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 قرارمشروع 
 تعزيز التنسيق والتعاون في إطار الحركة:

 تحسين االستجابة اإلنسانية للحركة 
 

 :2015إن مجلس مندوبي الحركة في دورته لسنة 

مع القلق بتغير المناخ السياسي واالجتماعي االقتصادي في العالم على نحو ارتفعت فيه االحتياجات  إذ يقر
 جمة عن النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وغيرها من األزمات،اإلنسانية المعقدة ومتعددة األوجه النا

الطلب المتنامي على خدمات الحركة لالستجابة على نطاق واسع وعلى نحو أكثر فعالية وفاعلية  وإذ يدرك
 لهذا الوضع المعقد، مما يضع الحركة في صدارة العمل اإلنساني الفعال والمجدي، 

ق والتعاون، وفي التنافس الداخلي، وفي غياب الوعي الكافي بتكامل مواطن بأنه في ضعف التنسي وإذ يقر
القوة لدى عناصر الحركة عرقلة لقدرة الحركة على إحداث الوقع المرجو من عملها وتأثير على مصداقية 

 عناصرها المترابطة والفردية وقوتها،

وكلت بموجبه إلى اللجنة الدولية واالتحاد ، الذي أ2013الصادر عن مجلس المندوبين سنة  4بالقرار  وإذ يذكر
الدولي مهمة مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز التنسيق والتعاون في إطار الحركة، (المرجع 

CD/13/R4،( 

، الذي اعتمد بموجبه "االتفاق بشأن تنظيم 1997الصادر عن مجلس المندوبين سنة  6أيضا بالقرار  وإذ يذكر
 8ر الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر" (اتفاق إشبيلية)، وبالقرار األنشطة الدولية لعناص

، الذي اعتمد بموجبه "التدابير التكميلية لتعزيز تنفيذ اتفاق إشبيلية"، 2005الصادر عن مجلس المندوبين سنة 
 وبتقارير متابعة القرارين كأسس ينبني عليها التنسيق والتعاون في إطار الحركة،

على األبعاد المحلية والعالمية في اآلن نفسه لعمل الحركة والدور الجوهري للجمعيات الوطنية على  يؤكدوإذ 
المستوى المحلي بصفتها أول من يهب لالستجابة وبوصفها جهة إنسانية مساعدة للسلطات العامة في البالد 

ت الصليب األحمر والهالل األحمر المعنية، إلى جانب األدوار والمهام التي توكل إلى االتحاد الدولي لجمعيا
(االتحاد الدولي) واللجنة الدولية للصليب األحمر (اللجنة الدولية) على الصعيد الدولي والمنصوص عليها في 

 النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر،

التحسن الملموس في التنسيق والتعاون في إطار الحركة منذ انعقاد مجلس المندوبين سنة  مع التقدير وإذ يالحظ
، ال سيما في العمليات على النطاق الواسع في أنحاء المعمورة، وهو ما تجلى مؤخرا في ما شهدنا في 2013

 نيبال وبحيرة تشاد واليمن وميانمار،

اون في إطار الحركة سيساهم في تعزيز األثر اإلنساني عن ثقته الكاملة في أن التنسيق والتع وإذ يعرب
 للصليب األحمر والهالل األحمر لصالح المنكوبين جراء حاالت الطوارئ واسعة النطاق،

لمشاركة وعمل االتحاد الدولي واللجنة الدولية وكل الجمعيات الوطنية التي  وإذ يعرب عن تقديره ودعمه
ة، حيث وقع التطرق على نحو ملموس إلى التحديات والفرص ساهمت في المشاورات على نطاق الحرك

الراهنة في مجاالت القيادة والتنسيق، والخطط التنفيذية، واألدوات واآلليات، واالتصاالت، وحشد الموارد، 
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وقد أدرجت جميعها في التقرير الموحد المرفق حول خطة العمل، في شكل سلسلة من النتائج والتوصيات 
 ذ،القابلة للتنفي

بالتركيز بشكل خاص على ضمان التناسق بين هدف تعزيز التنسيق والتعاون في إطار الحركة  وإذ يقر
ومبادرات أخرى أطلقتها الحركة من قبيل بلورة رؤية للحركة ومشروع المبادئ األساسية ومبادرة العالمة 

 المميزة للحركة، 

إطار الحركة بعد انعقاد مجلس المندوبين لسنة  الحاجة إلى مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون في وإذ يدرك
 ، من خالل تجميع االقتراحات والتوصيات وتنفيذها، 2015

 ما يلي: قرر 

بالنتائج والتوصيات الواردة في التقرير ويعتمدها إلى جانب األهداف واإلجراءات الواردة في  يرحب -أ 
 خطة العمل المرفقة.

ي اإلشراف على تنفيذ خطة العمل ورفع تقرير في هذا الصدد من اللجنة الدولية واالتحاد الدول يطلب -ب 
 ،2017إلى مجلس المندوبين لدى انعقاده سنة 

من جميع عناصر الحركة أن تدعم تنفيذ خطة العمل وتوفر الموارد لذلك، بوسائل منها إدخال  يطلب -ج 
 التعديالت الالزمة على سياساتها وممارساتها التشغيلية.

التالية ضرورية لتهيئة مناخ مالئم لتعزيز التنسيق والتعاون في إطار الحركة، على أن النتائج  يؤكد -د 
 ويدعو جميع عناصر الحركة إلى االستثمار وااللتزام المستمر:

يعد تحسين التنسيق على مستوى الحركة أمرا ملحا وهاما ويستوجب التزاما من جميع شركاء  -1
 الحركة،

م ركائز التنسيق والتعاون ويتعين أن تنبني عليها العالقات تمثل الثقة والتفاهم المتبادل واالحترا -2
 بين شركاء الحركة على نحو فعلي،

أٌقر بأن اإلطار التنظيمي الحالي (للتنسيق في الحركة) هو األساس الذي يقوم عليه التنسيق  -3
لصلة والتعاون في إطار الحركة. ويتعين تطبيقه على نحو شامل وتدعيمه باآلليات التنفيذية ذات ا

 كمكمل له ومواصلة التفكر فيه،

تضطلع الجمعية الوطنية في البلد المتضرر بدور محوري في استجابة الحركة ويتعين أن يدعمها  -4
 شركاء الحركة قبل حالة الطوارئ وأثناءها وبعدها،

يتعين أن يستند التنسيق في إطار الحركة إلى السياق، بدءا من مرحلة التأهب وصوال إلى مرحلة  -5
 ستجابةاال

في على أن النتائج الموالية تمثل عناصر تنفيذية أساسية لضمان فعالية التأهب واالستجابة  يؤكد أيضا -ه 
 وتكاملهما في حاالت الطوارئ واسعة النطاق:إطار الحركة 
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 يعد التأهب محوريا لتحقيق تنسيق فعال في إطار الحركة ويستوجب استثمارا متواصال، -6

درجة عالية من التنسيق واالتساق منذ أولى بوادر حالة الطوارئ  يجب أن تكون االستجابة على -7
 ويجب أن تُدعم من خالل أدوات وآليات موحدة، 

يمثل التواصل المتسق جزءا أساسيا من االستجابة الفعالة للحركة. إذ ينبغي أن تقوم "كلمة  -8
 ه اتصاالتها، الحركة" القوية والمميزة على تنسيق بين الرسائل الصادرة عنها ومختلف أوج

ينبغي أن يستند النهج المعتمد في إطار الحركة لحشد الموارد على التكامل ال على التنافس، أي  -9
 تفادي التنافس بين مكونات الحركة.

يتعين تعزيز االمتثال والمساءلة من خالل إضفاء المزيد من الشفافية على عدم االمتثال ومن  -10
 السليمةخالل التشجيع على الممارسات 

كذلك من االتحاد الدولي واللجنة الدولية، باالقتران بمشاركة الجمعيات الوطنية ومساهمتها على  يطلب -و 
نحو فعلي، مواصلة رصد جهود التنسيق وتقييمها، وأن تضمن االلتزام الجماعي باالستفادة من 

 الدروس المستخلصة وإجراء المزيد من اإلصالحات باالستناد إلى األدلة.
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 مرحليتقرير 
 تعزيز التنسيق والتعاون في إطار الحركة 

 تحسين االستجابة اإلنسانية للحركة
1- 0Bالمقدمة 

 
 المكملة القوة نقاط من واالستفادة أفضل بشكل معاً  العمل خالل من نهأ مفادها أساسية فرضيةب التقرير هذا يبدأ

، واالتحاد الدولي وطنية ةمعيج 189((الحركة)  األحمر والهالل األحمر للصليبالدولية الحركة  مكوناتدى ل
 (اللجنة األحمر للصليب الدولية واللجنة لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر (االتحاد الدولي)،

 حشد إلى الحتمية هذه تؤدي وبينما. اإلنسانية مهمتها تجسيد في المزيد عمل يمكنها الحركة فإن ،)الدولية)
 .األزمات أوقات في والتنسيق التعاون أمام ةعديد تحديات فثمة بأكملها، الحركة

 
 الحركة أولويات تحديد في المؤثر ثقلها لها عالمية اقتصادية-واجتماعية سياسية بيئةوتتطور الحركة داخل 

 ارتفاعب البيئة هذه وتتسم. مكوناتها بين الموجودة الدينامياتكذلك و عملها، ريقةوط مكانتها، بتحديد تعلقي فيما
 يفاقم مما كثافة، تزداد اعاتنزبال والمتأثرة الهشة البلدان سكان تحركاتف. االستقرار وعدم العنف مستويات

 المناخية الكوارث وتيرة زيادة على المناخ تغير ويعمل. المتضررة البلدان خارج اتالنزاع تبعات امتداد من
 دوافع أيضاً  وهناك. التكنولوجية والكوارث األوبئة مخاطر من مزيداً  هناك أن كما تها،وشد الهيدرولوجية

 هناك ذلك، موازاة فيو. العالمية المالية واألزمات الحضري، والتوسع الهجرة تشمل اإلنسانية لألزمات جديدة
 اإلنساني النظام قدرة وبين المستويات تعددو تنوعلالضعفاء التي تتسم با حاجات بين االتساع في آخذة فجوة
 العمل أمام العراقيل وتزداد. عام بشكل عليها متفق ومبادئ معايير إلى ستندي الفعَّ  بشكل ذلك تلبية على

 إلى من هم بحاجة إلى النفاذ صعوبة وتزايد وتفتيتها، المساعدات سييست تزايد بسبب أساساً، المجهد اإلنساني،
 .المساعدة

 
 اإلنساني، لتمويلا قضايا اإلنساني للعمل المقبل ألعمالا جدول حول الدائر شانقال شملي الخلفية، هذه وإزاء

 قمة تحتل مسائل وكلها – والمحلية العالمية المانحة الجهات بين الثغرات وسد والتكامل، المعونة، فعاليةو
 وأدوارها يُضاهى، ال الذي انتشارها خالل من الحركة فإن الواقع، فيو. الحركة أعمال جدول أولويات
 مكانة تتبوأ أنو المتغيرة اإلنسانية البيئة مع تكيفال من يمكنها بوضع تنفرد مكوناتها، ووالية المكملة،

الة اإلنسانية الستجابةمرجعية بشأن ا  ةالمسلح اتالنزاع عن الناجمة األوجه متعددة للحاجات الصلة ذات الفعَّ
 تغلبت أنو جدال من مزيدب عملت أن ككل حركةال على يجب أنه بيد. األخرى واألزمات الطبيعية الكوارثو

 من والتعاون لتنسيقتحسين ال ضرورة وهناك. اإلنسانية استجابتها تأثير زيادةمن أجل  الداخلية هاتحديات على
 وتعزيز وسدها، الثغرات وتحديد ،المثلى والموارد القدرات وتحقيق االستراتيجيات، بين التناغم تحقيق خالل

 مهارات يتطلب أنه كما الوقت، حيث من ومكلف شاق، أمرٌ  الفعَّال سيقالتن أن إلى اإلشارة وتجدر. التأهب
 .األولويات وتحديد المؤسسي التخطيط في ينعكس أن يجب ما هذاو. محددة والتزامات

 
قابالً و ،اً ممكنو ،اً ضروري اً أمريشكل  الحركة استجابة تنسيق تعزيز أن توضيح إلى التقرير هذا ويهدف
 في المندوبين مجلسإذ قام  ،والتعاون التنسيق روحعلى تجدد  الماضي لعامل عمليال واقعوقد برهن ال .للتحقيق

 صديبالت ،وجميع الجمعيات الوطنية المشاركة بشكل وثيق ،الدولية واللجنة الدولي االتحاد فيكلبت 2013 عام
برهنت الحركة، من  الحين، ذلك منذو. الحركةداخل  والتعاون التنسيق فيالكامنة  الفرصستغالل او للتحديات

 تعاونيةروح ب العمل على والقدرة وااللتزام رغبة، على أن لديها النطاقواسعة ال طوارئ حاالت عدةخالل 
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 واالحترام الثقةإلى تعزيز  2013مجلس المندوبين في عام  أطلقها التي العمليةوقد أدت تلك . تنافسية وغير
العقلية الصائبة هناك  أن يبدو أخرى، وبعبارة. الفعَّ بشكل  والتعاون للتنسيقالتكامل الالزمة  وروح والتفاهم
 السنوات في طموحة تغييرات وتنفيذ الدروس،استخالص و الممارسات أفضل خالل من الحلول لتحديد
 .هاتفويت ينبغي الهي فرصة و. القادمة

 
2- 1Bالحركةفي تعاون التنسيق والتعزيز  عملية 

 
للمساعدة  األحمر والهالل األحمر الصليب وقواعد مبادئ تنقيح إطار في ،2013 عام فيدعت الحركة 

 حاالتمواجهة  سياقات جميع في امكوناته بين والتنسيق التعاونإلى توضيح التوجيهات المعنية ب اإلنسانية،
 مجلس رحبوقد . المسلحة النزاعات وحاالت واألزمات النطاق واسعة الكوارث ذلك في بما الطوارئ،
بشأن  2013 عام رؤيةورقة ال من مستوحاةعملية شاملة إجراء ب وكلف سيدني في 2013عام  المندوبين

0Fاإلنسانيفي مجال العمل  األحمر والهالل األحمر الصليباستجابة  تعزيز

حدد مالمح تتلك الورقة التي  ،1
 تنسيق تحسين على العمل قنطاتركيز  كان. واإلنسانيالحركة في المجال  عمل لتحسين االستراتيجي االتجاه
1Fواسعة النطاق الطوارئ لحاالت تصديهاو لحركةل الجماعي التشغيلي التأهب

في ، وقد كلف مجلس المندوبين .2
2Fحركةال وتعاون تنسيق تعزيزالمعني ب 4قراره 

فريق مرجعي  مع عملبال وليةالد واللجنة الدولي االتحاد، 3
 المجاالت على التركيز عم ،مشاركة جميع مكونات الحركة ناضممع لجمعيات الوطنية ل نمن ممثليمكّون 
 :التالية

 
 والتنسيق؛ ةدوري القياد تعزيز -1
عن ها المعنية باالنتعاش، وذلك عملياتو ،اإلنسانية تهاواستجاب، لحركةالميداني لتأهب الرفع مستوى  -2

 ؛وانسجاماً تنسيقاً أفضل ليات اآلدوات واألخطط وال جعل طريق
 ،والمنسقة تنسيقاً جيداً  المتسقة الداخلية والخارجية التواصل واإلعالمتعزيز عمليات  -3
 .الحركة نطاق علىلحشد الموارد  جديدةنهوج  استكشاف -4

 
من  أربعةأشرف عليها  ،2015-2014 عامي مدى على الحركة نطاق على شاملةتشاور  عملية جرتقد و

 مجلس المندوبين وإلى الدائمة اللجنةين عن اإلبالغ إلى مسؤولال الدولي واالتحاد الدولية اللجنةكبار مديري 
أن تكون العملية  لضمان الدولية للجنةالدولي وا االتحادبين  مشترك دوليتنسيق  فريقب، مدعومون 2015 عام

 .شامالً  اً تنسيقمترابطة ومنسقة 
 

 مدخالت. وتمكنوا بمواضيعية عمل مسارات أربعةت فرق خبراء من اللجنة الدولية واالتحاد الدولي وقاد
مجاالت التركيز  في محددة تحديات لمعالجةمفيدة  توصيات ووضعقدمها منسقو الجمعيات الوطنية من تحديد 

 التقرير هذا أساس هذه األربعة العمل مسارات تقارير شكلت وقد. 4 القرار في عليها المنصوصاألربعة 
 .النهائي

 
 فيدستورية  منطقة كلجمعية وطنية من  26للجمعيات الوطنية كبار مديري  المرجعي الفريققد جمع و

كآلية وقد عمل الفريق . حركةال تنسيقمعنية برئيسية  استراتيجية قضايا لمناقشة منتدىحيث قام بتشكيل  العالم،

                                                 
 مر في المجال اإلنسانيورقة رؤية بشأن تعزيز استجابة الصليب األحمر والهالل األح 1
 الحركة.على نطاق تتطلب استجابة  ةأزم وأنزاع مسلح  وأ ةكارث ابأنه ي هذا التقريرفواسعة النطاق الطوارئ حالة ف عرَّ تُ  2
 القرار المعني بتعزيز تنسيق وتعاون الحركة 3

https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Disasters/Disaster%20and%20crisis%20management/DM%20policy%20and%20coordination/CoD13%20vision%20paper%20Movement%20Coordination.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Disasters/Disaster%20and%20crisis%20management/DM%20policy%20and%20coordination/cod13-r4-movement-coordination-adopted-eng.pdf
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 عقدو. ليةالعم لهذه الملموسة والنتائج التحديات تحليل حول ممكن توافق أوسعلالستطالع وسعى إلى بناء 
 .اإلنترنت عبرعقد ندوتين  إلى باإلضافةاجتماعين حضوريين في جنيف،  الفريق

 
 وطموحاتهم آرائهم عن لتعبيرجمعية وطنية فرصة ل 140 من أكثرلقادة  إقليمية مشاورات ثماني عقد أتاح وقد

 فيو أوروبا،من أجل  وبودابست ومدريد تبليسي في المشاوراتوقد ُعقدت هذه . الحركة داخل تنسيقبشأن ال
 والمحيط آسيامن أجل  كوااللمبور فيو ألمريكتين،من أجل ا هيوستن فيو أفريقيا،من أجل  وداكار نيروبي
3Fأفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقةمن أجل  عمان في وأخيراً  الهادئ،

 في عموماً  المشاوراتوقد دارت . 4
 حتميةالتسليم بو الحركة، مستقبلمن أجل  الموضوع هذا هميةأل العالمي فهمتال على ةمؤكد وبناء، إيجابي جو

 بعض عن النظرغض وب. معينة أزمة من المتضررين السكان لصالح أفضل بشكل معاً  الحركة كوناتعمل م
 إجماع إلى التوصلوعلى الرغم من صعوبة . متسقة المشاورات هذه نتائجفقد جاءت  اإلقليمية، الخصوصيات

فقد  ،مستحيالً  يكن لم إنعلى أفضل نحٍو،  المشتركة هاأهدافب الوفاءحول الكيفية التي يمكن بها للحركة  كامل
هذه رشدت است وقد. بصيرة أكثر أفكار عن فضالً  المستقبل في ملموسة تحسينات إلدخال توصيات ناقشةتم م

 بتلك النتائج.بشكل مستفيض  2015عام ل نمندوبيالمجلس لالعملية 
 

 :العمليةمختلف مستويات  بين اعلالتف
 

 
 

