوطنیة الجمعیات بعض ألّن مدینة أو فرع
  .المنشأ بلد مجرد من أكثر تحدد أن أي – األحمر الھالل / األحمر للصلیب

  
 الھویات تجعل أن الطویل، المدى على یمكن، فإنھا الخیارات، ھذه الوطنیة الجمعیات استخدمت وإذا

 العالم، أنحاء جمیع في بنا الخاص" والمظھر الشكل "وكذلك األحمر، الھالل / األحمر للصلیب البصریة
  .اتساقًا أكثر

  
  xxxالصلیب األحمر      xxxالھالل األحمر        xxxالھالل األحمر 

  

  
  xxx         الصلیب األحمر    xxxالھالل األحمر          xxxالھالل األحمر 

  )الفرع/المدینة   (    ) الفرع/المدینة   (      ) الفرع/المدینة   (
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  الشارة استخدام إساءة إدارة وثائق

  
   العمل وسیر اإلدارة  – ثالث رفط قبل من الشارات استخدام إساءة
  لالستخدام نموذجیة ومواد

  
 والھالل األحمر بالصلیب الممیزتین لعالمتینا والفھم بالتقدیر تأثیر أشد تؤثر التي العوامل بین من

  .محمّیان رمزان أنھما األحیان أغلب في تدرك ال ثالثة أطراف قبل من استخدامھما إساءة األحمر
  

 ألعمالھم، للترویج الشارات یستخدمون ما غالبًا الطبیة والعیادات البیطریون اءواألطب فالصیدلیات
 یقوم - العربي العالم في األخیرة االنتفاضات خالل البلدان بعض في الحال علیھ كانت كما - وأحیانًا

 یقةالحق في ھي ھذه االستخدام وإساءة. أیضًا بذلك سیاسیون وحتى بالكھرباء المشتغلین مثل حرفیون
 بھا؛ المرتبطة اإلیجابیة والصور الممیزة العالمة مصداقیة تعكس أنھا إذ اإلطراء، أشكال من شكل

  .الممیزة العالمة بخصوص التباسًا وتسّبب الحركة مصداقیة تقّوض ولكنھا
  

 الشارات بإظھارھا تخالف الواقع في الثالثة األطراف فإّن جنیف، باتفاقیات محمّیة الشارات كانت ولما
 إلى رسالة مجرد العادة في األمر یتطلبھ ما وكل. المحلیة القوانین األحیان أغلب وفي الدولیة، القوانین

 باستخدام االستمرار عدم منھم وتطلب للمسألة نظرھم فیھا تلفت المعنیین األعمال أصحاب أو األشخاص
 للجمعیات شاقة مھمة لشارةا استخدام إساءة من األشكال ھذه مع التعامل یكون أال وینبغي. الشارة

 تتوخى أن وینبغي. معقدة أو مكلفة عملیة العادة في یشّكل ال أنھ إذ الموارد، من القلیل لدیھا التي الوطنیة
 البلد في الممیزة بعالمتھا الخاص الوضع یتضرر أن یمكن إذ الشأن، ھذا في الحذر وطنیة جمعیة كل

  .ماالستخدا إساءة حاالت جّراء من كبیر بشكل
  

  .الوطنیة جمعیتك قبل من الستخدامھا ]الرابط ضفأ[ المرفقة النموذج الرسالة تكییف ویمكن
  

  .وفعالیة بسرعة االستخدام إساءة لمعالجة التالیة البسیطة الخمس الخطوات عملیة استخدام ویمكن
  

 عن والتحّري الشارة استخدام یسیئون الذین األفراد أو األعمال أصحاب ھویة تحدید :األولى الخطوة
 موظفون یصبح أن األحیان غالب في ویمكن. اإللكتروني بریدھم عناوین أو البریدیة عناوینھم

 لك ویقّدمون عیونك بمثابة االستخدام إساءة مسألة من بّینة على أضحوا الوطنیة الجمعیة من ومتطوعون
  .للمتابعة  أمثلة

 أنھم حقیقة إلى إیاھم منبھًا األفراد، أو األعمال أصحاب إلى النموذج الرسالة إرسال :الثانیة الخطوة
  .أعمالھم لترویج الشارة استخدام عن یتوقفوا أن إلیھم وطالبًا المحلیة أو/و الدولیة القوانین یخالفون
 سیقومون ومتى كیف ومناقشة المعنیین األعمال أصحاب أو األفراد مع اجتماعات ترتیب :الثالثة الخطوة
 بالتخلص أو اإلنترنت على الموضوعة اإلعالنات وعن والالفتات الكتیبات مثل لعس عن الشارة بسحب

