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قرار
تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة
ان جمﻠس مندويب احلركة
اذ يالحظ ابرتﻴاح التحسينات املس مترة واملﻠحوظة يف جمال التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة ادلولﻴة لﻠصﻠﻴب ا ألمحر والهالل
ا ألمحر (احلركة) واجلهود املبذوةل منذ اجامتع جمﻠس املندوبني لس نة  7102الس تخدام مساهامت مجﻴع مكوانت احلركة يف التأأهب
حلاالت الطوارئ يف العامل ومواهجهتا بأأمثل صورة ،كام تبينه العمﻠﻴات اليت ﻧ ُفذت يف عدة س ﻴاقات،
واذ يعرب عن اقتناعه بأأن التحسينات اجلارية يف جمال التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة تسامه يف زايدة التغطﻴة االنساﻧﻴة لﻠحركة
لفائدة الساكن املنكوبني بفر النرر عن ﻧطا ااةل الطوارئ ،متاش ﻴا مع تطﻠعات وثﻴقة الرؤية من أأجل احلركة اليت اعمتدها جمﻠس
املندوبني س نة .7102
واذ يعرت مبا تواهجه اجلهات االنساﻧﻴة ،مبا فهيا احلركة ،من مطالب مزتايدة لالس تجابة مبزيد من الفعالﻴة وعىل ﻧطا أأوسع حلاالت
الطوارئ مزتايدة التعقيد ،واجلهود املبذوةل لتعزيز ماكﻧة احلركة بوصفها ش بكة انساﻧﻴة رائدة وفعاةل من حيث التلكفة ومﻠزتمة بضامن
أأفضل تاكمل ممكن بني الاس تجابة احملﻠﻴة والاس تجابة العاملﻴة،
واذ يذكر ابلقرار رمق  0اذلي اعمتده جمﻠس املندوبني س نة  (CD/15/R1) 7102والقرار رمق  4اذلي اعمتده جمﻠس املندوبني س نة
 ،(CD/13/R4) 7102الذلين لكفا الﻠﺠنة ادلولﻴة لﻠصﻠﻴب ا ألمحر (الﻠﺠنة ادلولﻴة) والاحتاد ادلويل مجلعﻴات الصﻠﻴب ا ألمحر والهالل
ا ألمحر (الاحتاد ادلويل) مبهمة مواص ة هجودهام املشرتكة من أأجل تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة( ،املرجع CD/15/R1
و ،)CD/13/R4
واذ يذكر أأيضا ابلقرار رمق  6الصادر عن جمﻠس املندوبني س نة  ،0992اذلي اعمتد مبوجبه "االتفا بشأأن تنرمي ا ألنشطة ادلولﻴة
لعنارص احلركة ادلولﻴة لﻠصﻠﻴب ا ألمحر والهالل ا ألمحر" (اتفا اشبيﻠﻴة) ،وابلقرار رمق  8الصادر عن جمﻠس املندوبني س نة ،7112
اذلي اعمتد مبوجبه "التدابري التمكﻴﻠﻴة لتعزيز تنفيذ اتفا اشبيﻠﻴة" ،وبتقارير متابعة القرارين بوصفها ُأسس التنس ﻴق والتعاون بني
مكوانت احلركة،

واذ يالحظ ويرحب ابجلو ال متكيين واالجيايب اذلي هﻴئته يف احلركة معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة لتحديد مركز
مشرتك لﻠحركة وتوحيد لكمهتا خبصوص القضااي العاملﻴة االنساﻧﻴة،
واذ يعرب عن تقديره ودمعه لالحتاد ادلويل والﻠﺠنة ادلولﻴة ولك امجلعﻴات الوطنﻴة اليت سامهت يف تنفيذ خطة معل التعاون والتنس ﻴق
بني مكوانت احلركة عىل تفانهيم وهجودمه اليت مسحت بتحديد املشالكت والفرص احلالﻴة يف جمال التنس ﻴق والتأأهب والاس تجابة يف
احلركة ،كام وصفه التقرير املرايل املرفق،
