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 قرار 

 مكوانت احلركةتعزيز التنس يق والتعاون بني 

 

ن جملس مندويب احلركة   ا 

ذ يالحظ رتياح التحسينات املس مترة وامللحوظة يف جمال التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل اب ا 

احلركة يف التأأهب الس تخدام مساهامت مجيع مكوانت  7102الأمحر )احلركة( واجلهود املبذوةل منذ اجامتع جملس املندوبني لس نة 

 بأأمثل صورة، كام تبينه العمليات اليت نُفذت يف عدة س ياقات، حلاالت الطوارئ يف العامل ومواهجهتا

عن اقتناعه بأأن التحسينات اجلارية يف جمال التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة تسامه يف زايدة التغطية اال نسانية للحركة  وا ذ يعرب

، متاش يا مع تطلعات وثيقة الرؤية من أأجل احلركة اليت اعمتدها جملس  بفر  النرر عن نطا  ااةل الطوارئلفائدة الساكن املنكوبني

 .7102املندوبني س نة 

حلاالت  عىل نطا  أأوسعو لالس تجابة مبزيد من الفعالية  مطالب مزتايدةمن ، حلركةااجلهات اال نسانية، مبا فهيا تواهجه  مبايعرت   وا ذ

نسانيةبوصفها الطوارئ مزتايدة التعقيد، واجلهود املبذوةل لتعزيز ماكنة احلركة  وفعاةل من حيث التلكفة وملزتمة بضامن رائدة  ش بكة ا 

 ، أأفضل تاكمل ممكن بني الاس تجابة احمللية والاس تجابة العاملية

 اذلي اعمتده جملس املندوبني س نة 4 رمق والقرار (CD/15/R1) 7102اذلي اعمتده جملس املندوبني س نة  0رمق ابلقرار  كروا ذ يذ  

7102 (CD/13/R4) مجلعيات الصليب الأمحر والهالل  والاحتاد ادلويل للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية( اللجنة ادلولية لكفا، الذلين

 CD/15/R1عاون بني مكوانت احلركة، )املرجع همة مواص ة هجودهام املشرتكة من أأجل تعزيز التنس يق والتمب  الأمحر )الاحتاد ادلويل(

 (،CD/13/R4 و

، اذلي اعمتد مبوجبه "االتفا  بشأأن تنرمي الأنشطة ادلولية 0992الصادر عن جملس املندوبني س نة  6 رمق أأيضا ابلقرار كروا ذ يذ  

شبيلية(، وابلقرار  ، 7112الصادر عن جملس املندوبني س نة  8رمق لعنارص احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر" )اتفا  ا 

شبيلية"، وبتقارير متابعة القرارين بوصفها ُأسس التنس يق والتعاون بني  اذلي اعمتد مبوجبه "التدابري التمكيلية لتعزيز تنفيذ اتفا  ا 

 مكوانت احلركة،

متكيين واال جيايب اذلي هيئته يف احلركة معلية تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة لتحديد مركز  وا ذ يالحظ ويرحب ابجلو ال

 مشرتك للحركة وتوحيد لكمهتا خبصوص القضااي العاملية اال نسانية،

لالحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ولك امجلعيات الوطنية اليت سامهت يف تنفيذ خطة معل التعاون والتنس يق  وا ذ يعرب عن تقديره ودمعه

 يفودمه اليت مسحت بتحديد املشالكت والفرص احلالية يف جمال التنس يق والتأأهب والاس تجابة بني مكوانت احلركة عىل تفانهيم وهج

 ،املرفقالتقرير املرايل  وصفهاحلركة، كام 

جراء  نتاجئابالهامتم اخلاص بضامن جدوى  وا ذ يعرت  معلية التعاون والتنس يق بني مكوانت احلركة من الناحية التشغيلية عن طريق ا 

، وبيان أأفضل تعزيز التنس يق والتعاوناختبار أأدوات فهيا مت  "خمتربات"اختيار مخسة بدلان عن طريق  وال س امي اختبارات يف امليدان،

 ،املامرسات القامئة وتعزيز "روح" التنس يق والتعاون
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ذ يدرك التحدايت املتبقية لتحسني التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة، وال س امي فامي يتعلق بتنوع الثقافات التنرميية، وصعوابت  وا 

التفامه، وق ة مسامهة مكوانت احلركة، وتفاوت مس توايت املعرفة بأأدوات التنس يق وأ لياهتا، فضال عن زايدة املشالك اليت تطرهحا 

 ة،اجلهات املعنية اخلارجي

يف  ابلتفكري، 7102 مواص ة تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة بعد دورة جملس املندوبني لس نة رضورةبوا ذ يعرت  

لس نة  0قرار جملس املندوبني رمق  تنفيذوترس يخ التقدم احملرز عىل أأثر  والتنرميي املؤسيس ينالتغيريات العميقة الالزمة عىل الصعيد

7102، 

  ما ييل:يقرر 

ىل حقائق لتوصيات اب يرحب -أألف  .ويوافق علهيا، املرايل وامللخصة فامي ييلالواردة يف التقرير املستندة ا 

مواص ة التعريف هبذه العملية عىل حنو أأفضل، ابالس تفادة من الالزتام اذلي أأكدته القيادة، وتشجيع التنس يق يف لك  -0

 احلاالت، ومواص ة تعزيز احلوار حول مسائل الس ياسة.