  .تدریجیًا منھا
 إقناعھم لمحاولة" المتابعة "رسالة نموذج استخدام ینبغي إجراء، أّي یتخذوا لم حال في :الرابعة الخطوة
  .آخر اجتماع ترتیب وربما بذلك؛ بالقیام

 الرسالة نموذج إلیھم ترسل الالزمة، اإلجراءات العمل أصحاب أو فراداأل یتخذ أن بعد :الخامسة الخطوة
 إلى أو الصلة ذات اإلدارة إلى المسألة إحالة ینبغي االستخدام، إساءة استمرت إذا أما ؛"لكم شكرًا"

  .حكومتكم في) المثال سبیل على الدفاع، وزیر (المعني الوزیر
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  األولى االتصال رسالة – الشارة ستخداما إساءة إدارة

  
  ]التاریخ[
  
  ...]إلى موجھة[
  
  

  ،الفاضل] سماال [السید
  

 على[ نعتقد، كما ُتعرض، التي األحمر الصلیب لشارة استخدامكم بخصوص الرسالة بھذه إلیكم أتوجھ
 من نتمكن ىحت الشارة بشأن التالیة المعلومات بقراءة تفضلتم لو ممتنًا وسأكون. ]شركتكم مركبة

  .أیام بضعة غضون في المسألة ھذه حول التحادث
  
 اإلضافیة، وبروتوكوالتھا جنیف اتفاقیات تحكمھ األحمر والھالل األحمر الصلیب شارتي استخدام إّن

  ).بلدنا ذلك في بما (البلدان من العدید في المحلي القانون یحكمھ كما
  

 بیضاء خلفیة على الحمراء) البلورة (الكریستالة وأ األحمر الھالل أو األحمر الصلیب شارة وتحمل
 یوم كل األرواح تنقذ وھي. التحیز وعدم للحمایة كعالمات دولیًا بھا معترف الشارات فھذه. خاصًا معنى

 شیئًا أو شخصًا أّن لتظھر السلم زمن في استخدامھا ویمكن. العالم أنحاء جمیع في المسلحة النزاعات في
 على المثال، سبیل على بلدنا، في ولتدّل – األحمر والھالل األحمر للصلیب لدولیةا بالحركة عالقة لھ

  ).الوطنیة جمعیتك اسم ھنا أضف (بـِ االرتباط
  

 دون األحمر الھالل / األحمر الصلیب شارة استخدام یجوز فال. واضح) بلدك اسم ھنا أضف (والقانون
 كما). المثال سبیل على الدفاع، وزیر المعني، ميالحكو المرجع أو الوزیر ھنا أضف (من خطیة موافقة
 الشارة ھي التصامیم ھذه أّن ُیظّن قد إذ كبیر، حد إلى الشارة تشبھ قد تصامیم أّي استخدام القانون یحظر

 في ألّن لماذا؟. مشابھة قوانین العالم أنحاء مختلف في الدول ووتمتلك. الشارة إلى تعود أنھا ُیفھم قد أو
 الحمایة قوة من االنتقاص عندئذ یتم األحمر الھالل أو األحمر الصلیب شارة استخدام إساءة تتم مرة كل

 المسلحة النزاعات خالل الشارة حمایة على یعتمدون الذین أولئك أرواح وتتعّرض الشارة توفرھا التي
  .الخطر من لمزید

  
 لم أنھ ثقة على وإني]. األمامیین بینالبا كال على كبیرًا أحمر صلیبًا عرضت شركتكم مركبة[ أّن أفید وقد
. قصد غیر عن نفسھا الغلطة اقترفت قد الشركات من فالعدید: الشارة استخدام إلساءة نّیة أّي ھناك تكن

 على الشعارات[ فإّن عینھ، الوقت وفي. المحلي المجتمع توعیة ھو ھدفنا أّن إلى تطمئن أن وُیرجى
  .للقانون مخالفة یشكل قد ذلك ألن ،التغییر إلى أیضًا تحتاج قد ]سیارتكم