واذ يعرت ابالهامتم اخلاص بضامن جدوى ﻧتاجئ معﻠﻴة التعاون والتنس ﻴق بني مكوانت احلركة من الناحية التشغﻴﻠﻴة عن طريق اجراء
اختبارات يف املﻴدان ،وال س امي عن طريق اختﻴار مخسة بدلان "خمتربات" مت فهيا اختبار أأدوات تعزيز التنس ﻴق والتعاون ،وبﻴان أأفضل
املامرسات القامئة وتعزيز "روح" التنس ﻴق والتعاون،
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واذ يدرك التحدايت املتبقية لتحسني التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة ،وال س امي فامي يتعﻠق بتنوع الثقافات التنرميﻴة ،وصعوابت
التفامه ،وق ة مسامهة مكوانت احلركة ،وتفاوت مس توايت املعرفة بأأدوات التنس ﻴق وألﻴاهتا ،فضال عن زايدة املشالك اليت تطرهحا
اجلهات املعنﻴة اخلارجية،
واذ يعرت برضورة مواص ة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة بعد دورة جمﻠس املندوبني لس نة  ،7102ابلتفكري يف
التغﻴريات العمﻴقة الالزمة عىل الصعﻴدين املؤسيس والتنرميي وترس ﻴخ التقدم احملرز عىل أأثر تنفيذ قرار جمﻠس املندوبني رمق  0لس نة
،7102
يقرر ما ييل:
أألف -يرحب ابلتوصﻴات املستندة اىل حقائق الواردة يف التقرير املرايل واملﻠخصة فامي ييل ،ويوافق عﻠهيا.
 -0مواص ة التعريف هبذه العمﻠﻴة عىل حنو أأفضل ،ابالس تفادة من الالزتام اذلي أأكدته القيادة ،وتشﺠﻴع التنس ﻴق يف لك
احلاالت ،ومواص ة تعزيز احلوار حول مسائل الس ﻴاسة.
 -7التأأكد من نرش العرض اخلاص ابالطار التنرميي ومجع ا ألدةل عىل فعالﻴته ،وضامن التصدي عىل النحو املناسب لقضااي الزناهة
اليت هتدد الالزتام بنصه.
 -2تشﺠﻴع اس تخدام أأدوات وألﻴات اديثة لﻠتنس ﻴق عرب عُدة أأدوات يسهل احلصول عﻠهيا عىل ش بكة الاﻧرتﻧت ،فضال عن
تسهﻴل اﻧتاج نسخ مطابقة لتكل ا ألدوات.
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مواص ة نرش أأدوات مشرتكة لﻠتأأهب ،وتنرمي دورة تدريبية عىل موضوع التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة ،وضامن
ادراج مسأأةل تعزيز قدرات امجلعﻴات الوطنﻴة يف معﻠﻴات الطوارئ.
توضﻴح اتفاقات ا ألمن ،وتبس ﻴط ا ألدوات والتدريب يف جمال ادارة ا ألمن عن طريق زايدة مشاركة امجلعﻴات الوطنﻴة بغﻴة
تعزيز قدراهتا يف جمايل السالمة وا ألمن.
زايدة التنس ﻴق يف جمال االعالم واالتصاالت عن طريق اصدار بﻴاانت مشرتكة ،والاس تعاﻧة بﻠجان ثالثﻴة وتنرمي دورات
تدريبية ،وزايدة تبادل املعﻠومات والبﻴاانت يف الوقت ﻧفسه.
مواص ة تمنﻴة الترافر بني قدرات النرش الرسيع خملتﻠف مكوانت احلركة ،واس تخالص ادلروس من معﻠﻴات نرش املسؤولني
عن التنس ﻴق يف احلركة وتكيﻴفها
حتسني مفهوم تطبﻴق ﻧداء دويل وااد ودراسة اماكﻧﻴة ضامن توفري دمع مايل أأوسع ووصف الاس تجابة االنساﻧﻴة العاملﻴة
لﻠحركة بشلك أأفضل يف الوقت ﻧفسه.