 الحركةفي تعاون التنسيق وال منتجات
 
 المشاورات نتائج التقرير هذا ويصف. ةعديدمنتجات الحركة عن  في تعاونالتنسيق وال عملية أسفرت قدل

 إلى نظرويُ . التوصيات من مجموعةمالمح  ويحدد المواضيعية، العمل ومسارات أعاله المذكورة اإلقليمية
. الحركة مكونات جميعمن أجل  للتحقيق قابلة أهداف إلى توصياته ترجمت للتقرير، منطقية متابعةك العمل خطة
 ويدعو. ملموسة إجراءاتاتخاذ  خالل منأعلى  مستوى إلى التنسيقبلالرتقاء  اً حقيقي اً طموح يجسدوهو 

                                                 
 .العمل التعاونيحيز  بشأنالمشاورات اإلقليمية وتقارير مسارات العمل  انظر مالحظات نتائج 4

 مجلس المندوبين

 الفريق المرجعي للجمعيات الوطنية

حلقة العمل 
 - األولى

القيادة 
 والتنسيق

 
حلقة العمل 

 - الثانية
الخطط 

واألدوات 
واآلليات 
 التشغيلية

حلقة العمل 
 - الثالثة

 االتصاالت

حلقة العمل 
 - الرابعة

 حشد الموارد

 قليميةاإلاللقاءات 

الفريق التنسيقي 
لالتحاد 

الدولي/اللجنة 
 الدولية

اإلدارة العليا لالتحاد 
 الدولي/اللجنة الدولية
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 ،المرفقة به عملال وخطة تقريرال على المصادقة خالل من والتنسيق، التعاون تعزيزب الحركة التزامإلى  القرار
 .2015 عام بعد ماإلى  عمليةالمواصلة مجلس المندوبين يطلب من و
 

بواسطة  )4 الملحق( حركةال استجابةفقد أُنتجت مجموعة أدوات  الثالثة، المخرجات ذهوعالوة على ه
 مكينالتي يُعتقد أنها مدخالً للت ،هاووسائلالحركة  أدوات سردت يوه. واآلليات األدواتالمعنية ب العمل ساراتم

 تنسيقوهي أداة ال جديدة، أداة أخرى، أمور ضمن جملة تشمل، كما. تنسيقاً  أكثرعلى نحٍو  ستجابةمن اال
 كدليل الستخدامها والتنسيق القيادةالمعني ب العمل مسار اقترحها التي ،)3 الملحق( حركةالتشغيلي داخل ال

 دورةجمع  تمفقد  ،وأخيراً داخل البلد.  الحركة مكونات بين التنسيق مسؤوليات لتوزيع مرجعيةكقائمة فحص و
في  الحركة مكوناتللمتابعة المنطقية التي تجريها  بصري ريصوتإلعطاء  )2 الملحق( معاً  حركةال استجابة

 .نطاقواسعة ال الطوارئإطار مواجهة حاالت 
 

 األخرى المبادرات مع الروابط
 

، لحركةالعالمية األخرى ل مبادراتال معتعاون وتنسيق الحركة تسير بالتوازي  مبادرة أن بالذكر الجدير من
فإن  منفصلة، عملياتها أنمن  رغموعلى ال. األساسية المبادئ ومبادرةالمميزة،  الدوليةة العالم مبادرة مثل

 مبادرة بين الوثيق التنسيق ضمانوكان مبادرة تعاون وتنسيق الحركة.  مناقشة تغذي هاونتائج هامناقشات
دورية  مناقشاتعقد وعمليات التشاور اإلقليمي المشتركة  خالل منة المميزة وتعاون وتنسيق الحركة العالم

 في جنيف.للمنظمتين  العليا واإلدارة الفنية الكوادر بين
 

 حاالتغير  في الدولي االتحاد أعضاء على تنطبق التي المنقحة، والقواعد لمبادئوقد ثبتت األهمية الكبرى ل
 عملية نتائجالتي تسترشد بها  المناقشات من لكثير ،2013 عام في العامةا الهيئة أقرته يالت المسلح، النزاع

 تعاون والتنسيق الحركة.
 

3- 2Bالحركة في تنسيقالتعاون وال عملية نتائج 
 

 عمليات خاللدت تحد تم التي الرئيسية النتائج الفصل هذا يلخص
 الفريقبواسطة  األربعة، العمل راتمسافي و اإلقليمية، التشاور

تعاون  بتعزيز األول الخمسوالتوصيات  النتائجوتتعلق . المرجعي
للتنسيق  مواتيةال بيئةال وتصف عامة، بصفة الحركة تنسيقو

فهي أكثر  التي تليها الخمسوالتوصيات  النتائجالناجح. أما 
وتم . الطوارئ لحاالت مواجهتهاو الحركةاختصاصاً بتأهب 

تحديد  لتسهيل )2 الملحق( "الحركة استجابة دورة" حولتنظيمها 
 .التوصيات بين الروابط

 
 لتحسيناتاتجسيد  إلى يهدففإن التقرير  ذلك، إلى باإلضافةو

التي  الطوارئ حاالت في المستفادة والدروس واألمثلة ،الفورية
 النتائجعليها في إطار  الضوء تسليط خالل منوقعت مؤخراً 

 المناقشات الجارية الميدانية حقائقوقد أنعشت ال. مختلفة
 القائم والتعاون التنسيق روحتجدد  تثبتوأ مختلفة، سياقات في المقترحة، بينما تم اختبار الحلول المفاهيمية

 .السياسية واإلرادة االلتزام على

ام أوائل عخالل اجتماع رفيع المستوى في 
، أكد األمين العام لالتحاد الدولي، 2015

الحاج أمادو ج. سي ومدير عام اللجنة 
باتباع القوي  االتزامهم، الدولية، إيف داكور

إلى  اً سعى جاهد، يغير تنافسيتعاوني نهج 
للصليب األحمر والهالل  أكبرتأثير  ضمان

وينعكس هذا الطموح في رؤية األحمر. 
 تطلعيةها الالحركة التي تحدد وجهة نظر

 اال مثيل له، نسانيفريدة للعمل اإلكشبكة 
 وفعاليته. تهمن حيث أهمية عملها ومالءم
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 الحركة شركاء جميع من التزاماً  ويتطلب ،وهامٌ  عاجلٌ أمٌر  الحركة داخل تنسيقال تحسين :1النتيجة رقم 
 
الحفاظ على المالءمة  أنالجمعيات الوطنية  مع مشاوراتال أكدت قدل

 منفيها باستمرار الحاجات اإلنسانية وكذلك المنافسة  تزايدت بيئة فيواألهمية 
 من أجل الجماعية تهاطاقحشد  الحركةيوجب على  األخرى، الفاعلة الجهات
فيما بين مكوناتها. وتؤكد جميع  التنافس من بدال التحديات، لهذه التصدي

 وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط لالستجابة اإليجابي التأثير أنمكونات الحركة مجدداً 
 أوقات في فقط وليس - األوقات كل في يحدث أن يجب الذي ال،الفعَّ  التنسيقب

أن تعمل  موم الجمهور وفوق ذلك المستفيدونوعالمانحون يتوقع و. األزمات
تكون واعية  أن للحركة ينبغي ولذلك. ومتكاملة متماسكة بطريقة حركةال

 مثل، فيما بينها لمنافسةوتزيد من ا‘ عن بعضها مكوناتفرق ت’بالعوامل التي 
 معالجةأكثر شموالً على تكاملي اتباع الحركة لنهج  ساعدي أن المتوقع ومنالمستترة.  مانحةالجهات ال ضغوط

 ذلك، ومع. الجانب حاديةاألنشطة األو قةمنسَّ ال غيرواألحادية الجانب  الثنائيةخلقتها األنشطة  التي التحديات
 ضعقد تم التأكيد عموماً على أن وو. محدد التزامفمن أجل تحسين التنسيق يجب على مكونات الحركة إبداء 

 مواتية بيئة وجود لضمان وسيلةال هو والمؤسسية الفردية المصالحالضعفاء على رأس  السكانحاجات 
 .لتنسيقل
 

ال (إن لم صليب أحمر وهالل أحمر فعَّ لشبكة  متماسكة واحدة صورة رسم أهمية الفعل ردود تأبرز حين في
 ضمانضرورة وكذلك  وتكامله يعتبر أمراً له أهميته، الحركةمكون من مكونات  كل تنوعفإن ، ")اً واحد"يكن 

ً  بعضهويحترم  يدعم لحركةل األساسي النظام في عليهمنفردة وكل دور مختلف منصوص  والية كل أن  :بعضا
 لصليبالدولية ل لجنةالمعطاة ل فريدةال واليةجمعية وطنية في بلدها؛ والالذي تحظى به كل  المساعدةالدور 
 .أمام أعضائه الدولي االتحاد ومسؤولية جنيف؛ اتفاقيات بموجب األحمر

 
 :التوصيات

 قدر أقصى تحقيقفي  المشتركةاعتماداً على الرغبة  والتعاون، التنسيق تحسين تواصل أنللحركة  ينبغي )1
 ؛األساسية للمبادئ مشتركال حتراماالو تعاونية، بطريقة والعمل التكامل من

 ينبغيتعاون وتنسيق الحركة،  عملية مخرجاتعلى  اً ارتكاز )2
 عامل المندوبين مجلسبعد  اجهودهبذل  واصلت أن للحركة
 المحددة األهداف لتحقيق كافية وموارد واضحةبمهام  ،2015

 .المرفقةالعمل  خطة في
 

 حجرالمتبادل، أمور تشكل  واالحترام والتفاهم ،الثقة :2النتيجة رقم 
 شركاءيجب بناؤها بفعالية فيما بين و والتعاون التنسيق في الزاوية
 الحركة

 
 مسبق كشرط المتبادل واالحترام والتفاهم الثقةثمة اعتراف ب

. التشاور عملية مراحل جميع في الحركة وتعاون لتنسيقضروري 
 الستثمارالحركة  مكوناتلدى  استعدادومن الضروري وجود 

من أجل خلق بيئة مواتية  والتعاون التنسيق في والجهد الوقت

اتخذت ، اليمنمنذ بداية األزمة في 
ستجابة االخطوات ملموسة لتنفيذ الحركة 

حترام واالعتراف اال شاملة على أساسال
وقدرات اآلخر. والية من كل طرف ل

معلومات ال تبادلوتجدر اإلشارة إلى أن 
من بشكل منهجي بين شركاء الحركة فيما 

االئتمارات الهاتفية الدورية التي خالل 
اللجنة الدولية واالتحاد الدولي تشارك فيها 

والجمعيات  والهالل األحمر اليمني
 قد ساهم، ضمن جملة الوطنية المشاركة

الثقة والتفاهم جسور في بناء  ،أمور أخرى
 أدى إلى تحسين التنسيق. مما المتبادل،

في  أي إطار تكمن قوة
م به أن المسلَّ تنفيذه. ومن 

 هاتفاق إشبيلية وتدابير
لة لم  يستخدما المكمِّ

روح  بنفس باستمرار
التي أعدا والتعاون  التكامل

 بها.
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ال  تم  وقد. الحركة نطاق علىوالحفاظ عليها بما يفضي إلى التمكن من القيام باالستجابة والمواجهة بشكل فعَّ
 جعلهيو الجيد التنسيقالذي يعرقل  الرئيسي التحديهو  الحركة مكونات بين الثقة انعدامالتأكيد تكراراً على أن 

 فيالسارية  الممارسات على كبير بشكل اآلن، حتى ،يعتمد التنسيق أنالحظ ت اكم. ألفرادمعتمداً كذلك على ا
المفاجئة  حاجةال أوالمتاحة  البشرية الموارد وقدرات الشخصية، العالقاتعلى و معينة، سياقات

 .تنسيق/الضرورية للملحةال
 

ولعدد من التوصيات الواردة في هذا التقرير . والمؤسسي الفرديويجب أن تكون الثقة مبنية على المستويين 
مما يؤدي  ،المكونات األخرى ومهام ألدوار أفضل فهم تطويرطبيعة تمكن مكون الحركة الذي يتبناها من 

 مجال في القدرات وبناء المشترك التدريب ويعتبراألنشطة.  تنسيق في والرغبة الثقةمستوى  زيادةإلى  بالتالي
 األفراد بين عالقاتال لبناء أيضاوإنما وسيلة  المتبادل، التفاهم لزيادة وسيلةمجرد  ليس الحركة تنسيق

في مجال التأهب  سيما ال تعاونية،ال مشاريعكما يعتبر تواتر الحوار الصريح عالوة على ال. والمؤسسات
 .ظ عليهاوالحفا الشركاء بين الثقةجسور  لبناء اً محفز، عامالً التشغيليواالستجابة على المستوى 

 
 :التوصيات

 التواصل تحسين خالل من ذلك في بما الشفافية، زيادةجاهدة من أجل  تسعىأن  الحركةعلى  يجب )3
 على المستوى الداخلي؛ المعلومات وتبادل

 جزءاً  "الناعمة المهارات" على التركيزفضالً عن  الحركة تنسيق على المشترك التدريبيجب أن يكون  )4
 .الحركة مكونات لجميع لمديري التدريبية المناهج من

 
 بطريقة تطبيقه وينبغي. الحركةداخل  والتعاون للتنسيق كأساس الحالي التنظيمي اإلطار تخاذا :3النتيجة رقم 

 أن ينعكس كذلك عليها.و الصلة، ذات التنفيذ آلياتب هلاستكموا ،تكاملية
 

4Fإشبيلية اتفاقت الجمعيات الوطنية بشكل عام عن أن أعربوقد 

لة هوتدابير 1997 لعام 5 5Fالمكمِّ

، 2005 لعام 6
 وجه علىوثمة اعتقاد، . الحركة وتعاون تنسيق أساس زالي ال للحركة، األساسي لنظامل إضافية لوائحك

 ما تعكس األطر هذه في المدرجة والمسؤوليات التنسيق أدوارالتحديد، بأن 
واسعة النطاق.  طوارئال إطار مواجهة حاالت في تنفيذهللحركة  ينبغي

6Fويعتبر أن مبادئ وقواعد الصليب األحمر للمساعدة اإلنسانية

التي تم  7
لةتعديلها واعتمادها مؤخراً، إلى جانب اتفاق أشبيلية وتدابيره  تشكل  المكمِّ

 أنهاب اً شعور هناكها، بيد أن مضمون في غنية فهي. تكميلي طاروثائق إل
مما يؤدي بالتالي إلى عدم الترويج لها أو  فية،اكدرجة ب معروفة ليست

 وقد. من التكامل وحتطبيقها بر ينبغيفإنه  ذلك، على عالوةاستخدامها. و
 وعدم تنسيقال في الرغبة وجود عدميكون  ه من المرجح أنأنأيضاً لوحظ 

 أوجه من التنسيق على ضرراً  أكثرالسارية  واللوائح للقواعد االمتثال
 .التنظيمي إلطارتصور وجودها في االتي يُ  القصور

 
 مماثلةالجمعيات الوطنية التي تردد دعوات  بعض أن إلى اإلشارة وتجدر

                                                 
 اتفاق أشبيلية 5
لة 6  التدابير المكمِّ
 وقواعد المساعدة اإلنسانية مبادئ 7

غرب ما يتعلق بتفشي اإليبوال في في
المسؤوليات جرى تشاطر أفريقيا، 

، ليبيرياي شغيلية بصورة اعتيادية. ففالت
ت الجمعية الوطنية على سبيل المثال، كان

بينما كان التنسيق العام، مسؤولة عن 
حشد الموارد مسؤوالً عن االتحاد الدولي 

 اللجنة الدوليةفي حين كانت الدولية، 
والجمعيات الوطنية المشاركة مسؤولين 

عملية عن تقديم مزيد من الدعم ل
ة  ل

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/127269/The%20Seville%20Agreement.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/127269/Supplementary%20Measures.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Disasters/Disaster%20and%20crisis%20management/%20DM%20policy%20and%20coordination/%5bEN%5d%20Principles%20and%20Rules%20RCRC%20Humanitarian%20Assistance.pdf
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 (اتفاق أشبيلية الحالي المعياري اإلطارتنقيح  تطلب ،2013مجلس المندوبين لعام  خالللتلك التي أطلقت 
لة) لة أحد العوامل الرئيسية . وتدابيره المكمِّ بيد أن معظم الجمعيات الوطنية ال ترى اتفاق أشبيلية وتدابيره المكمِّ

، إذ أنه يهيئ بيئة مواتية في الواقع للجمعية الوطنية في البلد الةالفعَّ  واالستجابةالتي تعرقل جودة التنسيق 
 .2015، على سبيل المثال، كما رأينا في عملية زلزال نيبال عام المتضرر ألن تتولى قيادة عملية االستجابة

 
 عن فضالً ارتفعت الدعوات المطالبة بوجود "البراغماتية (الواقعية) الميدانية"،  اإلقليمية، لمشاوراتوطيلة ا

مساءلة مع ضمان ال مرنة، طريقةب التنفيذيةوالوظائف  لمسؤولياتا "تشاطر" و "تكامليةال القيادة"نشوء فكرة 
 .من مكونات الحركة مكون كل لوالية وفقاً  هاوتسهيلالمساعدة الدولية  لتنسيق شاملةال
 
على  والتنسيق القيادة مسؤوليات تنفيذ أن على التأكيد تم قدف ،تكامليةالو المشتركة القيادة مفهوم من كجزءو

 تقاسمال هذاجهة واحدة به. ويمكن لمن تكليف  بدالً  واحد كيان من أكثر به ضطلعي أن يمكنالصعيد التشغيلي 
 تفويضهاالتي تضطلع بها عادة "الوكالة الرائدة" يمكن  الوظائف بعضف. عديدة أشكاالً  يتخذ أن لمسؤولياتل

 الفنية الخبرة أوويمكن إدراج القدرة على التدخل السريع . أخرى مكوناتالوكالة الرائدة إلى  مسؤولية تحت
 هذه فيتوجيه جميع مكونات الحركة  ويجبممكنة.  أخرى نماذجهناك  تكونوقد تحت قيادة الجمعية الوطنية، 

 واحترام ،)الطويلالمدى و القصير المدى على( والتأثيرنفاذ وال فعاليةبشكل أساسي مع مراعاة ال القرارات
 .الوالية

 
 :التوصيات

 التوعية في ستثمارمواصلة اال الحركة مكوناتل ينبغي )5
ال؛ القائمة والسياسات األطر استخداممن أجل  والتدريب  بشكل فعَّ

 هلاستكماو تكاملية بطريقة التنظيمي اإلطار تطبيق ينبغي )6
 يجبكما . محددة لسياقاتوفقاً  تكييفهامالئمة، يجري  تنفيذ آلياتب

 .تطبيقهالتي اعترضت سبيل  والنجاحات التحديات توثيق
 

 في مركزيٌ  دورٌ  المتضرر البلد في الوطنية لجمعيةل :4النتيجة رقم 
حالة وقوع  قبلنبغي لشركاء الحركة دعمها وي ،الحركة استجابة

 ه.وبعدء وقوعها وأثناالطوارئ، 
 

يشكلون بعضاً من في الجمعية الوطنية  المتطوعين أن به مالمسلَّ  من
 ،همجاتاحل وفهم الضحايا من مربهأقوى أصول الحركة، وذلك لق

 تزداد. وثمة إدراك بأن الجمعية الوطنية سياقبال معرفتهمفضالً عن 
واسعة  الطوارئ حاالت في القيادة مسؤوليات تحمل علىقدرة 