  
  .حل إیجاد على والعمل معكم، األمر ھذا مناقشة إلى أتطلع وإنني

  
  التحیات، أطیب مع
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  الثانیة االتصال رسالة – الشارة استخدام إساءة إدارة

  
  ]التاریخ[
  
  ]إلى موجھة[
  

  الفاضل، ]االسم[ السید
  

 استخدام بشأن مؤخرًا أجریناھا التي المناقشة / مؤخرًا لكم أرسلناھا التي الرسالة بخصوص إلیكم أتوجھ
. بكم الخاصة.) إلخ الترویجیة، المواد المركبة، ھنا أضف (على األحمر الھالل / األحمر الصلیب
 / األحمر الصلیب شارة یمثل ما بارز بشكل تعرض تزال ال) الصلة ذات السلعة ھنا أضف (أن ونالحظ
 واسم القانون أو التشریع ھنا أضف (للقانون مطابقًا یكون ال قد للشارة تخداماالس ھذا وأن األحمر الھالل

  .جنیف باتفاقیات الخاص) البلد
  

 أو المعنّیة الحكومیة اإلدارة ھنا أضف (من إذن على بالحصول بشدة أنصحكم أن أود األسباب، ولھذه
  .الحالي شعاركم استخدام مواصلة في ترغبون كنتم إذا) المعني الوزیر

  
. بسیط سبب األحمر الھالل / األحمر الصلیب شارة الستخدام الصارم التنظیم ھذا وراء الكامن والسبب

 وبعض العسكریة الطبیة الخدمات أفراد على الھجمات من الحمایة توفیر ھو الشارة من فالغرض
 استخدام ساءةإ تتم مرة كل وفي. المسلحة النزاعات خالل إنساني بعمل تضطلع التي األخرى األطراف
 وتتعرض مشّوشًا العام الفھم ویصبح الشارة توفرھا التي الحمایة قوة من االنتقاص عندھا یتم الشارة،
  .للخطر المسلحة النزاعات حاالت في الشارة حمایة على یعتمدون الذین أولئك أرواح

  
 اسم ھنا أضف (ل المساعد بالدور االضطالع بمھمة) الوطنیة الجمعیة اسم ھنا أضف (أوكلت وقد

 أن علي توّجب ولذا،. للشارة السلیم االستخدام ضمان في) المثال سبیل على فیجي، حكومة البلد، حكومة
 بحیث شعاركم لتعدیل وإما الشارة باستخدام إذن على للحصول إما الالزمة، بالترتیبات القیام إلیكم أطلب

 إذا الحقًا معكم المسألة ھذه مناقشة استطعت ول وسیسعدني. المحمیة الشارات من شارة أّي یشبھ یعد لم
  .ذلك األمر اقتضى ما
  

  التحیات، خالص بقبول وتفضلوا
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  الشباب قطاعاتل ممیزة ةعالم وضع

  
 نعترف أن المھم ومن اآلن، منظمتنا من جزء ھم فالشباب. ھنا حاضرنا إنھم .المستقبل لیسوا شبابنا

 من االستفادة فرصة سنفّوت فإننا المستقبل، ھم شبابنا أّن قدنااعت وإذا. الحركة لعمل بالنسبة بأھمیتھم
  .لتطورنا جدًا حیویًا أمرًا تشّكالن اللتان خیالھم، وسعة طاقتھم

  
 تعریف وأعادوا االجتماعي؛ التواصل وشبكات البحث وأداة األغاني متجر تعریف الشباب أعاد لقد

 فما. ذلك أرادوا ألنھم الخاص الستخدامھم االئتمان قةوبطا التلفزیون، وجھاز لالستماع، الُووكمان جھاز
  الشباب؟ إلشراك حركتنا تتبعھا أن ینبغي التي الطرق أفضل ھي
  

  كبرنامج ولیس كجمھور الشباب مع التعامل   >
  

  أھمیة أكثر ھو من ھناك لیس ولكن ، الجماھیر أصعب من الیوم الشباب یكون قد   >
  

  ذاتھا باللغة تتحدث وأن بحیاتھم وثیقة صلة على تكون أن – معھم التواصل یجب   >
  

 وأن ویحترمون، یقّدرون شیئًا ویكون حیاتھم، من جزءًا العمل یصبح أن – جذبھم یجب   >
  إلیھ اإلصغاء یودون شخصًا أنت تصبح