تطوير التشغﻴل املشرتك لﻠخدمات الﻠوجستية واعداد خطة معل طوي ة ا ألجل.

ابء -يطﻠب من الﻠﺠنة ادلولﻴة والاحتاد ادلويل االرشا عىل تنفيذ خطة العمل املنقحة ورفع تقرير عن التقدم احملرز اىل جمﻠس
املندوبني يف دورة س نة  ،7109وذكل ابملشاركة وادلمع الفعالني لﻠﺠمعﻴات الوطنﻴة؛
جمي -يدعو اىل الاستامثر املس متر واملشاركة الفعﻠﻴة لقادة مجﻴع مكوانت احلركة يف هتﻴئة ظرو مواتﻴة لﻠتنس ﻴق والتعاون بني
مكوانت احلركة قبل اﻧعقاد جمﻠس املندوبني يف س نة 7109؛
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دال -يوافق عىل ا ألولوايت الثالث اجلديدة التالﻴة من معﻠﻴة تعزيز التنس ﻴق والتعاون بني مكوانت احلركة حىت ادلورة املقب ة جملﻠس
املندوبني يف س نة  7109من أأجل توس ﻴع ﻧطا العمﻠﻴات االنساﻧﻴة لﻠحركة وحتسني فعالﻴهتا من حيث التلكفة والاس تفادة مهنا
وقبولها ،وتعزيز ماكنهتا ومصداقيهتا.
 -0حتسني التعريف بأأدوات وألﻴات التنس ﻴق يف احلركة وزايدة اس تخداهما واملسامهة يف تغﻴري العقﻠﻴات عن طريق اليت:
 )0حتسني املعرفة ب ُعدة ا ألدوات والتدريب عىل التنس ﻴق،
 )7التكيﻴف املس متر ل ألدوات ونرش أأفضل املامرسات،
 )2زايدة الاتسا بني النرم ،واب ألخص ﻧرم ادارة معﻠﻴات النرش الرسيع وادارة البﻴاانت،
 )4تشﺠﻴع احلوار املس متر والبناء لتسهﻴل تغﻴري العقﻠﻴات؛
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حتسني معﻠﻴة تقدمي "خدمات ادلمع" الفعاةل من حيث التلكفة واملفيدة من الناحية التشغﻴﻠﻴة يف اجملاالت اليت متثل أأمهﻴة
كربى حيث تس تطﻴع احلركة اثبات درايهتا وقميهتا املضافة عن طريق اليت:
 )0تمنﻴة التعاون املشرتك يف اجملال الﻠوجس يت،
 )7تعزيز التفاعل واحلوار بشأأن القضااي ا ألمنﻴة،
 )2توضﻴح االتفاقات املتعﻠقة ابدارة ا ألمن يف س ﻴا العمﻠﻴات وتبس ﻴط التدريب؛
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مواص ة الاعامتد عىل أأمث ة النجاح يف جمال حشد املوارد املشرتك عن طريق:
 )0مواص ة حتسني مفهوم وألﻴة ﻧداء دويل وااد،
 )7اجتذاب املزيد من املوارد وادلمع يف الوقت املناسب من أأجل معﻠﻴات االغاثة يف ااالت الكوارث الكربى،
 )2حتسني القدرة عىل تقدمي وتروجي ا ألثر العام لﻠحركة؛

هاء -يطﻠب من مجﻴع مكوانت احلركة أأن تواصل تقدمي دمعها وتوفري املوارد املناس بة لتنفيذ التوصﻴات ،ال س امي عن طريق اجراء
التغﻴريات الالزمة يف أأنشطهتا التدريبية واجراءاهتا وس ﻴاساهتا وممارساهتا التشغﻴﻠﻴة.