 .وتلقي الدعم منها الدولية الحركة مكونات مع بالتنسيقالنطاق 
 

 استجابةللجمعية الوطنية في سياقها الخاص في إطار  مركزيلا دورال مفهوم حولالشديد ومع التوافق 
 صنع عمليةوبشأن تبعات  ،العملية الناحية من ذلك هيعني ما مسألةحول  نظرال جهات، فثمة تباين في والحركة
قد يكون اضطالع  استثنائية، حاالت في هأن البعض ويرىواسعة النطاق.  طوارئعند وقوع حاالت  القرار

 حاالت المثال سبيلأمراً شاقاً، وهو كذلك بالفعل، ومنها على  المركزي الدورب المتضرر البلد في الجمعية
وتعتمد . بشكل كامل األساسية بالمبادئ االلتزامتعذر على الجمعية ي عندما أو النزاهةالمعنية ب قضاياال

 عددتطلَّب وجود ، جنوب السودانفي 
الجمعيات الوطنية المشاركة كبير من 

التنسيق. وكان تركيزاً خاصاً على 
تنسيقي الجتماع االجتماع الشراكة وال

أكتوبر اللذين عقدا في تشرين األول/
في تجسيد التزام حاسم دور  2014

في إطار  مأنشطتهبتنسيق شركاء الحركة 
. جنوب السودانالصليب األحمر لخطة 

مشترك للوضع ل ذلك التفهم الوقد سه
السياق، هذا السياسي واإلنساني في 

تحديد الفرص المتاحة على ساعد و
لتحسين تنسيق عمليات المواجهة، 

فيما طموحات والمسؤوليات الوأوضح 
كة كا ال  بين ش
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 السياقية، العوامل من عدد على الدولية حركة استجابة خاللجمعية الوطنية توليها لل يمكنالتي  مسؤولياتال

 الحاالت جميع. وتصر الجمعيات الوطنية على أن دورها المركزي في 5النتيجة  في كذلك المبين النحو على
 .العمليات سير خالل تعزيزهانظراً إلمكان  الحالية، قدراتها علىيكون وقفاً  أن يجبال 

 
واسعة النطاق قد وجهت  طوارئ فإن الجمعيات الوطنية التي تعرضت أو تتعرض لحالة التحديد، وجه علىو

كما طلبت . في بلدها العامة للسلطاتالمستجيب األول والكيان المساعد  بوصفهافي دورها ة لدعمها مناشدة قوي
فثمة توافق بأنه يجب في . األساسية بالمبادئ وااللتزام العالقة هذه بين المناسب التوازن على للحفاظ دعمال

 والمساعدات الدولية الفاعلة الجهات تدفق استيعابالجمعية الوطنية على  قدرةإطار هذا الدعم مراعاة 
الطويلة األجل.  االستراتيجية هاوخطط ،المرجوة ومكانتها ،)هاوخارجالحركة  داخل من سواء( اإلنسانية

 شركاء بين القدرات وبناء ةالتنظيمينمية للت ومتماسك تناغمم نهج وجود حيث من للتحسين مجال أيضاً  وهناك
الجمعيات الوطنية نقاشاً مطوالً. وأعربت الجمعيات الوطنية المشاركة عن  بين العالقةنوقشت  وقد. الحركة

ويتزايد دعم األقران كممارسة . ممكناً  ذلك كانكلما و أينما المتضرر البلد الجمعية الوطنية في لدعم استعدادها
الجمعيات  مبادراتادي تفومنها  التحديات، بعض هناك تزال ال ولكن. بالغاً هو ما يعتبر أمراً إيجابياً و شائعة،

لجمعية الوطنية في البلد ل إشكاليةاألحادية، التي تبين من الخبرة أنها تمثل  أو/و منسقةال غيرالوطنية المشاركة 
 .السياقضمن هذا  لحركةاألخرى ل مكوناتالو المتضرر

 
 

 :التوصيات
، لتكون في مركز أقوى بعد انتهاء عملية العامة سلطاتهاها المساعد لدورالجمعية الوطنية في  دعم ينبغي )7

 ؛الحركة استجابة
فإنه ينبغي  الدولية، الستجابةا تنسيق شكل عن النظر بغض )8

ة على الوطنيوالسمعة والمكانة للجمعية  الدورتعزيز 
 ؛المتضرر البلد يالصعيد الوطني ف

 المتضرر للبلدة الجمعية الوطنية قدر بناءينبغي أن يكون  )9
 شملي أن ينبغيكما  ،الحركة استجابة من يتجزأ ال جزءاً 
الجمعية الوطنية  قدرة تعزيز إلى ترمي التي األهدافذلك 

وينبغي تنسيق . التشغيلي التنسيق مسؤوليات اتخاذعلى 
 أولويات أساس على ،جيد بشكلعموماً  القدرات ناءعملية ب

 حاجاتها؛والجمعية الوطنية 
 البلدالجمعية الوطنية في  بين العالقاتنبغي بناء ي )10

 الثقةالجمعيات الوطنية المشاركة على و المتضرر
 .عليها المتفق والقواعد ،بالمثل والمعاملة ،المتبادلة

 
 الحركة تنسيقمن الضروري أن تكون حاجات  :5النتيجة رقم 

لحالة الطوارئ  التأهبمرحلة بدءاً من وذلك  ،مستمدة من السياق
 حتى مرحلة المواجهة.

 

على  مبتكرتشغيلي  طارتم تطوير إ
عملية من أجل مستوى الحركة 

في  الفلبينهايان الذي ضري إعصار 
ستراتيجيات يضمن ا، 2013عام 

 اً جغرافي اً ة وتركيزيمجناوأولويات بر
شركاء الحركة. وعالوة يشارك فيه 
تم أيضاً وضع آلية رصد على ذلك، 

 اإلطار. وإبالغ للحركة معنية بهذا
 

 نيبالمواجهة آثار زلزال ومن أجل 
تم ، 2015أبريل في شهر نيسان/

"خطة واحدة، فريق ترجمة فكرة 
" إلى عمل من ةواحدعملية واحد، 

تشغيلية شاملة على نطاق  خالل خطة
، إلى جانب نيبالمن أجل  حركةال

 .اله ةنداءات الطوارئ المرافق
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 مختلف في اً متكرر اً موضوع "يةالسياق مسائلال" كانتقد ل

 أعالهبالنتيجة المبينة  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبطاو اإلقليمية، المشاورات
للجمعية الوطنية. وهناك اعتقاد بأن  المركزي الدورفيما يتعلق ب

 بين دعمالو المسؤوليات لتوزيع رئيسياً  محركاً يشكل  التشغيلي سياقال
 المسلحة زاعاتالنكما أن هناك اعتقاداً بأن . الحركة مكونات

أمام  المختلفة التحدياتات تزيد من التوتر أو الداخلية، واالضطرابات
 وقبولفضالً عن القدرة على النفاذ  والمستقل، المحايد اإلنساني عملال

ومن هذا المنطلق، فإن الخبرة والدراية لدى الجمعية . الشروط
 اإلنسانية ستجابةلال اً حاسم اً أمرالوطنية في البلد المتضرر تشكل 

 .سياقالمقترنة بال
 

وتعاون على المستوى القطري  تنسيقوينبغي أن تقترن أي عملية 
موجود  حركةمن مكونات ال مكون كلفي  المكملة القوة نقاطبالسياق الخاص بها، كما ينبغي أن تستند إلى 

 جراءبشأن إ اتفاقوثمة . االستجابة في المساهمةداخل البلد، أو إلى األطراف التي لديها االهتمام والقدرة على 
وذلك مع  ،)اإلقليمي البعد في ذلك في بما( هاومصالح هاوقدراتمكونات الحركة  ألنشطة شاملسياقي  مسح

أو  خططال مثل واآلليات األدواتتعتبر و. تحدياً  شكلي أن يمكن موضوعي تقييم إجراء على االتفاقالتسليم بأن 
بالسياق  الحركة استجابةاقتران  لضمان مفيدة الطوارئ وخطط الحركة، تنسيق واتفاقاتاالتفاقات القطرية، 

للجمعية  االستراتيجية الخطط معفمن الضروري أن تنسجم هذه االتفاقات  ذلك، إلى باإلضافةو. القطري
 .لكوارثالوطنية المعمول بها لمواجهة ا خطةال االعتبار في تأخذالوطنية، وأن 

 
من الضروري أن تشمل المناقشات وليتسنى إضافة البعد اإلقليمي إلى األبعاد المحلية والوطنية والدولية، 

غالباً ما تكون الجمعيات الوطنية في ف. ومن الناحية الواقعية، عنصر التكرار، وأن تختص بالسياق واألوضاع
واسعة  طوارئ حالة تواجهدعم جمعية وطنية زميلة يمنحها القدرة على أفضل وضع  فيالبلدان المجاورة 

 سبيل علىغير ذلك ( أو العنف أو المسلح النزاع حاالت في ميزةبيد أنه يتالحظ أن القرب ليس دائماً . النطاق
دى ل واالستقاللية الحيادتصور  مع المجاورة الدول مصالحقد ال تتوافق  حيث )النازحين تدفق مع المثال

 .لحركةا
 

 :التوصيات
قطرية  خطة على بناءً  الحركة استجابة وتنفيذ تصميمينبغي  )11

 لتناسب، وأن تكون مقترنة بالسياق حركةال مكوناتواحدة لجميع 
 صين بالبلد؛االخ قدراتالو الوضع

 اتفاقات ذلك في بما( السياقخاصة ب اتفاقات وضع ينبغي )12
خاصة  الحركة شركاء بين تنسيق آلياتكذلك و )الحركة تنسيق

 وأفضل منتظمال حوارال أساس علىالمداومة على تحديثها و بالسياق،
 .الممارسات

 
، كما أنه كفاءةب حركةال لتنسيق األهمية بالغالتأهب أمٌر  :6النتيجة رقم 

 ميمستدبشكل  االستثمار يتطلب
 

لألزمة السورية، العسير سياق الفي 
لتطوير  واعدة مبادرات جديدةهناك 

في األردن خطط قطرية للحركة 
جزئياً إلى استخالص تستند ، ولبنان

من االستجابة لألزمة الدروس 
كما تقوم مكونات الحركة السورية، 

بتكييف نهوجها في إطار التصدي 
بحيرة تشاد، مع يمية في لألزمة اإلقل

على التنسيق على  التركيز أوالً 
 المستوى القطري.

ضعت تدابير التأهب التي وُ هيأت 
الذي يان هاعصار إفي أعقاب 

تشرين الثاني / في  الفلبينضرب 
عندما بيئة مواتية،  2013نوفمبر 
الفلبين هاجوبيت  عصارإضرب 

، 2014ديسمبر في كانون األول/
 لياتللتفعيل الميداني السريع آل

 .بكفاءة حركةالنسيق ت



13  CD/15/5 
 

بوصفها  للحركة نسبية ميزة كوني أن ويجب، بكفاءة للتنسيق أساسيٌ  أمرٌ ثمة إجماع على التسليم بأن التأهب 
بناء العالقات  حيث من األزمةوقوع  قبل الجهود بذلتسنى  إذاف. اإلنسانيكيان عالمي فاعل في المجال 

 قيفرص االستجابة ذات الجودة والتنسفستزداد كثيراً  والتدريب،وجسور الثقة، وعقد االتفاقات، والتخطيط 
 حاالت من عدد في ذلك تجلى وقديؤدي إلى تحسن المواجهة واالستجابة.  المبكر إلنذارالجيد. فتحسين نظم ا

 ضرب عندما، و2015 نيسان/أبريل عام زلزال عقب نيبال في المثال سبيل على، واسعة النطاق الطوارئ
 .2014 ديسمبراألول/كانون  في الفلبين هاجوبيت عصارإ
 
 مثل، توقيع اتفاقات يجري تحديثها دورياً قبل وقوع األزمة، والتنميةالمشاركة في تسهله أن التأهب  براعتُ قد و

 أداةويمثل اتفاق تعاون الحركة . طوارئال / التأهب وخطط ،الثالثية التفاهم ومذكرة حركة،ال تعاون اتفاق
، وهو اتفاق الطوارئوقوع حالة  قبل مامن أجل مرحلة  بلد كلسياق  في للحركة الرئيسيةالتنسيق والتعاون 

صياغة هذا النوع من الوثائق والمواظبة على  وفروت. هاوقدرات الحركة مكونات أدواريحدد بشكل واضح 
 .الحركة شركاءبناء جسور الثقة بين  اً من المساهمة فيتحديثها مزيد

 
 أساسيية والتقنية أمٌر والتنسيق االستراتيجيةعلى المستويات  شتركةم محاكاة تمارينكما اعتُبر أن إجراء 

ال بشكل مواجهة األزمات تمكن الحركة من  لضمان  أكبربصورة  لتزامالل دعوة أيضاً  هناك تكانو. ومنسقفعَّ
 خطط المواجهة المشتركة وخطط الطوارئ. دعممشترك للقدرات، عند االقتضاء، بما يمكن أن ي تقييم إجراءب
 

 :التوصيات
، ال سيما الحركة تنسيق آليات، عالوة على ضمان تطبيق مواتيةتكاملية  بيئةوجود  ضمان حركةلل ينبغي )13

 ؛الحركة مكونات من العديد وجدي حيث المخاطرعالية  سياقاتال في
 ؛الحركةعلى نطاق  ستجابةا شهدت أنالتي يرجح  سياقاتال في الحركة قدراتتحديد وتقييم  يجب )14
كون توينبغي أن . والترويج لها تعزيزها وينبغيسبيل التأهب الكفء،  هي األزمة قبل ما اتفاقيات )15

 بداية ذمن سرعةب حركةال تنسيقمكِّن من توأن  ،تطبيقال ةوسهل ،تكاملية
 على مسبقةال تفاقاتاال في النظر أيضاً  ينبغيكما . الطوارئ حالة

الجمعيات الوطنية  قدراتل االعتبار بعين األخذ مع اإلقليمي، المستوى
 ؛المجاورة

 ،ممكناً  ذلك كان حيثما األزمة، قبل ما اتفاقات تتضمن أن ينبغي )16
 التشغيليالتنسيق أداة  استخدام يمكنو. عليها المتفق المسؤوليات توزيع

 ؛مرجعيةتوجيهي وقائمة فحص  كدليل )3 الملحق( حركةداخل ال
االستعمال الستجابة من شأن وجود مجموعة أدوات سهلة  )17

 لحاالت األساسية األدوات على التركيز مع ،)4 الملحق( حركةال
المستمد من  حركةوتنسيق ال تخطيط تدعم أن، واسعة النطاق الطوارئ

 .السياق
 

 الطوارئ،حالة منذ بداية وقوع  جيداً تنسيقاً  منسقةمن الضروري أن تكون االستجابة متسقة و :7النتيجة رقم 
 دةموحَّ مدعومة بأدوات وآليات  تكون أن ويجب

 

بعد  نيبالحركة في الكانت استجابة 
 2015عام زلزال نيسان/أبريل 

تنسيق الحركة على  إيجابياً  مثاالً 
ويرجع السبب في تسهيل بشكل عام. 

استجابة الحركة بسرعة كبيرة إلى 
اقتران اتفاقات وآليات تنسيق 
الحركة المعمول بها بالفعل في البلد 

تدابير التأهب بالسياق، فضالً عن 
 .وخطط الطوارئ السابقة
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 ال، مطبق أم حركةال تأهبكان  إذا عما النظر بغضالجمعيات الوطنية على أنه  بينالنطاق  واسع إجماعثمة 
من اجل  قصوى أهميةأمٌر ذو  زمةاأل بداية ذمن »العمل بطريقة صحيحة« لىع الحركة شركاء قدرة فإن

 .المستقبل في والتعاون لتنسيقا
 

اعتقاد  هناك كان الغاية، لهذه تحقيقاً و. استجابتها ونطاق التشغيلية هويتها ديتحدتسارع ب أن حركةويجب على ال
 مسؤوليات تخصيص ينبغي الطوارئ، حالةتلي وقوع  ساعةثماٍن وأربعين  إلىأول أربٍع وعشرين  خاللبأنه 

. والواليات والخبرات الفعالة القدرات أساس على الحركة مكونات بينتأكيدها فيما  أو الرئيسية التنسيق
للجمعيات الوطنية المشاركة  يتيح مما ،)مشترك بيانإصدار  أي( الحركة شركاءإبالغ ذلك فوراً إلى  وينبغي

 .منسقة بطريقة الحركة استجابةإطار في  ممكنة مساهمة يأل تخططأن 
 

، يمكن ألداة عملية مرنة شاركيةت قيادة نهجنحو  والسعي والمسؤوليات األدوار تخصيصب أن يظل ما يجبين
 العناصرالنظر في كل  وضمان المناقشات، لتوجيهمفيدة تكون أداة التنسيق التشغيلي داخل الحركة أن  أداةمثل 

فاق بشأن وتساعد هذه األداة، في إطار أي سياق، على االت .المطاف نهاية فيالبت فيها و ومناقشتها الرئيسية
أداة التنسيق ب اً قترحم 3يقدم الملحق و. وظيفة كل لمعالجة خطوات اتخاذ وضمان ،المختلفة القضايا هذه

 .تشغيلية سياقات في واختبارهابمواصلة تطويرها ، مع التوصية حركةالتشغيلي لل
 

 ذلك يشكل أن به مالمسلَّ  منف ،اً حاسمأمراً  ابوصفه والمسؤوليات ألدوارا تخصيصسرعة  إلىومع النظر 
 هذه من اتاألزم سياقاتوتتسم . الظهور بطيئةاألزمات  أو أمدها طال التي األزمات حاالتال سيما في  تحدياً 

 على نطاق ستجابةانطالق اال موعد تحديد الصعب من يجعل مما، ة واضحة لهانقطة بدايوجود بعدم  األنواع
 خاص اهتمام إيالء ينبغي الرمادية، المنطقةهذه  فترة خالل. وحركةال استجابة دورة حول وتنظيمها الحركة
 .االستجابة خطط فيتكيتطور الوضع ول مشتركال رصدال أجل من المناسبة التنسيق آلياتتطبيق  لضمان

 
 دورة انظر( تنفيذال رصدحتى  االحتياجات تقييمبدءاً من  المختلفة،االستجابة  مراحليجب االضطالع ب

 لهذه تحقيقاً تتسم بالكفاءة. و وآليات أدوات، وتعزيزها بتكاملية بطريقة ،)2 رقم الملحق الحركة، استجابة
لمختلف  منسقة أو مشتركةالتي تتضمن أداوت  – "حركةمجموعة أدوات استجابة ال"حاجة إلى فهناك  الغاية،
الجمعيات الوطنية،  بين( مشتركال أو منسقال التدريبب دواتهذه األ استكمال وينبغي. االستجابة جوانب

 واالتحاد الدولي، واللجنة الدولية).
 