  
 من جزء وبأنھم إلیھم وُیصغى بالتقدیر یحظون بأنھم یشعرون تجعلھم أن – إشراكھم یجب   >

  منظمتك
  

  :أنھم على لدینا المعتمدة للشباب العالمیة االستراتیجیة في الشباب إلى النظر یمكن
  

  مبتكرون-١
قادة-٢
شركاء-٣
الحیاة ومھارات اإلنسانیة القیم یرّوجون-٤

  
  فعلھ ینبغي ال وما فعلھ ینبغي ما

  
  الشباب مع التواصل

 أن یجب ولذا یوم؛ كل بابالش إلى توّجھ الرسائل فمالیین. ھذا یومنا في المرء إلى االستماع الصعب من
 الصوت نبرة استخدام الشباب، إلى التحدث عند المھم، ومن. انتباھھم تلفت التي ھي رسائلنا تكون

  .وصایة أو استعالء إبداء دون بھا، یتحدثون التي ذاتھا باللھجة والتحدث المناسبة
  

  .إلینا االستماع فرص في یزید أن شأنھ من وھذا
  

  الصوت نبرة
  فعلھ ینبغي ما

 التواصل على معتادون الشباب. ملموسةالو الھامة معلوماتال وقّدم وواضحًا منفتحًا كن   >
  .كثیرًا األمور تعّقد فال. والفعال السریع
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 على ردًا واآلراء المالحظات إلى لالستماع مستعدًا كن. االتجاھین في حدیث في ادخل   >
  .أقوالك

 لھم قّدم. وقراراتھم أعمالھم عن نقدیة بطریقة ونیفكر اجعلھم. مستقل بشكل یفكرون دعھم   >
 لھم أتح. تناقشونھا التي المسألة حول) الزوایا كل من (المعلومات من ممكن قدر أكبر

  .بأنفسھم یقرروا لكي الفرصة
 ممًال كنت إذا. وجذابة لالھتمام مثیرة دائمًا تبدو رسالتك اجعل .التغلیف لتحسین جھدًا ابذل   >

  .إلیك الشباب یستمع لنف مضجرًا، أو
  

  :الرابط ھذا باتباع الشباب لجماھیر ممیزةال عالماتال وضع على ترّكز مصادر على االطالع یمكنك
  ]للشباب ممیزة بعالمات تتعلق أخرى مواد إلى الرابط أضف[
  
  فعلھ ینبغي ال ما

 وأال یزعجھ أن شأنھ من ھذا .علیھ الحكم وتجنب باستعالء جمھورك مع التعامل عدم   >
  .إلیك یستمع

 وقدیم ممًال ستبدو فإنك ذلك، فعلت إذا .شيء كل تعرف أو مغرور وكأنك الظھور عدم   >
  .إلیك الشباب یستمع ولن الطراز

. علیھم والسیطرة للتأثیر كمحاولة األسالیب ھذه الشباب یفّسر أن یمكن .إخافتھم عدم   >
  .یغضبون أو نكویتجاھلو الرسالة عن سیرتّدون الشباب أن والنتیجة

  
  اللغة

  فعلھ ینبغي ما
 جذبھا فرص یزید أن شأنھ من ھذاف وواضحة؛ بسیطة رسالتك جعل .بسیطة لغة مااستخد   >

  .نتباهالل
  .ستقولھ بما االھتمام یثیر أن شأنھ من ھذا .رسميال غیر واالسلوب الدعابة مااستخد   >
  .باألمور تبالغ ال. یوم لك الرسائل من بوابل الشباب ُیمَطر .االختصار مراعاة   >
  .المفاھیم وشرح األمثلة إعطاء عند الحالیة الشباب ثقافة لىإ اإلشارة   >

  
  فعلھ ینبغي ال ما

 قابلة وغیر مملة رسالتك سیجعل معقدة لغة استخدام إّن. والتقنیة االصطالحیة اللغة تجنب   >
  .الشباب انتباه وستفقد للفھم؛

  .تھویل فیھا یكون أن یمكن ھاأن إذ رسمیة، لغة تستخدم ال   >
 من جزءًا لیست التي الكلمات أو العاّمیة اللغة تستخدم ال. منھم واحدًا تكون أن تحاول ال   >

  .للراشدین العادیة المفردات
 حین تفھم سوف "أو!" مراھق أنك من الرغم على ذكي أنت "مثل مھینة بعبارات تدلي ال   >