طار التنرميي ومجع الأدةل عىل فعاليته، وضامن التصدي عىل النحو املناسب لقضااي الزناهة  -7 التأأكد من نرش العرض اخلاص ابال 

 اليت هتدد الالزتام بنصه.

ة أأدوات يسهل احلصول علهيا عىل ش بكة الانرتنت، فضال عن  اديثةتشجيع اس تخدام أأدوات وأ ليات  -2 للتنس يق عرب عُد 

 مطابقة لتكل الأدوات. تسهيل انتاج نسخ

مواص ة نرش أأدوات مشرتكة للتأأهب، وتنرمي دورة تدريبية عىل موضوع التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة، وضامن  -4

دراج مسأأةل تعزيز قدرات امجلعيات الوطنية يف معليات الطوارئ.  ا 

دارة الأمن عن طر  -2 يق زايدة مشاركة امجلعيات الوطنية بغية توضيح اتفاقات الأمن، وتبس يط الأدوات والتدريب يف جمال ا 

 تعزيز قدراهتا يف جمايل السالمة والأمن.

صدار بياانت مشرتكة، والاس تعانة بلجان ثالثية وتنرمي دورات  -6 زايدة التنس يق يف جمال اال عالم واالتصاالت عن طريق ا 

 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  -2

 عن التنس يق يف احلركة وتكييفها 

ماكنية ضامن توفري دمع مايل أأوسع ووصف الاس تجابة اال نسانية العاملية  نداء دويل واادحتسني مفهوم تطبيق  -8 ودراسة ا 

 أأفضل يف الوقت نفسه.للحركة بشلك 

عداد خطة معل طوي ة الأجل. املشرتكالتشغيل تطوير  -9  للخدمات اللوجستية وا 

ىل جملس  من اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل يطلب  -ابء رشا  عىل تنفيذ خطة العمل املنقحة ورفع تقرير عن التقدم احملرز ا  اال 

 الفعالني للجمعيات الوطنية؛، وذكل ابملشاركة وادلمع 7109املندوبني يف دورة س نة 

ىل الاستامثر املس متر واملشاركة الفعلية لقادة مجيع مكوانت احلركة يف هتيئة ظرو  مواتية للتنس يق والتعاون بني  يدعو  -جمي ا 

 ؛ 7109مكوانت احلركة قبل انعقاد جملس املندوبني يف س نة 
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تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة حىت ادلورة املقب ة جمللس  يوافق عىل الأولوايت الثالث اجلديدة التالية من معلية  -دال

من أأجل توس يع نطا  العمليات اال نسانية للحركة وحتسني فعاليهتا من حيث التلكفة والاس تفادة مهنا  7109املندوبني يف س نة 

 وقبولها، وتعزيز ماكنهتا ومصداقيهتا. 

 عن طريق ال يت: تغيري العقلياتاحلركة وزايدة اس تخداهما واملسامهة يف بأأدوات وأ ليات التنس يق يف  التعريفحتسني  -0

ةحتسني املعرفة  (0  الأدوات والتدريب عىل التنس يق، بُعد 

 التكييف املس متر للأدوات ونرش أأفضل املامرسات، (7

دارة البياانت، الاتسا زايدة  (2 دارة معليات النرش الرسيع وا   بني النرم، وابلأخص نرم ا 

 اء لتسهيل تغيري العقليات؛املس متر والبن  تشجيع احلوار  (4

الفعاةل من حيث التلكفة واملفيدة من الناحية التشغيلية يف اجملاالت اليت متثل أأمهية  تقدمي "خدمات ادلمع"حتسني معلية  -7

ثبات درايهتا وقميهتا املضافة عن طريق ال يت:  كربى حيث تس تطيع احلركة ا 

 وجس يت،يف اجملال الل املشرتكالتعاون تمنية  (0

 تعزيز التفاعل واحلوار بشأأن القضااي الأمنية، (7

دارة الأمن يف س يا  العمليات وتبس يط التدريب؛ (2  توضيح االتفاقات املتعلقة اب 

 املشرتك عن طريق: حشد املواردمواص ة الاعامتد عىل أأمث ة النجاح يف جمال  -2

 ،نداء دويل واادمواص ة حتسني مفهوم وأ لية  (0

غاثة يف ااالت الكوارث الكربى، يف الوقت املناسبد وادلمع اجتذاب املزيد من املوار  (7  من أأجل معليات اال 

 حتسني القدرة عىل تقدمي وتروجي الأثر العام للحركة؛  (2

جراء التوصيات، ال س امي لتنفيذ وتوفري املوارد املناس بة دمعها تقدمي يطلب من مجيع مكوانت احلركة أأن تواصل   -هاء عن طريق ا 

جراءاهتا و  الالزمة يفالتغيريات   س ياساهتا وممارساهتا التشغيلية.أأنشطهتا التدريبية وا 

 

 

 

 

 

 

 

 