لشدة تعقيد  نظراً و. مشترك أمني إطار أو المخاطر دارةمشتركة إل نهجيةم الراهن الوقت في الحركةليس لدى 
 الحركة في والموظفين المتطوعين وسالمة أمنفإن  أمدها، طال التي الطوارئ وحاالت النزاعات بيئات

يقتضي تحديد تعاريف  وبالمثل. وتدريب وعمليات ،أدوات تطوير في واالستثمار ،لمفصَّ  تقييمقتضي إجراء ي
المسائل  مناقشة عند هامة جوانبوالتزامات مهمة الرعاية مزيداً من العمل. وتشكل قضايا المساءلة واالمتثال 

 .يةاألمن
 
 أنظمةإلى وجود  دعواتأيضاً  هناك كانتالخاصة بتعزيز تنسيق وتعاون الحركة،  التشاور عملية خاللو

 المعلومات، وتكنولوجيا اللوجستي، مجالال في المثال سبيل على( مشتركة خدمات توفير عن فضالً  مشتركة
 واليةفيما يتجاوز نطاق ال للعمل التحول من مزيد إلى دعوة بمثابة هذا ويعتبر. )ذلك إلى وما دارة،اإل اتوخدم

 تقييم خالل من االستكشاف من اً مزيدوبالتالي فإن ذلك يقتضي . وتعاون الحركةتعزيز تنسيق  لعملية الفورية
 .الجدوى
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 :التوصيات
 أول غضون في المستوى ةرفيع مصغرة قمة عقد ينبغي )18

 أزمة تلي وقوع ساعةأربع وعشرين إلى ثماٍن وأربعين 
 واالتحادتضم الجمعية الوطنية على أن  ،النطاق اسعةو

الجمعيات الوطنية الموجودة  وكذلك الدولية، واللجنة الدولي
 االجتماعوضح هذا يي البلد المتضرر. وفمنذ فترة طويلة 

 ؛الحركة استجابة في إطار مسؤولياتالو هدافاأل
 مسؤوليات لتحمل ومشتركةتكاملية  طرقفي  النظر ينبغي )19

يتسن  لم إذاو. الحركة مكونات على نطاق والتنسيق القيادة
 زمةاأل بدايةعند  فيمكن التأهب،مرحلة القيام بذلك في 

استخدام أداة التنسيق التشغيلي داخل الحركة  واسعة النطاق
 ) كدليل توجيهي وقائمة فحص مرجعية؛3(الملحق 

 وتوزيع هدافاألب الحركةمكونات  بقية إبالغ ينبغي )20
 بيان شكل ييهم فلع السرعة وجه على المسؤوليات

 مشترك؛
 استجابةمن أجل  األساسية األدوات )4 الملحق(ينبغي أن تشمل مجموعة أدوات استجابة الحركة  )21

، السريع التدخل على القدرةو المعلومات، وإدارة والتقييم، والتخطيطحصر ال ذلك في بما الحركة،
 ؛المواردواالتصاالت، وحشد 

معاً إلى جانب موظفي الجمعية الوطنية  الدولي واالتحاد الدولية اللجنةمن  األمنيين خبراءيجب قيام ال )22
 العمليات وإدارة والسالمة األمن أدوات عن فضالً الراهنة،  السالمة / األمن لسياساتبإجراء استعراض 

 .ةممكنال المشترك واالستثمار التآزر مجاالت تحديد بهدف
 

. إذا ينبغي ارتكاز الفعَّ بشكل  حركةال استجابة من اً أساسي اً جزء ةمتماسكال االتصاالتتشكل  :8النتيجة رقم 
 .منسقة اتصاالت ومنتجات رسائل علىالقوي والمتميز ‘ صوت الحركة’
 

 مشهدباقتراناً  اإلنساني، القطاع في والنفوذ والمواردعلى المكانة البارزة  المنافسةتتزايد فيه  جو في
الضروري  من الوطنية، للحدود العابرة دينامياتالو الجديدةبالتقنيات  مدفوعاً  التغير سريعال االتصاالت

 رائدةال مكانتها على الحفاظ أجل منواسعة النطاق  الطوارئ حاالت في لالتصاالت منسق نهج اتباع للحركة
 .اإلنسانية الخدمات تقديمما يتعلق بفيوتعزيزها 

 
 رحاقتُ قد و ،واسعة النطاق الطوارئ حاالتفي  الحركة الستجابة اً استراتيجي اً عنصر السريع االتصاليشكل 

 السريعةلى التلبية قادرة ع حركةالضروري أن تكون ال ومن. العمليات من يتجزأ ال جزءاً  اعتبارها ينبغي أنه
. واسعة النطاق طوارئال حالة في الخارجي الجمهور من والرسائل اإلعالمية والمواد المعلومات على للطلب

 تمكين وينبغي. المتضررة المحلية المجتمعات الحتياجات األول المستجيبفذلك يعطي الحركة مكانة بوصفها 
 تسخيراالتصاالت المعنية باالستجابة من خالل  في لمشاركةمن االجهات الفاعلة من مكونات الحركة  جميع

 موارديشمل ذلك ضمان توفير الو. بها التنبؤ ويمكنموثوقة تتسم بالشفافية  بطريقة والموارد والخبرةالمهارات 
 .االتصاالتالكافية من أجل 

 

 بعد بدء عمليةوقعت األزمات التي تتسم 
رغبة تعزيز تنسيق وتعاون الحركة بال

تحسين تنسيق جهود االتصاالت في متزايدة ال
، ميانمارفي فمن خالل خطوات عملية. 

في غضون أسبوع بعد  صدر بيان مشترك
 2015أغسطس آب/في  الغزير بدء الفيضان

لسلطات إلى اشارة واضحة وإيجابية حمل إ
 استجابة الحركة.بشأن والجهات المانحة 

 
ثمة سابقة إيجابية ، السوريةفي األزمة و

الحركة، لدى استراتيجية االتصاالت شكلتها 
، تتضمن مشتركة متسقةات إنجازب ةمدعوم
 اإللكتروني موقعإنشاء ال

)red4syria.org( .لكن لم يكن ذلك باألمر و
عدم الهين، إذ كانت هناك عراقيل متمثلة في 

والخالف بشأن تحديد  ،كفاية آليات التعاون
لعالقات ، وتفكك نهوج ااألولويات المشتركة

موارد المع الجهات الخارجية، وعدم وجود 
التي يشيع التشغيلية  دواتاألمخصصة وال
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طريقة االتصاالت فيما  تبسيط مواصلةمن أجل  مشتركة مسؤوليةتتحمل  الحركة مكونات أنفهوم الم ومن
 عاداتالالتخلي عن ويتطلب ذلك . النطاق واسعة نسانيةاإل زماتاأل وحول أثناءها فيوتكيها وتنسيقبينها 

 هاوأدوات االتصاالت خطط وتنفيذ تصميم فيأوضح صياغة وتكامالً  أكثر نهجواتباع  الراسخة المؤسسية
جعل شركاء  في، لها فعاليتها مشتركالسرد ال مثل ،كةمشترال دواتوتجدر اإلشارة إلى أن األ. هاوإجراءات

 .واحد صوتالحركة يتحدثون ب
 
الة  تحديد لالتصاالت منسق نهجاتباع يضمن و وفير وت القرار، صناع على والتأثير ككل، للحركةمكانة فعَّ

 المتضررة المجتمعات مثل الرئيسيين المصلحة أصحابمن أجل  ةاألزم، وتحليل أوضاع مباشرة معلومات
 متماسكة بأصوات التحدث" في لحركةا طموحويتمثل . عام بوجه والجمهور والحكومات المانحة والجهات
أن  وينبغي. اإلنسانية األزمات من المتضررينمن أجل مصلحة  "واحد بصوتالتحدث  يكن لم إن - ومنسقة
 يكون أن يجبكما  األخرى، الفاعلة الجهات عن اً متميز كونأن يو المناسب، الوقت في الحركة صوتيرتفع 

 .ركةتطلبه الح ما حيث من اً هادف
 

 :التوصيات
واسعة النطاق، ينبغي للجهات الفاعلة  الطوارئ حاالت في )23

مشتركة  استراتيجية بشأن االتفاقمن مكونات الحركة 
 والنطاق الغرض تحدد، والخارجية الداخلية التصاالتل

على أن  والعمليات، التنسيق هيكل عن فضالً  واألنشطة،
 ؛الحركة استراتيجية في دمجهايجري 

 تطوير حركةمن مكونات ال الفاعلةاالتصاالت  جهاتينبغي ل )24
 قوي بصوت التحدث بهدف مشتركة ومنتجات أنشطة

 ؛ومتماسك
 في التصاالتل إطار وضع لحركةتقدم، ينبغي ل ما لتحقيق )25

 التنسيق، آلياتمالمح  يحددواسعة النطاق،  الطوارئ حاالت
 ،مخططات التحقق من الصالحيةو ،القرار صنع يةعملو

 ؛مكوناتمختلف ال ومسؤوليات وأدوار
 فضالً  ،السريع التدخل من أجل قدرةو وآلية مشتركة، أدوات الحركة اتصاالت إطار يتضمن أن ينبغي )26

 اً محلي االتصاالت مجال في كافيةال االستجابة لضمان القدرات وبناء المعرفةتشاطر  عناصر عن
 .اً وعالمي

 
 فيما بين مكونات الحركة التنافس وعدم التكامل على المواردحشد ل الحركة نهجينبغي بناء  :9النتيجة رقم 

 
 غير بطريقة مانحةال جهاتأن تتواصل مع ال الحركةه لم يعد ممكناً لمكونات أن عواس نطاق على به مالمسلَّ  من

 يقوضها. األمر الذي أسوأ في، أو تتناقض فيما بينها األحوال أحسن في الطلباتتتكرر أو تتداخل فيها  منسقة،
 .األموال جمع على اقدرته في المطاف نهاية فييؤثر و كلها، الحركة مصداقية

 

تشير التقارير إلى وجود حاالت 
تذرعت فيها الجمعيات الوطنية 

جة الضرورة اإلنسانية، أي أن بح
االستجابة لحاجات السكان 

األسبقية على كل لها المتضررين 
عدم تنسيق اعتبار آخر، لتبرير 

الحصول عدم  أنشطتها الدولية و/أو
الجمعية  على موافقة رسمية من

ولذلك البلد المتضرر. الوطنية في 
 الً تكامأكثر لنهج الحركة فإن اتباع 

ة ساعدالم هيمكنسوسيمنح الحوافز 
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 كحدينبغي لهم،  هأنعلى فيما بينها ، وتتفق مشتركةنداءات  قديمت في المتمثل لتحديلفهم  الحركة مكوناتولدى 
 األنشطة وعرض ،االزدواجية تجنبمع  منسقة، بطريقة نداءاتال إطالق على ينقادر، أن يكونوا أدنى

، إلطالقتخطيطها  أو ،حركةال مكوناتإطالق  عند أخرى، وبعبارة. تكاملةم بطريقة للحركة المخططة
 منتظم بشكل تماسكالو والتزامن والتكامل التنسيق ضمانهو  الهدف يكون أن ينبغي منفصلة، طوارئ نداءات

 للنداءات المناظرة. مانحيننحو ال ةفيما يتعلق بالرسائل الموجه
 

 بدءاً  ،األزمةوقوع  بداية ذمن جيداً  تنسيقاً  ومنسق تكاملينهج اتباع وثمة تسليم بأن ذلك ال يتحقق إال من خالل 
 مشتركة طةتتضمن خ ،اعتيادياً  مصممة استجابة عن فضالً  أمكن، حيثمامشترك و تقييم احتياجات منسق،ب

دين وإبالغ ورصد  التواصل مع المانحين بشكل منسق تنسيقاً جيداً. أيضاً ذلك  يشمل أن وينبغي. موحَّ
  

انطالقاً من  بالكامل المشتركةلالنتقال نحو إطالق النداءات  لحركةمكونات ال العديدةالمناشدات  مع وتماشياً 
، يجري جديدة معاييرفقد بزغت  الدولي، واالتحاد الدولية اللجنة من كلقيادة  المعلن لدى مشتركال طموحال

 واسعة النطاق. الطوارئ حاالت في فقط واحد دولي نداء إطالق خاللها من
 

 :التوصيات
 

 أزمةمن أجل فيما بينها ومتنافسة  منفصلة دولية نداءات إطالقفادي ت ىإل تهدف أنللحركة  ينبغي )27
 ؛ومتكاملةمنسقة  حركةجمع التبرعات لدى ال آلياتأن تكون  ينبغيو. واحدة

 عند وتطبيقهلدى الحركة، وصقله  المنسق الطوارئ نداء نموذجمقترح  تطوير مواصلة ينبغي )28
 .بالكامل المشتركةالنداءات  جدوى استكشاف بهدف وذلك ،االقتضاء

 
وضع و االمتثال عدم بشأن الشفافية زيادة خالل من والمساءلة االمتثالينبغي مواصلة تحسين  :10النتيجة رقم 

 السليمة للممارسات حوافز
 

 لقواعدل الحركة مكونات امتثال )عدم( حول قليميةاإل مشاوراتدارت جميع القضايا التي نوقشت خالل ال
 حلولوعموماً، فمن الصعب وضع . االمتثال نفاذإل حركةعلى نطاق ال آليات وجود وعدم القائمة، واألنظمة

من شأنها أن تنطوي على حيث إنه  المرحلة، هذه في فورية
في  الحركة داخل والرغبة جدوىالمالءمة وال استكشاف يةعمل

 .المتثالل آليةوجود 
 
أي عمل  حول االمتثال عدمالمعنية ب الرئيسية القضاياتدور و

مسبقة من دون الحصول على موافقة ما جمعية وطنية في بلد 
 أي خارج أنشطةأي  تنفيذ أو ،البلدهذا  داخلالجمعية الوطنية 

اإلقرار بأن  تمذاته، فقد  المنطقوب. عليه متفق يتنسيق إطار
غير الملتمسين تحمل تأثيراً سلبياً محتمالً  األفرادالسلع و مسألة
من المفهوم و. كذلك الحركة سمعة وعلى االستجابة أنشطةعلى 

 فيتولد مخاطر جماعية يمكنها،  والمساءلة االمتثال قضاياأن 
 كل أو أي سمعة في ؤثرأن ت للمعلومات، الفوري تبادلال عصر

 .الحركة مكوناتمكون من 
 

عام  يبالنفي إطار مواجهة آثار زلزال 
التي اتبعت الممارسة النهوض ب، و2015

االتحاد الدولي أطلق ، يبوالاإلخالل أزمة 
، فريدةعمل على أساس خطة  اً واحد نداءً 

األهداف بشركاء الحركة فيها ساهم 
شاركت خبراتهم. فواألنشطة في مجاالت 

نداء من أجل الإطالق  فياللجنة الدولية 
 هامانحي، ووجهت البعثات الدائمة في جنيف

تم ونداء االتحاد الدولي. إلى الرئيسيين 
الخطوط العريضة آلليات يحدد توقيع اتفاق 

األمر الذي  ،نظمتيناسترداد التكلفة بين الم
لتعاون المستقبلي في نحو االطريق يمهد 
 الموارد. حشدمجال 
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 هاولوائحالحركة  قواعد مع توافقي أن الحركةمكون من مكونات  كله ينبغي لأن على عام إجماع وهناك
 الممكنة، الحوافز استكشاف خالل مناالمتثال  هذااً أنه من الضروري تعزيز الحققد اقتُرح و. الحالية

كما اقتُرحت أفكار حول رصد . سليمةال والممارسات االمتثال عدمعن  حركةال مكوناتل "الكشف والمجازاة"و
 .)السلع غير الملتمسة حجم تتبع المثال سبيل على( االمتثال قياس وطرقاألقران، 

 
 :التوصيات

التي تسبق انعقاد  الفترة في والمساءلة االمتثالالمعنية ب قضايابشأن  كبير تقدمإحراز  حركةينبغي لل )29
 ؛2017 في عام القادم المندوبين مجلس

 سياق، أي في بها وااللتزام ،والمعايير القواعدضمان اإللمام ب على جماعية بصورة العمل حركةينبغي لل )30
ذلك  يشمل أن وينبغي. وسريعةمنصفة  بصورةالخالفات و االمتثال عدمتسوية أي مسائل تتعلق بو

 وحل الخالفات. / النزاعات وتسوية واالمتثال للمساءلة جديدة آليات استكشاف
 

4- 3B المضي قدماً واالستنتاج والختام 
 

 المندوبين لمجلس 4 القرار منالمعنية بتعزيز تنسيق وتعاون الحركة المنبثقة  التشاورية العملية اعتبار يمكن
. ووضوح بصراحةطموح العمل معاً  تبادل الحركة، وأنها أتاحت لمكونات إيجابيةوصفها عملية ب 2013 لعام

الجمعيات و الدولي واالتحاد الدولية اللجنة بين شموالً  أكثر وعقلية متجدد حوارمجرد تأصيل ولم تقف عند 
وتجلت  لماضية،ثمانية عشر اال األشهر على مدىالفورية للتنسيق  تحسيناتال أيضاً  تعززوإنما  ،الوطنية

، الفلبين إلى تشاد بحيرة منو ،اليمن لىإ نيبال منالتي وقعت مؤخراً،  الكبرى الطوارئ حاالت فيواضحة 
 زيادة خالل منتمكنت الحركة،  السياقات، هذه فيو. ةسورياألزمة ال إلى اإليبوالمن  المتضررة البلدان منو

 التالحم من صورة وتقديم ،المتضررين السكان لحاجات أفضل بشكل االستجابةمن  والتعاون، التنسيق
 ،أيضاً لنفسها  ولكن والمستفيدين، لمانحينل فقط ليس ،حركة فقد برهنت الواقع، فيو. للحركة المهنية والكفاءة

 شموالً  أكثر بطريقة معاً  العمل خالل من، وذلك وتحقيق المزيد، بشكل أفضل ،المزيدعلى بذل  قادرة أنها
 .فيما بين مكوناتها دون تنافسو
 

تفي "الضرورة الملحة لضمان أنها و هميةباأل الحركةبشكل كاٍف على اعتراف  المشاورات برهنت كما
 الطموح هذا وينعكسالتي تواجه العمل اإلنساني حالياً ومستقبالً.  لتحدياتمن أجل التصدي ل "بالغرض
 قوية أفكارفقد بزغت من هذه العملية  ذلك، إلى وباإلضافة. التقرير لهذا المصاحبة العمل خطة في بوضوح
 اتالتغير هذه وبعض. "التحولي التغير" بأنها وصفت ما كثيراً التي  للحركة، جديدة طموحاتإيذاناً ب، ومبتكرة

 .أيضاً  استكشاف
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 1الملحق 
 

 الحركةفي  تعاونالو تنسيقال تعزيز
 

 2017-2016 عاميل العمل خطة
 

 حركةالتي أجريت على نطاق ال تشاوريةال عمليةحصائل  إلى واستناداً . 2015 عامل المندوبين لمجلسوتعاون الحركة  تنسيق تعزيز تقريرهذه  العمل خطةتكمل 
. القادمة السنوات في الحركة مكونات بها لتضطلع ملموسة وإجراءات أهداف إلىللتقرير  الرئيسية والتوصيات النتائج ترجمت افإنه ،2015و 2014 عامي مدى على
 المشهدإطار  في بها التنبؤ يمكنو الةوفعَّ  متماسكة إنسانية استجابة توفيرالالزمة ل اإلجراءات تنفيذ خالل منالحركة "تفي بالغرض"  أن ضمان إلى تهدف وهي

 .المتغير اإلنساني
 
 تحقيق في، ويسهم محددة حصائل إلى ؤدييس اإلجراءات هذه اتخاذ أنب توقع مع محددة، إجراءات عدةينطوي كل منها على  أهدافخطة العمل إلى ثمانية  نقسمتو

 إجراءات تنفيذ سياقات أو البلدان لعدد أدنى اً حد الغايات بعض وتهدف. تنفيذال رصد لتسهيل إجراء لكل زمنياً  محددةال الغاياتو ملموسةال نتائجال فعرَّ تُ و. األهداف
إلى  2016وتغطي خطة العمل فترة عامين، من . الحركة مستوى على تشغيلية استجابةألن تشهد  احتماالً  األكثر البلدان لتلك األولويةوسيجري إيالء . مختلفة
 الطموحيلزمه المزيد من  والتنسيق التعاون بتحسين لتزاماالبيد أن . 2017 عاملى مجلس المندوبين عرض عيُ  شامل مرحلي تقريريتعين في نهايتها إعداد  ،2017

قد  التي عمليةمعلماً رئيسياً لهذه ال 2017عام لسيكون مجلس المندوبين  ،منها ستكشافياال سيما ال اإلجراءات، بعضففيما يتعلق ب لذلك، ونتيجة. بشكل كبير والتركيز
 .تتجاوز هذا الخط الزمني

 
 وبالمثل،. تتحققلكي  الحركة شركاء جميعمن  ومشاركة مستمراً  التزاماً  تتطلب هيوتنشد الغايات الموضوعة لخطة العمل هذه الواقعية وأن تكون قابلة للتحقق. و

 بناءعزز سيخطة العمل هذه  تنفيذفإن التعاون والتكاتف من أجل  النحو، هذا علىو. لمواردل وتجميع جماعي كجهد لتنفيذالالزمة ل المواردتدبير  إلى النظر غيينب
 .الحركةمكونات فيما بين  الجيد التعاونوفرص  عالقاتال
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 2017-2016لعامي  العمل خطة
 
 
 عمليات وبعد وأثناء قبل والتعاون التنسيق تحسين خالل من زيادة كبيرة األحمر والهالل األحمر للصليب الدولية التأثير اإلنساني للحركةزيادة : الهدف العام بيان

  واسعة النطاق. الطوارئ
 الغاية المخرجات الحصائل اإلجراء

 التدريب المالئمة.ووالتأهب  التنفيذ آليات بفضل والثقةالتكامل  بروح وتطبيقه حركة،ال لتنسيق التنظيمي : اإللمام باإلطار1الهدف 

واالتحاد الدولي والجمعيات  الدولية اللجنةنقوم 
التي تواجهها  والنجاحاتالوطنية بتوثيق التحديات 

 الطوارئ حاالت في التنظيمي اإلطار تنفيذأثناء 
 نطاق.واسعة ال

وأوجه عدم  والثغرات التحدياتتحديد  •
المحتملة،  (التنافر) والنجاحاتالتماسك 

 وتدعيم ذلك باألدلة؛
 اإلطاربها  ليسهِّ التي  لكيفيةعلى ا أمثلة •

وتعاون الحركة أو  تنسيقفعالية  التنظيمي
 يعرقلها.