  ".تكبر
  .الشباب بثقافة لھا عالقة ال أو للشباب مناسبة غیر أمثلة استخدام تجنب   >

  
  الشباب إلى التحدث

  فعلھ ینبغي ما
 وفقًا رسالتك صیاغة من تتمكن لكي ستتحدث من مع تعرف أن یجب .جمھورك أعرف   >

  .لذلك
 كبیر، جمھور إلى تتحدث أو عروضًا تقّدم عندما. تقدمھا التي العروض في أشركھم   >

 التمارین من النوع وھذا. ودي جّو خلق أجل من الجمود كسر إلى ترمي تمارین استخدم
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 لألشخاص تتیح وھي. بعضًا بعضھم الحاضرین معظم فیھا یعرف ال التي الحاالت في مفید
  .وجذابًا مسلیًا سیكون الیوم من تبقى ما بأن انطباعًا وتعطي البعض بعضھم معرفة

  
  فعلھ ینبغي ال ما

  ".واألطفال الكبار فیھ یتواجھ "سیناریو تختلق ال .ارضةمتع فئات في الناس تصّنف ال   >
 قد أسئلة تسألھم أو مجموعة داخل االھتمام مركز أبدًا تجعلھم ال .حراجًاإ لھم تسبب ال   >

 في یكونوا أن یریدون كانوا إذا ما دائمًا یقررون دعھم. علیھا الرد عن عاجزین یكونوا
  .الضوء دائرة

  
  الشباب جذب

 یؤّمن أن شأنھ من وھذا. وترعاھا العالقة على تحافظ أن المھم من بالشباب، صلة أقمت قد تكون أن بعد
  .لمنظمتك حقیقیًا فرقًا ُیحدث أن ویمكن ووالءھم، مشاركتھم

  
  .جمھورك مع تفاعلك طبیعة وعلى تصرفاتك على المشاركة وتتوقف

  
  تصرفاتك

  فعلھ ینبغي ما
 لن فالشباب العمل في إشراكھم أو كمتطوعین ابالشب ضم لدى متحمسًا كن .متحمسًا كن   >

  .ممًال سیكون أنھ یظنون كانوا إذا أو متعة وكأنھ األمر یظھر لم إذا المشاركة في یرغبوا
 في نخراطاال من یتمكنوا حتى لھم الكفایة فیھ بما مرنًا یكون الشباب لمشاركة إطارًا ضع   >

  .صحیحةال صورةالب منظمتك مع العمل
 االفتراضیین األصدقاء "من عالم في یعیشون الشباب. بالثقة وجدیرًا نفسك مع ًاصادق كن   >

 بالثقة جدیرًا كن. مضى وقت أّي من أھمیة أكثر ھي والحقیقة المختارة، والھویات" الزائفین
  .ذلك سیدركون وھم ومستقیمًا

 على أكبر بدرجة ھذا ویصدق. ھذا یومنا في كبیر تقدیر محل والشفافیة النزاھة. شفافًا كن   >
  .ممیزة عالمة تقییمھم عند القیم ھذه فعًال ُیقّدرون والشباب  الخیریة، المنظمات

 التكنولوجیات استخدام في الوقت من الكثیر الشباب ُیمضي .الجدیدة التكنولوجیا استخدم   >
" غوغل"و" مایكروسوفت "ھي المفضلة العالمیة التجاریة وعالماتھم. واإلنترنت الجدیدة

 حاول وإشراكھم، جذبھم من تتّمكن ولكي. فأكثر أكثر عالمھم معالم تشكل التي" أبل"و
  .الشبكة خارج كما اإلنترنت شبكة على بھم االلتقاء

 الذي األمر. أخرى قویة ممیزة عالمات مع شراكات ببناء قم .استراتیجیة شراكات ببناء قم   >
 قویة ممیزة بعالمات مرتبطًا تكون أن المھم ومن. الشباب تأیید كسب من منظمتك سیمّكن
  .التقدیر من عالیة درجة وعلى

  
  فعلھ ینبغي ال ما

 یستقطبون ودعھم منظمتك في ترحیب موضع بأنھم یشعرون اجعلھم. استئثاریًا تكن ال   >
  .أصدقاءھم

 إلیھم تحدثال في واستمر متواصلة بصورة إشراكھم على احرص . الفریدة الرسائل تجنب   >
 اھتمامھم لجذب الفرص عن ابحث خارجھ، أو اإلنترنت على المشاركة أكانت سواء. 