 بما، األدلة على قائمة دروساستخالص  •
عمليات التقييم الفوري  ذلك في
 .مشتركال

المقرر  التقرير في الرئيسية النتائج إدراج •
مجلس المندوبين عام عرضه على 

2017. 

 أداة تطوير الدولي واالتحاد الدولية اللجنة تواصل
على ، للمساعدة الحركةالتشغيلي داخل  تنسيقال

 حاالت في المسؤوليات توزيع حول الحوار
 التأهبفيما يتعلق ب(واسعة النطاق  الطوارئ

 وفقاً  اوتكييفهميدانياً  داةاأل اختبارو ،)المواجهةو
 .لذلك

 أداة بواسطة التنظيمي اإلطار تطبيقتسهيل  •
 ؛االستخدام وسهلة بسيطة

 على القدرة لزيادة نتيجة الثقةمستوى  زيادة •
 .التنبؤ

 الحركةالتشغيلي داخل  تنسيقال أداة نشر • .الحركةالتشغيلي داخل  تنسيقال أداة •
واسعة  الطوارئ سياقات في وتطبيقها

 ينايرالنطاق قبل حلول كانون الثاني / 
2017. 

 بمشاركة الدولي واالتحاد الدولية للجنةاقيام 
الجمعيات الوطنية، باالشتراك في إنتاج نموذج 

 حاالت في والتعاون التنسيق تدريبي وفيديو بشأن
 اإلطار ذلك في بما( النطاق واسعة الكوارث
 واآلليات واألدوات ،الحركة تنسيقل التنظيمي

 ).المتاحة

 الحركة داخل التنسيق طارتقديم تفسير إل •
 بمصطلحات سهلة؛

 الحركة تنسيقبشأن  والفهم المعرفة تحسين •
 .المتاحة واآلليات واألدوات

 باللغات حركةعن ال فيديوإنتاج  •
 والفرنسية سبانيةواإل اإلنجليزية
 ؛والعربية

من أجل القادة  حركةال تنسيقإدراج  •
 للصليب الدوليةالتنفيذيين باللجنة 

الجمعيات و الدولي واالتحاد األحمر،
 الوطنية في نماذج التدريب الموجودة

 قبل حركةال داخلالمنتج  فيديونشر ال •
 ؛2017 ينايرحلول كانون الثاني / 

 في العمليات قادة من٪ 40مشاركة  •
الدورات التدريبية قبل حلول كانون الثاني 

 .2017/ يناير 
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(الحشد الدولي والتأهب للعمل، ومركز 
 المعلومات والرصد، الخ).

 وبعدها. الحركة فترة استجابة طوال دورها في المتضرر للبلد الوطنية الجمعية دعم: 2 الهدف

 قدرات لبناء مشترك نهجل حركةال مكوناتتطوير 
 التنفيذية القيادة مجالالجمعيات الوطنية في 

 .والتنسيق

 ،اً وتماسك كفاءة أكثر لحركةا نهجأن يكون  •
الجمعيات  قدراتالمعني ببناء ها لنهج ومكمالً 
 .القطري المستوى على الوطنية

 ياقاتمع الس القدرات بناء أنشطةتناغم  •
 .الصلة ذات

من  ،2017 عام بحلولانتهاء الحركة،  •
 بناء أجل من الحركة اتفاق تطوير

سياقاً من  15 عن يقل ال فيما القدرات
 واسعة استجابة تشهد أن المرجح السياقات

 .الحركةعلى نطاق 
الجمعيات و الدولي واالتحاد الدولية اللجنةقيام 

الوطنية باستعراض أدواتهم/عملياتهم األساسية 
تحقيق التناغم  أجل من القدرات بناءالمعنية ب
تدبير الموارد الالزمة  خطط ذلك في بما والتكامل،

 .القدرات لبناء

 بناء خطط تنفيذ في والكفاءة التماسك زيادة •
 ؛القدرات

 بناء وعمليات أدوات حول الحوارتواصل  •
 .القدرات

استعراض األدوات األساسية لبناء  • .القدرات بناء أدواتتناغم وتناسق  •
واللجنة  الدولي االتحادالقدرات لدى 

 عام حلولالدولية والجمعيات الوطنية قبل 
2017. 

الستخالص ممارسة  الحركة مكوناتجري تُ 
 السابقة القطرية الخطط أساس على لدروسا

 ،ككل سورية ألزمة المثال سبيل على( والجارية
 مواصلة، و)نيبال زلزال، والفلبينوإعصار هايان ب

 حركة".قطرية للخطة الال" نهج تطوير

تماسك خطط الحركة للمواجهة وارتكازها  •
 وقدرات ،عليه متفقال االحتياجات تقييمعلى 

 مكونات بين التكاملالجمعيات الوطنية، و
 ؛الحركة

. واستقاللهاالجمعيات الوطنية،  دور دعم •
ها بعد انتهاء عملية استجابة الحركة تركو

 أقوى مما كانت عليه قبلها؛
 الجمعية الوطنيةوحوافز  فرص زيادة •

المشاركة من أجل دعم الجمعية الوطنية 
 .منسقة بطريقةالمضيفة 

 
 
 
 
 
 
 

توثيق الدروس المستخلصة،  •
 ؛المقبل سياقوتشاطرها، وتطبيقها في ال

وجود نموذج وقالب وأمثلة لكل خطة  •
 قطرية للحركة.

خلصة المست الدروستقرير بشأن عرض  •
 ؛2017لى مجلس المندوبين لعام ع

طة القطرية للحركة في خاستخدام قالب ال •
 عام لولسياقات بح 10ما ال يقل عن 

2017. 
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 المالءمة والفعالية لزيادة للسياق الحركة تكييف استجابة: 3 الهدف
 طخط أو اتاتفاقفيها  وجدتالتي ال  سياقاتال في

 في الحركةتشرع مكونات  ،قطرية طوارئ
 تسهل أن شأنها من اتفاقات إبرام أجل من مناقشات

بما يتناسب مع  حركةال استجابة وتنفيذ تصميم
التنسيق التشغيلي  أداة اختبارب/  باستخدامالسياق (

 داخل الحركة).
 

وخطط  اتفاقاتفيها  توجدأما في السياقات التي 
، فيجري مناقشة وتحديث هذه قطريةطوارئ 

 االتفاقات أو الخطط بشكل دوري.

 لحاالت الحركة مواجهة وتنفيذ تصميم •
واسعة النطاق بشكل يتناسب مع  الطوارئ

 ؛جماعي بشكلالسياق، ومتفق عليه 
 االتصاالت لزيادة نتيجة الثقةمستوى  زيادة •

 .الجماعي التخطيط المبادالت وممارساتو

إبرام أو تحديث اتفاقات تنسيق الحركة  •
 خطط أو/و ثالثية تفاهم مذكراتو/أو 

 .طوارئ

 اليوجد لدى ما  ،2017 عام نهاية بحلول •
من السياقات التي  ،سياقاً  25 عن يقل

يرجح أن تشهد استجابة على نطاق 
الحركة، اتفاقات تنسيق الحركة جديدة أو 

 محدَّثة، تكملها خطط طوارئ ذات صلة.

 واسعة النطاق. الطوارئ لحاالت جماعي لالستجابة بشكل تحسين تأهب الحركة: 4 الهدف
 بشكل محددة سياقات في الحركة مكوناتاضطالع 
خطة  من كجزءأن يكون ذلك  ويفضل جماعي،

 واألصول، الخبرة،( قدراتبتحديد  لطوارئ،ا
 مكونات جميع وأنشطة ،ومصالح ،)والموارد
 على الصعيدين القطري واإلقليمي. الحركة

تيح ت هاومصالحالحركة  قدراتب اإللمام زيادة •
 في بما( كفاءةتحديد أولويات نهج الحركة ب

 ).الثغرات تحديد خالل من ذلك

حسب السياق  الحركة قدراتتحديد  •
  .عليه متفق قالب إلى استناداً 

يكون قد تم  ،2017 عام نهاية بحلول •
تحديد قدرات ومصالح وأنشطة الحركة 

 .سياقات 5 عن يقل الفي ما 

والجمعيات  الدولي واالتحاد الدولية اللجنةقيام 
المعنيين  والمعلمات مفهومال استكشافالدولية ب

إلكترونية  بوابةعالمية لتحديد القدرات و أداةب
  .معلوماتالعالمية مشتركة لتشاطر 

ومصالحها تتيح  الحركة قدراتاإللمام ب زيادة •
 المستوى على الحركة نهج أولوياتحديد ت

 .بكفاءة العالمي

التطوير المشترك لالختصاصات  •
 .عالمية أداة تطويرالمعنية ب

المعنية  المقبلة خطواتلل محددة توصيات •
 .2017بمجلس المندوبين لعام 
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 مع بالتشاورالدولي،  واالتحاد الدولية اللجنةقيام 
 أدوات تنقيح فيالجمعيات الوطنية، باالشتراك 

 سبيل على( المناسب النحو على الرئيسية التنسيق
تنقيح القالب والمذكرة التوجيهية المعنيين  ،المثال

الصبغة الرسمية  إضفاءباتفاقات تنسيق الحركة) و
 .على مقترح مجموعة أدوات الحركة

الراهنة  الممارسةمع  الحركة أدوات تكييف •
 حاالت في الحركة تنسيق في المتمثلة

 .نطاقواسعة ال الطوارئ

 نهايةنشر مجموعة أدوات الحركة قبل  • إتاحة مجموعة أدوات الحركة الكاملة. •
 .2016 عام

 واالتحاد الدولية اللجنةقيام الخبراء األمنيين لدى 
الجمعيات الوطنية،  مع بالتشاور الدولي،

المعنية  حركةلل األمنية لترتيباتباستعراض ا
 .النطاق واسعة عملياتبال

 فيتماسكاً وفعالية  أكثر سالمةال/  ألمنل إدارة •
 .الميدانية العمليات

 لحركة،ل األمنية الترتيبات استعراض •
 وأفضل لخياراتا قائمة ذلك في بما

 .الممارسات

 لحركةل منيةاأل لترتيباتا عرض إطار •
 .2017 مجلس المندوبين لعام لىع

والجمعيات  الدولي واالتحاد الدولية اللجنةمواصلة 
 الخدمات تقديم جدوى ستكشافالوطنية ال

 .الحركة داخل ةالمشترك

تقديم خدمات الحركة بمزيد من الفعالية  •
 والكفاءة االقتصادية.

، المشتركة الخدماتتقديم  فرصتحديد  •
 .االقتضاء عندوإيقافها 

 في الممكنة الخبرات/  النتائج إدراج •
المقرر عرضه على مجلس  التقرير

 .2017المندوبين عام 

الجمعيات و الدولي واالتحاد الدولية اللجنةمواصلة 
تناغم القدرة على  جدوى ستكشافال الوطنية

، وحدات مواجهة المثال سبيل علىالتدخل السريع (
 )الخالطوارئ، وحدات االنتشار السريع ... 

الدعم السريع في قدرة الحركة على تقديم  •
العمليات واسعة النطاق بمزيد من التناغم 

 والفعالية.

 النحو على الفرصمواصلة استكشاف  •
 .المحدد

 في الممكنة الخبرات/  النتائج إدراج •
المقرر عرضه على مجلس  التقرير

 .2017المندوبين عام 

 التالية لوقوع حالة األولى الساعات على خاص بوجه التركيز مع منسقة، النطاق بطريقةواسعة  الطوارئ مواجهة حاالتبشكل جاد من أجل  الحركة يسع: 5 الهدف
 .الطوارئ

أول في غضون  المستوى رفيعة مصغرة قمة عقد
تلي وقوع  ثماٍن وأربعين ساعة أربٍع وعشرين إلى

حضورية)، يليها إصدار  أو افتراضيةقمة (األزمة 
 .بيان مشترك

 
 تطوير الدولي واالتحاد الدولية اللجنةمواصلة 

 الخبرات إلى استناداً  مصغرةال قمةال مفهوم
 .خلصةالمست والدروس

 بسبب التنسيق نوتحسُّ  الثقةمستوى  زيادة •
وزيع المسؤوليات بشكل تاالتفاق على 

 ؛واضح
 في بماوفي تنفيذه،  تنسيقال في الرغبة زيادة •

 .المسؤوليات تقاسم ذلك

 الفوري/ التقييم  الدروساستخالص  •
 الدولية اللجنةالذي تجريه  المشترك
 تنسيق على التركيزمع  الدولي واالتحاد
 االستجابة مرحلة في الحركة

يكون قد جرى  ،2017 عام نهاية بحلول •
 مشترك بيانإصدار /  مصغرة قمةعقد 

 حاالت من٪ 75 في(على سبيل االختبار) 
إجراء و نطاق،واسعة ال الجديدة الطوارئ

 .ص الدروسممارسة استخال
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إلى جانب  الدولي واالتحاد الدولية اللجنةقيام 
الجمعيات الوطنية بوضع تصور لمفهوم نشر 
مسؤولي تنسيق الحركة، واختبار ذلك النشر 

 في للحركة المشتركة المصالح خدمةبغرض 
 .نطاقواسعة ال الطوارئ حاالت

 

، وفي الحركة مكونات بين الثقةمستوى  زيادة •
 ؛الحركة التنسيق آليات

 استجابةبشأن  كفاءةالو التنسيق مستوى زيادة •
 .الحركة

مسؤولي  نشراستخالص الدروس بشأن  •
 الطوارئ حاالت في الحركة تنسيق

 واسعة النطاق.

 نشريكون قد جرى  ،2017 عام بحلول •
 طوارئ حالة في الحركة تنسيقمسؤولي 
وعرض تقرير تقييمي مع  نطاق،واسعة ال
على مجلس المندوبين عام  توصيات

2017. 

 العامة الصورة من مكوناتها، وتعزيز مكون لدى كل االتصاالت إمكانات وتعظيم ومتماسكة، قوية رسائل تقديم خالل من فعَّال من مكانتها بشكل تعزز الحركة: 6 الهدف
 واسعة النطاق. الطوارئ حاالت أثناء للحركة

 مع بالتشاور الدولي، واالتحاد الدولية اللجنةقيام 
 إطار واختبار تطوير مواصلةالجمعيات الوطنية، ب

 الطوارئ حاالت في الحركةلدى  التصاالتل
 واتخاذ التنسيق آليات يحددواسعة النطاق، 

 ،ومخططات التحقق من الصالحية القرارات
 .والمسؤوليات واألدوار

خدمة  تقديم على الحركة مكونات قدرةتعزيز  •
واسعة  الطوارئ حاالت العامة فياالتصاالت 

 بشكل مشترك أو منسق؛ نطاقال
 مع صلاوالتو والمصداقية التأثير زيادة •

 .المستهدف الجمهور

 الطوارئ حاالت في التصاالتل إطار •
 .نطاقواسعة ال

 الطوارئ حاالت في اإلطار آليات تجريب •
طيلة عامي  نطاقواسعة ال الرئيسية

 .2017و 2016

 واالتحاد الدوليةفي اللجنة  االتصاالتقيام أقسام 
بتطوير  المشاركة الوطنية والجمعيات الدولي
 الطوارئ حاالت في لالتصاالت مشتركة أدوات

 .مرحلة التأهب ذلك، ويشمل طاقواسعة الن

خدمة  تقديم على الحركة مكونات قدرة زيادة •
واسعة  الطوارئ حاالت في العامة االتصاالت

 منسق؛ بشكل مشترك أو نطاقال
 مع صلاوالتو والمصداقية التأثير زيادة •

 .المستهدف الجمهور

 بوابة إلكترونية لتشاطر المعلومات؛ •
فيما  اتنجازفحص مرجعية إل قائمة •

 ؛االتصاالتيتعلق ب
لدى  االتصاالت الستراتيجية نموذج •

 ؛لحركةا
دة؛ تشغيل إجراءات •  موحَّ
 المجتمعات إشراكإرشادات من أجل  •

 .المحلية

اإللكترونية  بوابةال ومعلمات مفهومتحديد  •
، 2016لتشطر المعلومات قبل نهاية عام 

 ؛2017 عام وإنشاء البوابة خالل
، قالبإتاحة قائمة فحص مرجعية، و •

دة قبل  تشغيل وإجراءاتإرشادات، و موحَّ
، ويجري تطبيقها حتى 2016 عام نهاية
 .2017 عام نهاية

الجمعيات و ،الدولي واالتحاد الدولية اللجنةم اقي
سبل  استكشافب ،المتاحة القدراتالوطنية ذات 

ومهمة ، السريع لتدخلمشتركة ل قدرة تطوير
 حاالت في االتصاالتمعنية ب حركةلل تنسيق

 .الطوارئ
 
 
 
 
 

صورة  دعمعلى  الحركة شركاء قدرة زيادة •
الصليب األحمر والهالل  حركةومكانة 

على  الحفاظ مع االتصاالت، خاللاألحمر من 
 .مكون لكلوالمصالح المنفردة  الهوية

 السريع لتدخلالمشتركة ل القدرة حديدت •
 ؛للتنفيذيتها وجاهز

 قدرةال تنسيق غضون ذلك، يجري في •
 ممكناً  ذلك كان كلماالسريع  التدخل على
 .نطاقال واسعة الطوارئ حاالت في

 تقريرال في والتوصيات النتائج إدراج •
المقرر عرضه على مجلس المندوبين عام 

2017. 
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 واسعة النطاق. الطوارئ حاالت في لحشد الموارد ومتكامل متماسك لنهج الحركة عابات: 7 الهدف
 الدولي واالتحاد الدولية اللجنةمواصلة 

الحركة  نموذج وصقل واختبار تطوير
نداء الطوارئ المنسق" من أجل " بشأن

 في اقالنطواسعة  الطوارئ حاالت
التواصل مع  ذلك ويشمل المستقبل،

 ذلك في بما(المانحين وإمدادهم بالتقارير 
 .)منسقةال الثنائية المساعدات تتبع

ة منسق ة النطاقواسع الطوارئ نداءات •
وخالية من التنافس  ةزامنة ومتومتكامل

 ؛داخليال
عن  الجماعية بالمسؤوليةالشعور زيادة  •

أمام  لمساءلةالخضوع لو عملياتال
 ؛المانحة جهاتال
 المخصصة األموالفي  محتملة زيادة •

 الستجابة الحركة بشكل عام.

 نداءاتل الحركةاختبار نموذج  •
 الطوارئ حاالت في الطوارئ

 ؛المقبلة
ممارسة استخالص الدروس،  •

 وتحسُّن النموذج وتكييفه.

من  ،2017 عام بحلولاالنتهاء،  •
 نداءالحركة ل نموذجاختبار 

 حاالت جميع في نسقالم ارئوالط
 واسعة النطاق. الجديدة الطوارئ

 الدولي، واالتحاد الدولية اللجنةقيام 
 مواصلةب الوطنية، الجمعيات مع بالتشاور

، واحد دولي نداء إطالق جدوى استكشاف
 والميزانيات واألنشطة هدافاأل يتضمن

 .األخرى المكوناتالمعنية ب

التماسك و الكفاءةنطباع عن اال نتحسُّ  •
 ؛الحركة استجابة في الوضوحو
 من الجماعية بالمسؤوليةالشعور زيادة  •

أمام  لمساءلةالخضوع لو العمليات حيث
 ؛المانحة لجهاتا
 .التبرعات زيادة احتمالتزايد  •

 النداء وشروطه؛ نموذجتحديد  •
 .تفاقاال / تفاهمال مذكرةقالب  •

 مذكرة قالبإتاحة ، ونموذجتحديد ال •
 ؛2016 عام نهايةقبل  تفاهمال
 بحلول تفاهمال مذكرة قالب اختبار •

 .2017 عام

 الدولي، واالتحاد الدولية اللجنةقيام 
 استكشافب الوطنية، الجمعيات مع بالتشاور

 مشترك نداءالتحرك صوب إصدار سبل 
 والفرص التحديات ذلك في بما بالكامل،
 .به الخاصة النظمتناغمه مع  وتحسين

 

 

 

 في تماماً  متكاملاستجابة الحركة بشكل  •
 ؛نطاقواسعة ال الطوارئ حاالت

 والوضوح التماسكاالنطباع عن  نتحسُّ  •
 ؛الحركة استجابةالمالءمة في سياق و
 .التبرعات زيادة احتمالاستمرار تزايد  •

المقرر  التقرير في التوصيات إدراج • .والفرص التحدياتتحديد  •
عرضه على مجلس المندوبين عام 

2017. 
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 .عليها المتفق والمعايير بمقتضى القواعد وتخضع للمساءلة، بها للتنبؤ قابلة الحركة استجابة: 8 الهدف
 الدولي، واالتحاد الدولية اللجنةقيام 

 استكشافب الجمعيات الوطنية، مع بالتشاور
 في بما واالمتثال، المساءلة تعزيز وسائل

 :التالية العناصر ذلك
 ممارساتمن أجل  حوافزوضع  )أ 

 السليمة؛ التنسيق
 االلتزام بشأن الشفافية وتعزيز رصد )ب 

 ؛االمتثال عدمبشأن و بالقواعد
النزاعات من /المنازعات تسويةآلية ل )ج 

 بالمنازعات.المعني تنسيق الحركة 

 ضمان كيفية على التركيز زيادة • •
 .حركةال من أجل تنسيق المساءلة

 عمل فريق من مقدم اقتراح •
 عزيزت وسائلبشأن  مشترك

على نطاق  واالمتثال المساءلة
 الحركة.

 المساءلة عزيزت وسائل إدراج •
المقرر  التقرير في واالمتثال

عرضه على مجلس المندوبين عام 
2017. 
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 2لحق الم
دة   الحركة استجابة دورةمسوَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحديد مسؤوليات 
  الحركة

تقييم الحاجات 
وتصميم عملية 

 االستجابة

التواصل وحشد 
  األموال

الرصد واإلبالغ 
والخضوع 
 للمساءلة

 ضمان تأهب الحركة

بناء قدرات مكملة للجمعية 
 الوطنية بشكل متناغم

القطرية خطط ال
 لحركةل

مسؤولو تنسيق 
 الحركة

قمة مصغَّرة وبيان 
 مشترك

اتفاق تعاون 
الحركة، مذكرة 
خطط  تفاه 

تحديث خرائط قدرات 
الحركة، ومصالحها، 

ا  أنشطت

التنسيق بطريقة  توزيع مسؤوليات
ة (باستخدام أداة التنسيق يتكامل

 التشغيلي داخل الحركة)
والتواصل بسرعة على نطاق 

 واسع

 إطار أمن الحركة

بناء قدرات مكملة للجمعية 
 الوطنية بشكل متناغم

السكان 

نداء طوارئ منسق للحركة 
 أو نداء دولي واحد

اتصاالت مشتركة منتجات 
 و/أو متماسكة

تقييم حاجات شامل. واالتفاق 
بشأن خطة عمل ملموسة 

مجموعة أدوات من تستفيد 
 الحركة

االتصاالت المتماسكة في 
الوقت المناسب بما يدعم 
التنسيق المتناغم لحشد 

 الموارد دون تنافس داخلي

رصد األنشطة واإلبالغ عنها 
مع ضمان المساءلة من خالل 

 يات االمتثالآل

تقييم فوري 
مشترك وقت 

وقوع األحداث 
ال  ت ا

تنفيذ تدابير التأهب وبناء جسور الثقة لتمكين 
الة  الحركة من القيام بمواجهة فعَّ



                                                                                                                                    CD/15/528 
 

 

 الحركةفي عمليات التنسيق لأداة 
 

5- 4B-  الحركة في عمليات التنسيق لأداة 
التالية كدليل وقائمة مرجعية يمكن أن تستعين بهما كل مكونات الحركة التي تخطط األداة استخدام ح يُقتر

حالة نزاع أو أزمة أو كارثة. وهى توزع لتنفيذ استجابة أو المساهمة في االستجابة الدولية للحركة في 
المسؤوليات الواردة في اتفاق إشبيلية وتدابيره التكميلية على تسع وظائف وتسعى إلى إيجاد توازن بين 
األهداف الطموحة واألهداف التي يمكن تحقيقها. وترد في مرفق الوثيقة الفقرات المختلفة من اتفاق 

 قة بكل وظيفة من الوظائف التسع.إشبيلية وتدابيره التكميلية المتعل

 االستخدام والمزايا
/ التخطيط لمواجهة الطوارئ كنموذج أو كقائمة مرجعية في المجاالت تستخدم األداة أثناء التأهب •

المعنية أو لصياغة مذكرات تفاهم أو اتفاقات مسبقة. ويمكن أن توجه جدول أعمال بناء قدرات 
الموارد الالزمة للتدخل السريع، وتشكل القاعدة التي تستند إليها الجمعية الوطنية، وتتيح تحديد 

الجمعية الوطنية المضيفة لوضع االستراتيجيات والخطط كما يمكن استخدامها كأساس لخطط 
 الحركة في البالد.

عند حدوث نزاع أو أزمة أو كارثة كقائمة مرجعية للجهات الفاعلة في الحركة لكي تستخدم األداة  •
الية وشفافية توزيع المسؤوليات وتتأكد من مراعاة جميع الوظائف ومن أن تصميم تقرر بفع

 استجابة الحركة المتفق عليها هو مناسب وفعال في هذا السياق.
في مرحلة التأهب وأثناء االستجابة في حالة الطوارئ لتوجيه مشاركة شركاء  تستخدم األداة •

 الحركة وضمان تكامل اسهاماتها وتنسيقها.
كأساس لوضع اإلرشادات واألدوات واآلليات المتعلقة بالقيادة  م األداةاتخدن أيضاً اسيمك •

 والتنسيق في الحركة مستقبالً. 

 المسؤوليات الوظيفية التسع 
 تنظم األداة المسؤوليات الوظيفية الواردة في اتفاق إشبيلية وتدابيره التكميلية على النحو التالي:

 االحتياجات، وتحديد األهداف العامة واألولويات.وضع، وتقييم تحليل ال -1
 وضع استراتيجية تشغيلية وخطة عمل. -2
 تنفيذ استجابة منسقة ومتكاملة داخل الحركة. -3
 تعزيز قدرات الجمعيات الوطنية. -4
 إدارة األمن والسالمة. -5
 المحافظة على عالقات تشغيلية واتصاالت مع السلطات والجهات الفاعلة المعنية األخرى. -6
 يم رسائل قوية ومتماسكة وتقريب المواقف وتوحيد الكلمة.تقد -7
 حشد الموارد بطريقة تنافسية وفعالة. -8
 الرصد واإلفادة: التعلم من التجربة والتفكير. -9

قد يختلف توزيع المسؤوليات الوظيفية من سياق إلى آخر ويتوقف على الحالة وعلى مدى االحتياجات 
، وعلى قدرات / تواجد مكونات الحركة. ويمكن النظر في وحجم وقدرة االستجابة من خارج الحركة

مكون واحد من الحركة مسؤول عن وظيفة معينة تتوفر لديه الخبرة أو قدرات كبيرة  –تشكيالت مختلفة 
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أو مجموعة من مكونات الحركة  -أو مدعوم من شركاء آخرين يعهد إليه بمسؤوليات بموجب دوره الرائد
ويتوقف ذلك على تحديد أنسب الحلول وأكثرها فعالية في  –وظيفة واحدة تتحمل المسؤولية في إطار 

الحالة المعينة. بمعنى آخر، ينبغي تكييف أداة تنسيق العمليات في الحركة وفقاً للسياق الخاص بكل حالة 
 من الحاالت.

 الحركة في عمليات التنسيق  أداة
سع المذكورة أعاله ويبرز العناصر المحددة لكل يشمل تنسيق العمليات في الحركة المجاالت الوظيفية الت

 وظيفة والتي يتعين على الحركة مراعاتها:
تصف المسؤولية الوظيفية التي ستظهر من أجلها الحركة التزامها  – المسؤولية الوظيفية •

 المشترك.
المسؤوليات النتائج المتوقعة من المشاركة في تحمل كل مسؤولية من  -النتيجة /النتائج المتوقعة •

ضطالع بهذه المسؤولية عد اال: ما الذي سيتغير بالوظيفية. وتجيب هذه النتائج عن السؤال التالي
 الوظيفية؟

اء فتحقيق النتائج والو كي يتسنى لهاالحركة  يلزم أن تقوم بهما  تحدد - المتوقعة نتائجالمهام وال •
 الوظيفية. ةمسؤوليالب
يطرح أسئلة تساعد المكونات التي تستخدم األداة في في تكييفها وفقاً لسياقها  -توزيع المسؤوليات •

الخاص. وبالنسبة إلى المسؤوليات الوظيفية الجديدة في الحركة، تقدم التوصيات بدالً من طرح 
 األسئلة.

 يقدم أفكاراً أولية حول الطريقة التي يمكن أن تعزز –لمساءلة وتقييمها لتحسين ا رصد النتائج •
 بها كل وظيفة من الوظائف مدى المساءلة في الحركة.

ى مسودة العمل هذه عموماً إلى تحقيق توازن بين األهداف الطموحة واألهداف التي يمكن تحقيقها. سعت
  الفقرات ذات الصلة لكل وظيفة مذكورة في اتفاق إشبيلية وتدابيره التكميلية. 2وترد في المرفق 
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 الحركة في عمليات التنسيق  أداة

 تحليل الوضع وتقييم االحتياجات وتحديد األهداف العامة واألولويات -1

 المهام والنتائج المتوقعة (ما نفعله) النتائج المتوقعة (ما سينتج عن العملية)

استجابت الحركة على نطاق واسع لتلبية 
 االحتياجات اإلنسانية المحددة 

 
وفقاً لتغيّر تكيّفت االستجابة التشغيلية للحركة 

 .الوضع واالحتياجات
 

 الجهات المعنية (الداخلية والخارجية)
 

فهمت عمليات التحليل والتقييم التي أجرتها 
 الحركة واألنشطة المخططة/ الجارية.

تحديد النزاع / األزمة / الكارثة وحشد دعم الحركة  •
الدولية على النحو المطلوب مع مراعاة االتفاقات 

 التنسيق داخل الحركةالمسبقة وطرق 
تصميم عمليات تقييم ميداني متعدد القطاعات (يقوم  •

، FACTبها فريق التقييم والتنسيق في الميدان 
وغيرهما) وتنفيذها RDU  وحدة االنتشار السريعو

واالستفادة من إمكانيات الوصول وفرص القبول 
 الالزمة.

تحليل للبيئة السياسية واالجتماعية واالقتصادية  •
 واإلنسانية.

صياغة األهداف العامة واألولويات التي تتوافق مع  •
عمليات التحليل والتقييم، وهي تعكس الفهم المشترك 

 للموضوع.
تعريف الجهات الفاعلة ذات الصلة/ المهتمة في  •

الحركة والجهات المعنية من خارج الحركة بنتائج 
 التقييم والتحليل واألهداف العامة / واألولويات.

 توزيع المسؤوليات (أسئلة توجيهية)

 ؟اتفاق مسبق أو مذكرة تفاهمهل يوجد  •
 هل نحن أمام حالة نزاع؟ أو كارثة طبيعية؟ أو حالة طوارئ معقدة؟ •
 بالقبول الالزمإلى المناطق المتضررة / السكان المتضررين؟ من الذي يحظى  الوصولمن لديه إمكانية  •

 للوصول إلى المناطق المتضررة / السكان المتضررين؟
 هل هناك قيود (تتعلق، من بين أمور أخرى، بإمكانيات الوصول، أو القبول، أو بمخاوف مشروعة)؟ •
 هل هناك اتفاق مع مكونات الحركة على األرض لتنفيذ مشروع مشترك في مجال التقييم وتحديد األهداف؟ •
لفة لمشاركة مكّونات من الحركة في فرق التقييم المشتركة وفي التحديد ما هي النماذج المحتملة المخت •

 المشترك لألهداف؟
o فرق مشتركة؟ 
o التقاسم على أساس التوزيع الجغرافي؟ 
o تقاسم على أساس القطاعات؟ال 

 ما هي مهمة الجمعية الوطنية لدى السلطات الوطنية؟ •
 للدعم الدولي المتوقع من الحركة؟ حجمالتقييم، و نطاقاالحتياجات، و حجمما هو  •
في الحركة؟ (على الصعيدين الوطني واإلقليمي وعلى الصعيد الدولي؛ والقدرات  أنسب القدراتأين سنجد  •

 في جال التحليل واألدوات والمنهجية)
o  أو وحدات االنتشار السريع؟فرق التقييم والتنسيق في الميدان هل تم نشر 
o  يمكن حشد القدرات؟ سرعةبأي 
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وما الذي تخطط له؟ ما هي آليات التنسيق والتواصل مع هذه الجهات  الجهات الفاعلة الخارجيةماذا تفعله  •
 الفاعلة في هذه المرحلة من العملية؟

o  ؟مجموعات العمل اإلنسانيعلى سبيل المثال هل تم تفعيل نظام 
وتخصيص الموارد  الجارية/ أو عمليات الرصد  متابعة المتكررةتقييم الستجري إدارة عمليات كيف  •

 الالزمة لها؟ 
 الالزمة لهذه الوظيفة؟  المواردكيف نؤمن  •

 رصد وتقييم النتائج لتحسين المساءلة 

ويعزز مسؤوليتها. وسيتعلق أي قياس  -يمثل االستثمار في هذه الوظيفة أساس االستجابة االنسانية للحركة 
، وبتحديد األهداف العامة الجودة والشمول والوقت الذي يستغرقه التحليل والتقييم للمسؤولية بقياس

 واألولويات، والمراقبة المستمرة لألهداف واألولويات وتكييفها وفقاً لتغيّر الوضع.

 التوجيهات / واألدوات/واآلليات المتوفرة لدى الحركة

 . 2رقم موضوع التباحث يرجى االطالع على صندوق األدوات في 
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 وضع استراتيجية تشغيلية وخطة عمل  -2

 المهام والنتائج المتوقعة (ما نفعله) النتائج المتوقعة(ما سينتج عن العملية) 

من خالل عملية شاملة، نفذت مكونات 
الصليب األحمر والهالل األحمر استجابة 
مكنّت الحركة من تحقيق أهداف 

 استراتيجيتها التشغيلية ومهمتها.
 

تقاسمت الجهات الفاعلة بالحركة، على 
نحو فعال، مسؤوليات التنسيق وتحملت 

 مسؤولة تنفيذها.
 

ُوضعت آليات تتيح التنسيق اإلقليمي 
الستجابة الحركة في حال حدوث نزاع / 
 أزمة / كارثة تمتد آثارها إلى بلدان الجوار.

قيام الجهات الفاعلة في الحركة ("قمة مصغرة") محليا /  •
بتصميم واعتماد استراتيجية ، بشكل جماعيافتراضياً و

تشغيلية تستند إلى األهداف واألولويات العامة وتشمل خطة 
 عمل واضحة ومراحل محددة إلجراء استعراضات دورية.

توزيع وظائف التنسيق وفقا للقدرات المؤكدة، وتوثيق هذه  •
 القرارات ومشاطرتها؛

ئيسية في الحركة وضع مذكرات تفاهم بين المكونات الر •
 بشأن توزيع مهام التنسيق؛

تأمين التوزيع الفعال لقدرات/موارد الحركة في تنفيذ  •
 االستراتيجية؛

ارتفاع القيمة المضافة لكل مكون، وتعزيز قوة الحركة  •
 على المدى الطويل؛

مشاطرة االستراتيجية وخطة العمل داخل الحركة ومع  •
 الجهات المعنية.

 (أسئلة توجيهية)توزيع المسؤوليات 

 ؟ذات صلة؟ هل ال تزال مذكرات تفاهم قبل األزمةهل وضعت  •
 هل نحن أمام حالة نزاع؟ أو كارثة طبيعية؟ أو االثنين معاً؟ •
 ؟بشكل تشاركياالستراتيجية / الخطة وضع كيف يمكن ضمان  •
 مكونات الحركة؟ تقييم لقدراتهل يتوفر  •
والتي ستتحمل أي مسؤولية من هذه المسؤوليات ما هي مكونات الحركة التي لديها القدرات الالزمة  •

 ؟الوظيفية
 هل لدى الجمعية الوطنية تفويض من سلطاتها الوطنية؟ •
 هل يمكن تحديد المسؤوليات المشتركة أو المتشاطرة؟ •
 ما هي مكونات الحركة الموجودة أو الناشطة في البلد؟ •
 ب العملية التي تدخل ضمن خطة الجمعيات الوطنية أو أهدافها طويلة األمد؟ما هي جوان •
 ما هي مكّونات الحركة األخرى التي اكتسبت خبرات قطاعية أو جغرافية محددة؟ •
التي يمكن التنبؤ بها ( التدخل السريع، فريق االستجابة، االنتعاش، تغيير القيادات في  التحّوالتما هي  •

 ؟ار زمنيوفي أي إطالحركة)؟ 
 ( للعملية والرصد)؟ الموارد الالزمة بشكل مستدامكيف يمكن تأمين  •

 رصد وتقييم النتائج لتحسين المساءلة 

إذا وافقت كل مكونات الحركة على تنفيذ استراتيجية مشتركة، سيؤدي ذلك إلى تعزيز المساءلة المتبادلة 
 وصورة الحركة الواحدة.