  .معھم والحدیث
 دائمًا وحضورًا حیاتھم من جدًا مھمًا جانبًا یمثلون األصدقاء .أصدقائھم بآراء تستخف ال   >

  .اإلیجابي الرأي وجود تضمن أن أن حاول. االجتماعي التواصل وسائل بفضل كذلك
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 وھذا. ثقة عالقة من ینشأ ممیزة عالمة تجاه اإلخالص .بھ الوفاء تستطیع ال وعدًا تقطع ال   >
 فلم خذلتھم، وإذا. الشباب یسكنھ الذي باستمرار المتغیر العالم في خاص بشكل مھم أمر

  .تخسرھم وسوف بمنظمتك یثقون یعودوا
  

   معھم العمل
  ھفعل ینبغي ما

. لھم دور وتخصیص المشاریع في  اكھمإشر ینبغي. المنظمة من جزء أنھم یشعرون دعھم   >
  .عملھم عبر یقّدموه أن یمكن ما اشرح

 یعرفوا حتى بوضوح أدوارھم تحدد أن المھم من .واضحة أدوارًا حّدد ، معھم تعمل ماعند   >
  .المنظمة من جزء بأنھم یشعرون سیجعلھم ما وھذا. عنھ مسؤولون ھم ما حقیقة

 ال. عمل من بھ قاموا لما بالتقدیر یحظون بأنھم ونیشعر اجعلھم .إسھامھم على كافئھم   >
  .المباالة عدم تظھر

 أن أیضًا المھم من ولكن منظمتك، إلى مضافة قیمة الشباب یقّدم أن یمكن .شیئًا عّلمھم  > 
 أن یمكن وأدوات ومھارات خبرة أعطھم. یغادرونھا عندما شیئًا تعلموا قد یكونوا

  .المستقبل في یستخدمونھا
  
  ھفعل ینبغي ال ما

 في السائدة بالمشاكل االدراك شدیدو الشباب. فائدة دون بأنھم یشعرون تجعلھم ال   >
 أعطھم. إلیھم ُیصغى ولكي للمساعدة فرصة لھم تتاح أن في ویرغبون  المحلیة، مجتمعاتھم
  .مشاركتھم ستتركھا التي اآلثار وعن مشاركتھم طبیعة عن مفصلة معلومات

 أو بوظیفة تعد ال. بھا الوفاء تستطیع ال وعودًا تقطع ال .الزائفة ودوالوع الغموض تجنب   >
 كن. األشیاء ھذه من أیًا لھم تقّدم أن تستطیع ال كنت إذا مساھمتھم مقابل في سلع أو مال

  .یتوقعونھ أن یمكن وما لھم تقّدمھ أن تستطیع ما بشأن واضحًا
  

  الشباب استبقاء
  ھفعل ینبغي ما
  

 نقّدم أن فعلینا منتجًا، نبیع ال أننا وبما. جدًا مھم عامل الجودة .الجودة عالیة ةخبر دائمًا قّدم  >
  .الجودة وعالیة قّیمة خبرة

 سواء المنظمة، مستقبل في نفسھ یرى الشباب أن من تأكد .األمد طویلة مشاركة في استثمر   >
  .مانح حتى أو إدارة مجلس عضو أو موظف أو كمتطوع

     
  ھفعل ینبغي ال ما

 تقّدر أنك لھم واظھر دائمًا كافئھم  .معھم عملت أن بعد المعاملة بسوء یشعرون تدعھم ال   >
  .یعودوا ولن استغّلوا قد بأنھم الشعور مع سیغادرون فإنھم وإال إسھامھم،

  
  ممیزةال عالمةال إلى بالنسبة فعلھ ینبغي ال وما فعلھ ینبغي ما
  
  فعلھ ینبغي ما
  

 وھذا .تمثلھ وما األحمر الھالل/األحمر للصلیب الممیزة العالمة فعًال یحترمون الشباب   >
 التي الرسالة على أھمیة إضفاء خاصة بصفة المھم ومن. منھ نستفید أن ینبغي/یمكن رصید
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 من تأتي أنھا لنظھر الممیزة بالعالمة اإلعالمیة موادنا وسم دائمًا المھم من ولذلك نقّدمھا،
  .محترم مصدر