 المتوفرة لدى الحركة التوجيهات / واألدوات/واآلليات

 2موضوع التباحث رقم يرجى االطالع على صندوق األدوات في 
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 تنفيذ استجابة منسقة ومتكاملة داخل الحركة  -3

 المهام والنتائج المتوقعة (ما نفعله) النتائج المتوقعة(ما سينتج عن العملية) 

 حركةحّسنت إلى أقصى حد الجهات الفاعلة في ال
ه بفضل فعاليت ززتوالتقني وع تشغيليالتنسيق ال

 أطر التنسيق المحددة.
 

من تنسيق الحركة في الجهات الفاعلة تأكدت 
مع الجهات بالشكل المالئم  ةاإلنسانيأنشطتها 

 الفاعلة المحلية والوطنية والدولية األخرى.
 

حركة المعلومات الالزمة مع الجهات ال تبادلت
 الئمة.مالمعنية من خالل قنوات االتصال ال

وتأمين التنسيق والمنتديات ذات الصلة  أجهزة إنشاء •
والتقني  تشغيليتنسيق الاللضمان الالزمة  الموارد

 .في الحركة
حركة العمليات تنسيق ل ةطمبسّ تحديد آلية فعالة و •

وتأمين الموارد الجهات الفاعلة األخرى وعمليات 
 .الالزمة لها

عن عمليات  اإلفادةوضع آليات إلدارة المعلومات و •
 الحركة.

 لكي يتسنى متابعةوتكييف التنفيذ الجماعي  رصد •
 .عملالستراتيجية وخطة انجاز اال

 توزيع المسؤوليات (أسئلة توجيهية)

 القائمة أصال؟ما هي آليات التنسيق  •
على لتنفيذ االستراتيجية وخطة العمل؟ ( الحركةالمطلوبة داخل ومستويات التنسيق  ماطأنما هي  •

التنسيق العام، األمن، أو القطاعي والدولية؟ التنسيق التقني/  ةاإلقليميو ةوالوطني ةالمحليالمستويات 
 بينها؟ فيما التنسيقيسير ة، وما إلى ذلك )؛ وكيف سالمناصر

 ضعت في عمليات مماثلة؟ما هي الدروس المستفادة من آليات التنسيق التي وُ  •
 ؟في الميدانتنشط التي كم عدد الجهات الفاعلة  •
جميع مستويات التنسيق في مثل الحركة ستُ ؟ كيف ىخرألاالجهات المعنية آليات تنسيق ما هو شكل  •

 الخارجي؟
، والموارد البشرية ون،ن التقنيووالمتخصص ،نوالحركة؟ (المنسقداخل  األنسب قدرات التنسيقأين سنجد  •

 )وإدارة المعلومات، ورفع التقارير
  تقارير)؟رفع ال ( التنسيق + على نحو مستدامالالزمة  الموارد تأمينكيف يمكن  •

  مساءلةلتحسين ال نتائجتقييم الرصد و

من خالل  المساءلةهذه الوظيفة  تعززعلى الصعيد الداخلي المساءلة الداخلية والخارجية. متعلقة بعناصر 
 مع عمل كلعملها من تكامل حركة ال فتتأكدخارجيا، أما عمل مكونات الحركة بفعالية وكفاءة.  التأكد من

 .بصفة عامةزيادة فعالية وكفاءة االستجابة اإلنسانية األمر الذي يؤدي إلى الجهات الفاعلة األخرى، 

 التوجيهات / واألدوات/واآلليات المتوفرة لدى الحركة

 2 رقم موضوع التباحثيرجى االطالع على صندوق األدوات في 
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 الجمعيات الوطنيةتعزيز قدرات  -4

 المهام والنتائج المتوقعة (ما نفعله) النتائج المتوقعة(ما سينتج عن العملية) 

وتمكنت من تها عملية تنميقادت الجمعية الوطنية 
دورها في السياق الوطني بطريقة االضطالع ب

 مستدامة.
 

الدعم  تم تعزيز قدرات الجمعية الوطنية من خالل
 مكوناتشفافة من قبل الوالمالئمة  اتاالستثمارو
بناء القدرات و/  ةتنظيميال نميةتلصالح ال حركةال

في  ةالمستدام التنمية التنظيمية(انظر نموذج 
 .حاالت الطوارئ )

لموقعها مقارنة  المضيفةتحديد الجمعية الوطنية  •
، انطالقاً تعمل بشكل جيد"التي وطنية ال اتجمعيبال"

 ةالقدرات التنظيمياطار تقييم استعراض  من عمليات
، SAFالوصول اآلمن واطار ،OCACوتصديقها

 وما إلى ذلك؛
الخاصة خطط السياسات ولصياغة الجمعية الوطنية ل •

 .المعنية بالتشاور مع مكونات الحركةبالتنمية 
الرامية إلى لحركة تنسيق العمليات الدولية ل  •

التنمية للجمعية الوطنية استراتيجية  المساهمة في
أتاح تعزيز عمل الجمعية الوطنية المضيفة  المضيفة

 بشكل مستدام وتخفيض نطاق عملياتها.
معايير التزام الجمعية الوطنية المضيفة وشركائها بال •

 .تصميم البرامج والتخطيطل ةواالرشادات المحدد

 توزيع المسؤوليات (أسئلة توجيهية)

 كارثة؟أو أزمة / أو نزاع /  حالةفي  هابلدعلى المستوى الوطني داخل دور مكلفة بلجمعية الوطنية اهل  •
أزمة أو / لمواجهة نزاع طوارئخطة  ةهذه االستراتيجيهل تشمل و استراتيجية؟لجمعية الوطنية دى اهل ل •

الحركة لدعم  ي االستجابة الدولية المخططة من، ما هبنعمعلى نطاق واسع؟ إذا كانت اإلجابة  كارثةأو / 
في وضع لحركة أن تساعد االستجابة الدولية لكيف يمكن  ،النفيوفي حالة ؟ هذه االستراتيجية

 ؟بسرعة ستراتيجيةاال
 أو عمليات دعم لها داخلالجمعية الوطنية مع اتفاقات جارية لديها التي  ما هي مكونات الحركة الدولية •

 البلد؟
 ؟وبأي طريقة الوطنيةدعم الجمعية  تنويما هي مكونات الحركة الدولية التي  •
الالزمة  المواردتأمين ، بما في ذلك ةالتنظيمي نميةفي خطة الت ستدامةماستراتيجيات جرى البحث في هل  •

 ؟لذلك

  مساءلةلتحسين ال نتائجتقييم الرصد و

ة خطالفي ة مثلالمقدرات والالحتياجات واتقييم المستندة إلى  تهاالجمعية الوطنية مسؤولة عن تنمي ةقياد
. هاحكمأمام أجهزة أمام أعضائها ومسؤولة الجمعية الوطنية عليه تكون . وللجمعية الوطنية االستراتيجية

 الجمعية الوطنية. أماممسؤولة في النهاية  اتمكونات الحركة التي تدعم تعزيز القدروتجدر اإلشارة إلى أن 

 التوجيهات / واألدوات/واآلليات المتوفرة لدى الحركة

 2 رقم موضوع التباحثيرجى االطالع على صندوق األدوات في 
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 إدارة األمن والسالمة -5

 المهام والنتائج المتوقعة (ما نفعله) النتائج المتوقعة(ما سينتج عن العملية) 

إلى توحيد النهج واألطر مكونات الحركة سعت 
حماية المتعلقة بالشروط ألمن حرصاً على 

بشكل آمن إلى  هموالمتطوعين ووصولالموظفين 
 المستفيدين.

 
 في حالة وجود إطار مشترك يلية:تحوإجراءات 

مكونات  تكونحركة، الدارة أمن إل متفق عليهو
إدارة في مجال  هامسؤولياتقد أوفت بالحركة 

 األمن.

ها حيثما حيدتحليل قواعد وأطر األمن المختلفة وتو •
 كان ذلك ممكنا

 اتساقهااألمن المختلفة وضمان تكامل أجهزة  •
 تحديد االختالفات المحتملة في نهج إدارة المخاطر •

 تهاوأنشط
تجاه قوم به يلدور الذي يجب أن اكل مكون يدرك  •

العاملين معه وتجاه المكونات األخرى في ما يتعلق 
التحديثات األمنية و؛ باستمرار جمع المعلوماتب
/ أو تعديالت اإلجراءات والقواعد؛ و ةمنتظمال

إدارة واألمن؛ الجدد على تدابير  لموظفينوإطالع ا
 وما إلى ذلك). ،الءجخطط الطوارئ واإلواألزمات؛ 

الرعاية والمسؤولية المتعلقة بقضايا توضيح ال •
 القانونية 

ية األمنفي األمور  لموظفين والمتطوعيناتدريب  •
 بانتظام

واألخصائيين في مجال ى مع المنتديات األخر الربط •
 األمن 

 :يةليتحوفي حالة اتخاذ إجراءات  •
o دارة المخاطرمشتركة إلنهج وأنشطة  تحديد. 
o جراءات اإل إتاحة تنفيذ نظام أمن مشترك، مع

مكون وتكليف  مكونات الحركة كلقواعد لالو
حيثما بكامله اإلشراف على النظام أكثر بواحد أو 

  .أمكن

 (أسئلة توجيهية)توزيع المسؤوليات 

 كارثة طبيعية؟ أو حالة طوارئ معقدة؟أو حالة نزاع؟ أمام هل نحن  •
أو إلى  مناطق جغرافيةالوصول إلى (على سبيل المثال إلى المستفيدين لوصوليملك إمكانيات امن  •

 التفاوض؟ثم األمن حالة ) لتقييم األشخاص المعنيين
مكونات معينة مستويات هل لدى كل مكونات الحركة؟  ،بنفس الدرجة الجهات المعنية،جميع  قبلتهل  •

 شرعية؟الأو  مقبولة من إمكانيات الوصول
امتيازات االستفادة من بما في ذلك  البلد،مكونات في لمختلف ال ةمختلفال ةع القانونياوضاأل يما ه •

 ؟معينةوحصانات 
 الحركة؟داخل من في مجال األمن قدرات الأنسب  أين سنجد •
 ؟يةمنها األجهودداخليا حركة ال نسقستكيف  •
 وكيف ستكون مكملة لها؟ ةالخارجيللجهات المعنية األمنية  هيئاتال معحركة تتواصل الكيف س •
 ذلك؟حتاج للمكونات الحركة التي ت التدريب والدعم الماديما هي قدرات توفير  •
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 ؟المعلومات العلنيةوما هي  ةسريهي المعلومات ال؟ ما وتبادلها المعلومات األمنيةجمع سيجري كيف  •
 ، الصحة، الحوادث، الخاألخطار؟ ملّحة السالمةاألمن وقضايا  تصبحأين  •
 لحركة؟لأولوية باعتباره األمن مستدامة لضمان  مواردتأمين كيف يمكن  •

  مساءلةلتحسين النتائج الرصد وتقييم 

العام إلطار األمني عن االمتثال لمسؤولة أوال المكونات  مزدوجة:ؤولية نظر إلى األمن باعتباره مسالينبغي 
العمليات عندما يتعاون أمن ويتحقق . هاأمن موظفيها ومتطوعيفردي عن بشكل ثانياً هي مسؤولة ولحركة؛ ل

تحليل المخاطر متوافقة مع اإلجراءات والقواعد والنظام  لتأكد من أنلفي العمل حركة المكونات و ممثل
 المتغيرة. األوضاعو

 واألدوات/واآلليات المتوفرة لدى الحركةالتوجيهات / 

 2موضوع التباحث يرجى االطالع على مجموعة األدوات في 
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المحافظة على عالقات تشغيلية واتصاالت مع السلطات والجهات الفاعلة المعنية األخرى داخل السياق  -6
 أو خارجه 

 المتوقعة (ما نفعله)المهام والنتائج  النتائج المتوقعة(ما سينتج عن العملية) 

فظ على عالقات احتقامت الحركة و/ أو أ
الحكومية وغير الفاعلة واتصاالت مع الجهات 

 ها منوتمكنّ  وصولهاو هاالحكومية تعزز قبول
 .ومهمتهااستراتيجيتها التشغيلية  نفيذت

تصاالت وعالقات عمل مع السلطات إقامة ا •
 والجهات الفاعلة ذات الصلة؛

 .الوصول اآلمنبشأن التفاوض  •
اللقاءات مع هذه مثل لتائج غير السرية النتقاسم  •

 مكونات الحركة، حسب االقتضاء؛
 )؛نفوذالرسم خريطة مواقع تحليل ( •
 مع السلطات والجهات الفاعلةهادف حوار إجراء  •

وحماية  ةاإلنسانيالمعنية يتعلق بوصول المساعدات 
 المدنيين

 .روابط مع إدارة األمنإقامة  •

 المسؤوليات (أسئلة توجيهية)توزيع 

 أو حالة طوارئ معقدة؟ كارثة طبيعية؟أو حالة نزاع؟ أمام هل نحن  •
تقيم فيه مختلف حركة أن اللمكونات الذي يمكن/ينبغي السياق  حديدالمترتبة على ت التبعاتما هي  •

 ؟االتصاالت
 ؟التي ينبغي إنشاؤهاأو الموجودة  تصالما هي آليات التنسيق واال •
لقيادة / تمثيل الحركة في مختلف آليات التنسيق التي تملك أفضل وضع من هي مكونات الحركة  •

 الخارجي؟
 مثل هذه العالقات؟ قامةالمختلفة في إلمكونات الحركة و/ أو ا التي تواجه الفرص أو المخاطرما هي  •
االتفاقات و األمن،وإمكانيات الوصول، مثل هذه العالقات/ التمثيل؟ (بشأن ما هي متطلبات الحركة  •

 وغيرها)، القانون الدولي لإلغاثة في حاالت الكوارثوالقضايا المرتبطة بالوضع القانوني، والتشغيلية، 
 داخل الحركة؟ قدراتالأنسب أين سنجد  •
  ؟جهود التمثيل والتفاوض داخلياحركة ال ستنسقكيف  •
 ؟وما هو علني؟ ما هو سري اطرتهاومشهذه االتصاالت مثل المعلومات عن  جمعكيف سيتم  •
مثل هذه قامة ) إلأو في الوصول إلى الجهات المعنية، اً شرعية (جغرافيالو لوصوليملك إمكانيات امن  •

بنفس الدرجة القبول من جانب كل الجهات  كل مكونات الحركةتتمتع العالقات واالتصاالت؟ هل 
 ؟المعنية

  مساءلةلتحسين النتائج الرصد وتقييم 

مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛  تشغيليةالحفاظ على عالقات مهمة مسؤولية أو الالمزدوجة:  ؤوليةالمس
 .تصاالت نيابة عن مكونات الحركة األخرىااللحفاظ على تلك العالقات/ لكة الحر مكّونة مهممسؤولية أو ال

 التوجيهات / واألدوات/واآلليات المتوفرة لدى الحركة

 2 رقم موضوع التباحثيرجى االطالع على صندوق األدوات في 
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لحركة من خالل وإبراز المهام /والقيم اإلنسانية لتحديد مالمح استجابة الصليب األحمر والهالل األحمر  -7
 وتوحيد الكلمة تقديم رسائل قوية ومتماسكة

 المتوقعة (ما نفعله)المهام والنتائج  النتائج المتوقعة (ما سينتج عن العملية) 

عززت الحركة بشكل ملموس وفعال صورتها 
لدى وسائل اإلعالم، وتّصدرت قائمة المنظمات 
الجديرة بالثقة وأول المستجيبين في األزمات، 
ونشرت المعرفة والوعي باستجابة الصليب 
األحمر والهالل األحمر قبل وقوع الكارثة أو منذ 

 بدايتها.
 

وأصبح صوتها مسموعاً عززت الحركة وضعها 
لدى الجهات الفاعلة األخرى في المجال االنساني 

 .سعياً إلى تعبئة السكان والشركاء
 

نجحت الحركة في التأثير بشكل ملموس في 
الجهات المعنية إلحداث تغييرات في اإلجراءات 
التشغيلية وفي السياسات من أجل تحسين 

 .ظروف االستجابة والوصول إلى المستفيدين
 

عداد رسائل منسقة لحاالت الطوارئ وإدراجها في إ •
خطط العمليات المحددة لمواجهة الطوارئ على 
جميع المستويات (الجمعيات الوطنية، واالتحاد 

 الدولي واللجنة الدولية).
استجابة المسؤولين عن االتصاالت في الحركة  •

بسرعة لالحتياجات العاجلة في مجال اإلعالم وطلب 
ت داخل الحركة وخارجها المعلومات من جها

(الجمهور، والمجتمعات المحلية المتضررة، 
والمانحون، والحكومات، ومكونات الحركة) قبل 

 حدوث الكارثة أو األزمة ومنذ بدايتها.
التنسيق في تحديد القدرة على إقامة االتصال بسرعة  •

عند بداية حالة الطوارئ من أجل ضمان االستجابة 
 لعالمي. على المستويين المحلي وا

وضع قائمة مرجعية بالرسائل المتفق عليها التي  •
يمكن أن تصدرها مكونات الحركة من أجل إعطاء 

صورة عن استجابة الحركة منذ المرحلة األولى 
 ألزمة كبرى وطوال هذه األزمة.

االتفاق على استراتيجية مشتركة لالتصاالت  •
وصياغتها كجزء من االستراتيجية التشغيلية للحركة. 

ي تعطي األولوية لتعريف الحركة بموقفها من وه
أجل إسماع صوتها الجماعي وتعزيز حشد الموارد 

 والدفاع عن قضايا السكان المتضررين.
تطوير أنشطة ومواد مشتركة أو منسقة كلما استدعى  •

 الحال بهدف التحدث بصوت قوي ومّوحد.
إنشاء منتدى مشترك لتبادل المعلومات الهامة على  •

داخلي، وإعداد أدوات التواصل المستوى ال
والمناصرة والمواد الالزمة لوضع رسائل منسقة 

 وتنظيم حمالت عامة، عند االقتضاء.
وضع آليات شفافة لالتصال، وتقديم التعليقات  •

 والشكاوى من أجل تشجيع األشخاص المتضررين
والقضايا المتعلقة قلقهم  دواعي تبادلعلى  األزمة من

التي تقدم لهم. وتتولى  بأوضاعهم وبالمساعدات
الجهات الفاعلة في الحركة الرد على هذه المسائل 

 ومتابعتها بالطريقة المالئمة.
تعزيز الحوار مع المتضررين من األزمات من  •

خالل االستخدام االستراتيجي لوسائل اإلعالم 
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وشبكات التواصل االجتماعي، وإثارة انتباه الجهات 
ع عنها الحركة في ما المعنية إلى المواقف التي تداف

يتعلق ببعض المسائل األساسية (مثل عدم تلبية 
احتياجات معينة، أو عدم احترام حقوق األشخاص 

المتضررين من األزمات والمستضعفين، أو العقبات 
 التي تؤثر في استجابة الحركة).

متابعة التقدم المحرز في تحقيق األهداف المخططة  •
 واإلفادة بشأنها.

نتائج، وتكييف االستراتيجية طبقاً رصد وقياس ال •
 للنتائج والسياق المتغير.

 توزيع المسؤوليات (أسئلة توجيهية)

 وهل تشمالن مسألة االتصاالت؟ اتفاق مسبق أو مذكرة تفاهمهل هناك  •
 االستجابة الدولية للحركة(أزمة، أو نزاع، أو كارثة، أو غيرها)؟ سياقما هو  •
المترتبة على تعريف السياق والتي ستحدد أي مكونات من الحركة يمكن/ينبغي لها أن تقوم  التبعاتما هي  •

 بهذه الوظيفة؟
 يمكن تعبئة القدرات؟ سرعةبأي  •
 داخل الحركة؟ القدرات مالءمةمن يملك أكثر  •
 لمكونات الحركة التي تحتاجها؟ التدريب أو مواد الدعممن يستطيع توفير  •
 كل مكونات الحركة؟ بنفس الدرجة،ية، كل الجهات المعن تقبلهل  •
 ؟مستدامالالزمة بشكل  مواردالتأمين كيف يمكن  •

  مساءلةمن أجل تحسين ال نتائجال رصد وتقييم

المساءلة على الصعيدين الداخلي والخارجي. تتيح هذه الوظيفة إنفاذ المساءلة على المستوى الداخلي من خالل 
للحركة وموقعها، وتساعد في إحراز تقدم في تنفيذ برنامج الجمعيات الوطنية حماية وتعزيز العالمة المميزة 

في مجال الدبلوماسية االنسانية لصالح السكان المستضعفين. كما تدعم تحقيق األهداف التشغيلية من خالل 
 تعزيز وعي الجمهور وتجسيد قدراتنا الجماعية في جمع التبرعات.

التواصل الشفاف والمترابط من شأنه تحسين مساءلة الحركة أمام الجمهور أما على المستوى الخارجي فإن 
والمانحين/المؤيدين والمنظمات الشريكة والسكان المتضررين ويحّسن الثقة في الحركة ومصداقيتها وبالتالي 

 يعزز قيمة العالمة المميزة للحركة.

 التوجيهات / واألدوات/واآلليات المتوفرة لدى الحركة

 2 رقم موضوع التباحثالطالع على صندوق األدوات في يرجى ا
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 حشد موارد الحركة بطريقة تنافسية وفعالة -8

 المهام والنتائج المتوقعة (ما نفعله) النتائج المتوقعة(ما قد يترتب عليها) 

مزيد من االتساق والشفافية لدى المانحين في ما 
 يتعلق باستجابة الحركة.

 
ومعدالت تغطية نداءات الحركة زيادة التمويل 

 المنسقة/الموحدة.
 

تقديم االستجابة األكثر فعالية إلى المستفيدين في 
 أسرع وقت طالما أن جميع مكونات الحركة

(االتحاد الدولي واللجنة الدولية والجمعيات 
الوطنية المضيفة) تعمل سوياً من أجل تحقيق 

 الهدف المشترك.

نداءات منسقة خالل  التّوصل إلى اتفاق حول توجيه •
ساعة من حدوث حالة الطوارئ وإصدار بيان  48

مشترك يعرض األدوار والمسؤوليات والتحديد 
المنسق لالحتياجات المتفق عليها وخطط العمل 

 التكميلية.
توجيه نداء دولي واحد أو عدة نداءات متزامنة  •

 منسقة ومكّملة لبعضها البعض.

 )توزيع المسؤوليات (أسئلة توجيهية

 )الرئيسية حالياً وضع األسئلة (يجري
 

موضوع التباحث ناء على توصيات فريق بالمحددة المنظمة الرائدة  تتحملدولي،  ما يّوجه نداء عند
مسؤولية إنشاء نظام شفاف يضمن المساءلة المناسبة بشأن استجابة الحركة( يرتبط هذا  - 1رقم 

 ).9والنقطة  3إلى  1الجانب ارتباطاً وثيقاً بالنقاط 
 

 ).9توصية تحولية: وضع أدوات موحدة، ومواءمة النظم المالية ونظم اإلفادة ( أنظر أيضا النقطة 

  مساءلةلتحسين النتائج الرصد وتقييم 

 سيجري االضطالع بهذه الوظيفة لتحسين نظام المساءلة في الحركة إزاء المانحين والمستفيدين. 
 

تتولى المنظمة المكلفة بتوجيه نداء الحركة إدراج أهداف وأنشطة وميزانية المكّون الدولي اآلخر وتضع 
 نظاماً شفافا لضمان المساءلة حول استجابة الحركة.

 
الحركة توجيه نداءات طوارئ منفصلة، يجب أن يتأكد كل منها حصول ذلك عندما تقرر مكونات من 

بالتنسيق التام مع المكونات األخرى، واألمثل أن تّوجه كل النداءات في الوقت نفسه. ويتحمل كل مكون من 
 المكونات المسؤولية عن ندائه وخطة عمله وميزانيته وعن التقارير السردية والمالية.

 دوات/واآلليات المتوفرة لدى الحركةالتوجيهات / واأل

 2 رقم موضوع التباحثيرجى االطالع على صندوق األدوات في 
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 الرصد واإلفادة؛ التعلم من التجربة والتفكير -9

 المهام والنتائج المتوقعة (ما نفعله) النتائج المتوقعة(ما سينتج عن العملية) 

 قدمت الحركة تقارير بشأن النتائج واآلثار
 الجماعية لعملها.

 
تستفيد الحركة ككل من التجربة وهي قادرة على 
تسويغ البيانات المتعلقة بجودة العمليات 

 ونجاحها.
 
تمكنّت الحركة بفضل نظام الرصد والتقييم  

واإلفادة من توحيد نظام إفادة المانحين وتعزيز 
صورة " الحركة الواحدة للصليب 

 األحمر/والهالل األحمر ".

إطار مشترك للنتائج يتوافق مع االستراتيجية تأمين  •
 الشاملة واألهداف العامة؛

تشجيع الرصد المستمر للبرنامج/المشروع والتقييم  •
 المخطط والمنتظم؛ 

نتائج مركزية من أجل القياس المشترك آلثار  •
 استجابة الحركة في البلد؛

الترويج واإلسهام في غرس ثقافة التعلم والمساءلة  •
 جابة الحركة وعلى المستوى العالمي؛بالنسبة الست

تأمين تناول الشكاوى بسرعة وبطريقة مالئمة  •
 ومنصفة.

 توزيع المسؤوليات (أسئلة توجيهية)

 (يجري حالياً وضع األسئلة الرئيسية)
 

 توصية تشير إلى إمكانية "التحّول":
لضمان الرصد والتقييم وتقديم التقارير عن العمل بشكل جماعي.  نظام مركزي تحتاج الحركة إلى

ويتولى فريق مخصص إدارة النظام المشترك بالتعاون مع جميع مكونات الحركة التي تعمل بموجب 
اإلطار المشترك للنتائج وتقوم بعمليات الرصد وتقديم التقارير بشكل منتظم وشفاف، وتشارك في 

تحديد الدروس والممارسات المستفادة التي ينبغي مناقشتها على المستوى عمليات التقييم الجماعية و
 العالمي.

  مساءلةلتحسين النتائج الرصد وتقييم 

تعتبر هذه الوظيفة من حيث طبيعتها وظيفة مساءلة: تضمن نتائجها المساءلة إزاء المستفيدين والحكومة 
عم استراتيجية التشغيل واألهداف العامة التي حددتها المضيفة والمانحين ومكونات الحركة المشاركة. وهي تد

 الحركة وتضمن خضوع كل مكوناتها للمساءلة حول األولويات المحددة باتفاق جماعي.

 التوجيهات / واألدوات/واآلليات المتوفرة لدى الحركة

 2 رقم موضوع التباحثيرجى االطالع على صندوق األدوات في 
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6- 5B :إشبيلية وتدابيره التكميلية الخاصة بكل وظيفةفقرات اتفاق المرفق 

 فقرات اتفاق إشبيلية وتدابيره التكميلية وظيفة القيادة/التنسيق

تحليل الوضع، وتقييم  -1
االحتياجات وتحديد األهداف العامة 

 واألولويات 
 

البيئة السياسية واالجتماعية واالقتصادية  تحليل
 )7-1واالنسانية (التدابير التكميلية 

وتحديد االحتياجات االنسانية (التدابير التكميلية  تقييم
1-7( 

وتحديد  لعملية اإلغاثة الدوليةاألهداف العامة  تحديد
-6واتفاق إشبيلية  7-1( التدابير التكميلية األولويات 

1.( 

 وضع استراتيجية تشغيلية وخطة عمل -2
 

الستجابة الحركة تتماشى مع األهداف  خطة تشغيليةوضع 
العامة وتأخذ في االعتبار الموارد المتاحة (التدابير التكميلية 

1-7( 
تتعلق بأولويات استجابة الحركة (التدابير  خطة عملوضع 

 )7-1التكميلية 
لبرامج وأنشطة  الدخول والخروجتعريف استراتيجيات 

اتخاذها خالل  مختلف للمكونات بما في ذلك التدابير الواجب
 )7-1(التدابير التكميلية  الفترة االنتقالية

للتأهيل  التشجيع، فيما بعد مرحلة الطوارئ، على وضع برامج
 ).1-6 (اتفاق إشبيليةوالتعمير وتطوير هذه البرامج 

تتعلق بأدوار ومسؤوليات مختلف  مذكرة تفاهم ضرورة إبرام
كونات عاملة المكونات على مستوى البلد في حال وجود عدة م

في بلد معين من أجل تعزيز الممارسات المتسقة في العمل 
وتحسين فهم األدوار والمسؤوليات المحددة أصالً في النظام 

 )1-3األساسي للحركة وفي اتفاق إشبيلية (التدابير التكميلية 
من الجمعيات  شبكات إقليميةوفي كل مكان توجد فيه 

 ون سبق التفاوض عليها،اتفاقات تعا الوطنية، ربما تربطها
يجب دعوتها إلى تنفيذ أنشطة تهدف إلى دعم األهداف 

 )7-4(التدابير التكميلية واألولويات المحددة لعملية الحركة 

تنفيذ استجابة منسقة ومتكاملة داخل  -3
 الحركة

لتلبية االحتياجات االنسانية  أكثر فعاليةاالستجابة بطريقة 
وذلك باستخدام موارد الحركة المتعددة أفضل استخدام (ديباجة 

 اتفاق إشبيلية)
المناسبة مع شركاء الصليب  التشاور أو التنسيق آلياتإنشاء 

 )  1-6األحمر والهالل األحمر(اتفاق إشبيلية 
تشجيعاً لوضع إطار متسق لتنسيق العمل في الحركة، يجب أن 

العاملين في  اآلليات الموضوعة جميع شركاء الحركةتضم 
(الجمعية الوطنية المضيفة، واللجنة الدولية، واالتحاد البلد 
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الدولي والجمعيات الوطنية العاملة على المستوى الدولي 
 )2-2(التدابير التكميلية 

غاثة الدولية من جانب الصليب األحمر عمليات اإل تنسيق
والهالل األحمر مع األنشطة االنسانية التي تؤديها منظمات 
أخرى(حكومية أو غير حكومية) عندما يكون ذلك في مصلحة 

 ).  1-6الضحايا ومتفقاً مع المبادئ األساسية(اتفاق إشبيلية 

 تعزيز قدرات الجمعيات الوطنية -4
 

 تطوير الجمعيات الوطنية ق إشبيليةمن اتفا 7تتناول المادة 
موضحة أن "الجمعية الوطنية هي المسؤولة األولى عن 

 تطوير نفسها" بناء على تقييمها لحاجاتها ومواردها. 

 إدارة األمن والسالمة -5
 

كل مكونات الحركة والمحافظة عليه  اطار إلدارة أمنوضع 
 ). 2-1-6واتفاق إشبيلية  7-1(التدابير التكميلية 

إلى أقصى  السالمة البدنية، تحديد التدابير الضرورية لضمان
في عمليات اإلغاثة في الميدان  لألفراد المشتركينحد ممكن، 

 ج ). 2-1-6والتأكد من تطبيق هذه التدابير(اتفاق إشبيلية 

المحافظة على عالقات تشغيلية  -6
واتصاالت مع السلطات والجهات الفاعلة 

 المعنية األخرى

العالقات مع السلطات فيما يتعلق بعملية اإلغاثة  إدارة
 ).7-1الدولية (التدابير التكميلية 

تحديد مالمح استجابة الصليب األحمر  -7
والهالل األحمر وإبراز المهام /والقيم 

اإلنسانية للحركة من خالل تقديم رسائل 
 قوية ومتماسكة وتوحيد الكلمة

 إشبيلية.من اتفاق  9يرجى االطالع على المادة 

 حشد الموارد بطريقة تنافسية وفعالة -8
 

ينطبق التعاون الوظيفي بين اللجنة الدولية 
والجمعيات الوطنية واالتحاد الدولي انطباقا خاصا 
في المجاالت التالية من األنشطة الدولية: و) تنسيق 

ومن اتفاق  -2-8الجهود الدولية لجمع المال (المادة 
 إشبيلية).

واإلفادة: التعلّم من التجربة الرصد  -9
 والتفكير

التأكد من أن الموارد التي أمكن تعبئتها لعملية اإلغاثة الدولية 
  ).1-6تدار بطريقة سليمة وكفوءة (اتفاق إشبيلية 

 مالحظة:
النطاق المحدد في اتفاق إشبيلية وتدابيره التكميلية محدود 

ويجب أن يشمل الجوانب المتعلقة بالتقييم والتعلّم  للغاية
 والمساءلة. 
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 4الملحق 
يشمل أهم مراحل التأهب ومواجهة حاالت  صندوق أدوات الحركة لمواجهة األزمات: ) أ

الطوارئ. وينبغي أن يتضمن هذا الصندوق طائفة واسعة من الخيارات أمام الفرق القطرية 
لدعم التنسيق والتخطيط على مستوى الحركة حسب سياق البالد المعنية. وسيتضمن 

قع االتفاق عليها الصندوق مبدئيا األدوات الرئيسية للحركة التي نتجت عن عملية مشتركة وو
في ما مضى. هذا إلى جانب األدوات الخاصة بكل عنصر من عناصر الحركة التي يرجح 

أنها مناسبة لكي تستخدمها بقية العناصر خالل المرحلة االنتقالية إلى حين وضع أدوات 
إضافية خاصة بالحركة ككل أو تكييفها أو تعديلها. وسيحتوي صندوق األدوات على ما قل 

التركيز على األدوات األساسية فقط وعلى خيارات محدودة، وذلك حتى ال يكون  ودل مع
مستودعا لكافة األدوات ذات الصلة الموجودة على نطاق الحركة. ومن ثم، سيتعين الترويج 

لهذا الصندوق على نطاق واسع وإدراجه في الدورات التدريبية (من األفضل أن تكون 
 الدورات المشتركة).

 
 حمر : ما يتعين مراجعته أو إنشاؤه، أما البقية فباإلمكان بدء العمل بها مباشرةالنص باأل

 صندوق أدوات الحركة لمواجهة األزمات
 مرحلة مواجهة األزمة  مرحلة ما قبل األزمة  
      

الوثائق 
 المرجعية

المساعدة الدستور والنظام األساسي للحركة، اتفاق إشبيلية وتدابيره اإلضافية، مبادئ 
اإلنسانية وقواعدها، صالحيات الجمعية الوطنية واألساس القانوني، المبادئ األساسية 

 السبعة، الركائز السبع لألمن
 
 

      

 اآلليات
(الهياكل 

والممارسات 
واألنظمة 

واالتفاقات 
الرامية إلى 
تعزيز التنسيق 
والتعاون في 

          الحركة)
                    

              

 
 اتفاق التعاون في الحركة  )1
مذكرة تفاهم ثالثية األطراف (مع  )2

ملحق يرسل إلى الجمعيات 
الوطنية المشاركة لتنضم إلى 

 المذكرة)
اجتماعات قطرية بشأن التنسيق في  )3

الحركة على مختلف األصعدة 
(منابر حول القيادة، التنسيق بشأن 

، الشؤون التقنية على اإلدارة
 المستوى التشغيلي)

 

 
 
 
 
 

ساعة):  24-12قمة مصغرة ( )1
تأكيد  –مباشرة أو على االنترنت 

أي اتفاقات أبرمت في مرحلة ما 
قبل األزمة من قبل الجمعية الوطنية 

المعنية واالتحاد الدولي واللجنة 
الدولية وتوحيد الخطاب بينها، 

تحديد المسؤوليات والمهام بشكل 
 عام

إجراء مقابالت عن بعد على  )2
 مستوى الحركة
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 الخطط
(الوثائق 

المحررة والمالية 
لجرد الموارد 

وحشدها، 
التقييمات، خطط 

الطوارئ، 
االستراتيجيات 
 واألطر القائمة)

                    
                    

       

خطة مشتركة للطوارئ (بما في  -1
 والتمارين)ك عمليات المحاكاة لذ

الخطة االستراتيجية للجمعية  -2
 الوطنية 

 حسن تأهب الجمعية الوطنية  -3
للتعامل مع  جمعية الوطنيةالخطة   -4

 القوات العسكرية
 

 
 
 

بيان مشترك (ناتج عن اجتماع القمة  )1
 المصغرة)

عمليات تقييم مشتركة ومنسقة لدعم  )2
 التخطيط المنسق

 منبر التواصل على مستوى الحركة )3
 خطاب موحد )4
 مالحظات خاصة )5

 
 

      

األدوات 
 األساسية

(فرق الحركة 
على الصعيد 

العالمي 
والمعدات 
والمعايير 

والتوجيهات 
   )واإلجراءات

                 
                 

                  

 
دليل المستخدم/مقدمة في صفحة  -1

لصندوق أدوات التنسيق في 
 الحركة

الحركة نماذج التفاقات التعاون في  -2
 ومذكرة تفاهم ثالثية األطراف

 أداة التنسيق التنفيذية للحركة -3
 إطار الحركة بشأن األمن -4

 "توجيهات الوصول اآلمن"
توجيهات الحركة بشأن: العالقات  -5

بين عناصر الحركة والهيئات 
العسكرية، االتفاقات مع الشركاء 

 الخارجيين
مدونة سلوك الحركة والمنظمات  -6

اإلغاثة  غير الحكومية في مجال
 من الكوارث

 
  

األداة التشغيلية للتنسيق في الحركة. في  )1
حال لم تستخدم في مرحلة ما قبل 

 األزمة.
إرشادات تقييم االحتياجات في حاالت  )2

 الطوارئ
إرشادات وضع برامج التحويالت  )3

 النقدية 
 إطار العمل على نطاق الحركة (نموذج) )4
نموذج يحتوي على أهم المعطيات  )5

األسئلة التالية: من؟ ماذا؟ إجابة عن 
 أين؟ متى؟

خطة عمل في حاالت الطوارئ  )6
 (نموذج)

أدوات الحشد على الصعيد العالمي  )7
(برنامج إدارة المخاطر والكوارث للجنة 

الدولية، وحدات مواجهة الطوارئ، 
الفرق الميدانية لتنسيق التقييم، الفرق 

 اإلقليمية لمواجهة الكوارث)
 جدول الحشد )8
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