 ما وعادة. مسلیة بطریقة إیصالھا یتم تعلیمیة رسائل –" ترفیھي تعلیمي "اجإنت وضع حاول   >
  .للسیاق مناسبة كانت إذا ،الشباب جماھیر مع الرسائل ھذه مثل نجحت

 فما. مكان كل في نفسھا لیست فالنكت. بذلك القیام عند جدًا حذرًا كن ولكن الفكاھة، استعمل   >
 الفكاھة واستخدام. جرا وھلم كوریا، في مضحكًا كونی ال قد المتحدة المملكة في مضحك ھو

 وأسلوبك صوتك نبرة عن االبتعاد (الممیزة العالمة وضع قواعد في التساھل یعني
 الجمعیة شعار عرض – األخرى القواعد بعض احترام في االستمرار مع) المعتادین
  .المثال سبیل على الصحیحة، بالصورة الوطنیة

 لكل تمثیل توفیر إلى الحاجة اعتبارك في تضع أن یجب: والشمولیة التنّوع – التمثیل  > 
  .أعمارھم من آخرین مع تواصل أّي في الشباب إشراك ویجب. المجتمع في جماعة

 القضایا تأمین على الحرص ینبغي ، االجتماعي التواصل وسائل في حملة إعداد عند   >
  .قصوى أھمیة دائمًا تكتسي صیتھم،خصو حمایة وكذلك ، الشباب فحمایة. بالشباب المتعلقة

 من النوع لھذا األفضل بالشكل یتجاوبون الشباب ألن األنداد بین االتصاالت في شارك   >
 على قادة (رسالتك لتوصیل الشباب یحترمھا مصادر ذلك، أمكن كلما واستخدم،. االتصاالت

  .).إلخ مشاھیر، االجتماعي، التواصل شبكات
. الجمھور مع التحادث لك تتیح االجتماعي التواصل وسائل – اسيأس أمر الجمھور إشراك   >

 ھي الصوت نبرة ولكّن. سنًا األصغر الجمھور من الممیزة العالمة لتقریب مھم أمر ھذا
  .طبیعیة صوتك نبرة تكون أن وینبغي. استعالء تظھر فال. األساس

 عبر لھم واستمع الشباب مع تشاور. لھ ومواد رسائل تضع عندما جمھورك مع تعاون   >
 ھذه تنظیم یمكن ( بحوث طریق عن أو معّین موضوع لمناقشة مخصصة مجموعات

  ).صغیرة بمیزانیة تعمل كنت ولو حتى البحوث أو المجموعات
  
  ھفعل ینبغي ال ما

 خط أو ألوان مجموعة كانت فإذا القدیم، الطراز من عاجًال سیصبح –سائدًا توجھا تتبع ال   >
 التي االتصال مواد ألن بھا قّیدتت فال ،سائدة موضة معینة مفردات اختیار أو مختلف

  .الطراز قدیمة قریبًا تصبحس تستخدمھا
 للكبار، المخصصة وتلك للشباب المخصصة البصریة الھویة بین كبیرة اختالفات تحدث ال   >

 ،كثیرًا مختلف شيء لھم أنتج فإذا. معنیین) سنة ١٨ – ١٣ (المراھقون یكون حین وبخاصة
 بالنسبة مختلفة الحالة تكون وقد. ینفرھم وربما علیھم وصایة بأنھ االنطباع یعطي سوف
  .١٣ سن دون ھم الذین أي سنًا، األصغر للفئات

. الشباب معظم حتى أو البعض ینفر قد ذلك أّن إذ ككل، الشباب جمھور تستھدف ال   >
. متجانسة مجموعة فلیسوا ھقونالمرا أما. احتیاجاتھم تستھدف التصاالت یحتاجون فاألطفال

 مشتركة أشیاء سنة ١٢و ١١ سن یبلغون الذین لدى یكون ربما: شرائح إلى تقسیمھم وعلیك
. سنة ١٥ عمر بلغوا الذین مع المشتركة األشیاء من أكثر التاسعة سن في ھم من مع

  .أخرى صوت ونبرة مختلف أسلوب إلى أخرى مرة الشباب الراشدون وسیحتاج
 ما أن من للتأكد االتصاالت مادة وضع عند الشباب مع تعاون. الممیزة عالمتك ضتفر ال   >

  .مقبوال وسیكون مناسب ھو ستنقلھ
  
  
  


