
 
 

 

 

 جملس مندويب 

 احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر 

 

   

 جنيف، سويرسا

2019ديسمرب  8  

 

 احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر  عالقاتتعزيز 

دارة الكوارث يفالعسكرية و  املدنيةاجلهات  مع  ا 

 

 

 مرشوع عنارص قرار 

 

 
 2019 مارس



2 
 

 

 

دارة  يف العسكريةو  املدنيةاجلهات  مع ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحراحلركة  عالقاتتعزيز  ا 

 الكوارث

 

 معلومات أأساس ية

يف )احلركة(  احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر حتديد موقع حولالقرار املقرتح  عنارصيسعى مرشوع 

ىل تقدمي  العسكريةو املدنية بني اجلهات العالقات  دون تقدمي نص هنايئ للقرار  ،للك فقرةاحملمتل  للمضمونملخص ا 

 .املقرتح

دراج  توحض مسوغاتلك فقرة مقرتحة  تيلو   .هذه الفقرة يف القرارمدى جدوى ا 

 بغية جملس مندويب احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحرمع أأعضاء  التشاور وتُعرض هذه الوثيقة من أأجل

ذا اكن الهنج املقرتح خب بشأأن ما، واحلصول عىل فهم أأويل تعقيباتأأوىل من التعليقات وال  دفعةمجع   ضمونامل صوصا 

 .توافق الآراءب  ظىمقبواًل وحي

 :السؤالني التاليني، النظر يف هذه الوثيقةات عىل يقات والتعقيبتقدمي التعل  يرىج، دلىو 

دراهجا العنارصهل توافق عىل  •  ومنطوق القرار؟ يباجةفقرات ادليف  املقرتح ا 

دراهجا يف جيب انقصة عنارص منهل  •  ؟القرار ا 

وستتاح يف مرحةل الحقة  .هذا القرار عنارصع يف هذه املرحةل تلقي أأي تعليقات مفصةل عىل صياغة مرشوع وال يُتوق  

 .جاهزاً  املرشوع الأويل للقرارلتعليق عىل صياغة حمددة حاملا يصبح فرصة ل 

 مقدمة

 ،العسكرية والأهجزة ادلولية احلركة مكوانتالعالقات بني  بشأأنوثيقة توجهيية  2005يف عام  املندوبنياعمتد جملس 

لهيا فامي  عىل صعيد  تويص الوثيقة التوجهيية ابتباع هنج مشرتك وأأكرث تنس يقاً و  1.يةالتوجهي  الوثيقة ييل ابمسيشار ا 

                                                           
1  of Delegates, Resolution 7, “Guidance document on relations between the components of 2005 Council 

the Movement and military bodies”. 
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زاءاحلركة  وقواعد ، يف الس ياقني الوطين وادلويل عىل حد سواء ووفقاً ملبادئ العسكريةو  املدنيةاجلهات  معالعالقات  ا 

 2.الصليب الأمحر والهالل الأمحر للمساعدة اال نسانية

عىل مدى  ومواهجهتاللكوارث  تأأههبا أأثناءتنس يقاً أأفضل أأن تكون أأكرث اتساقاً و  يف احلركة يةوثيقة التوجهي الساعدت و 

ج ابعامتد الأدوات والهنُ  الوثيقة التوجهيية هذه فعيلخطوات لت  مكوانت احلركةوقد اختذت  .املاضية 13الس نوات الـ 

 خالل العسكريةو  املدنيةبني اجلهات العالقات  خبصوصالتعاون والتنس يق  ، عىل املس توى اال قلميي أأساسًا،اليت تعزز

آس يا واحمليط الهادئ الأساس  العمل املضطلع فقد أأرىس ،وعىل وجه التحديد .لكوارثمعليات مواهجة ا به يف منطقة أ

ثراء املتبادل للمامرساتالالزم  عداد توجهيات وتدريبات مشرتكة ،املوظفني انتدابو  ،لال  مماثةل  انطلقت أأعاملوقد  .وا 

قلمييأأخرى بتعزيز هنُ  مع الزتام مناطق) الأمريكيتني يف منطقة دارة العالقات  املتبعة يف ةجها اال  املدنية بني اجلهات ا 

جناز هذه الأعاملعىل عاتقها  بعض امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر أأخذتو  ،(العسكريةو  عىل  ا 

 .وطيناملس توى ال

امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية والاحتاد  تنفيذ فقد اكن ،احملرز من ترحيب التقدم مما حظي به هذاعىل الرمغ و 

 ،متفاوتة نسبب  جزئيًا، وتأأثر، الوثيقة التوجهيية هذهل الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد ادلويل( ادلويل مجلعيات الصليب 

لهيا  تنفيذهاو  تفسريهاب و  ،يدانيةلتحدايت امل اب جتاه  دلور املنوط هبافهمها لمبدى و وللمبادئ الأساس ية، للمهام املس ندة ا 

قامة ملوارد املتاحة ابو ،السلطات العامة  .عسكريةالأهجزة ال  مع–عالقات ال 

ىل ذكلو ىل ا ،ابال ضافة ا  زاء احلركة عىل نطاقمتجدد هنج عاملي  عامتدازدادت احلاجة ا  املدنية بني اجلهات العالقات  ا 

 :مهنا ما ييل ،عدة بسبب عوامل العسكريةو 

 نطاقحيث يتجاوز  ،ومواهجهتاالتأأهب للكوارث  جمال يف 3العسكرية الأهجزة  يتناىم دور  من املرحج أأن •

 تؤدي قدو  .بفعالية مواهجهتاوادلولية عىل  وطنيةقدرة الكياانت املدنية الالكوارث وجحمها وتعقيدها ومدهتا 

ىل  هبذاهذه الأهجزة اضطالع  وراء مكنتاليت اخملتلفة  ادلوافع  بتصور تعلقت  مشالك ظهورادلور املزتايد ا 

 ؛كوانت احلركةمل الناس

امجلاعات املسلحة من غري ادلول يف بيئات  أأعداد ضاعفوأأجنبية وت حمليةوجود قوات عسكرية  ؤديي •

ىل تعقيد العمل اال نساين   .احامتالت حدوثه بصورة أأشد ويزيد من العسكرية ابلأهجزة احلركة مكوانتاتصال ا 

نسانية أأخرى مع  •  ،من املواضيع متنوعةمجموعة  يف تناولخمتلفة  ابتباع هنجعسكرية  أأهجزةتتعامل منظامت ا 

ىل تفسريهاغالبًا ما و  حدىأأثناء  الهنج القامئ عىل املبادئ للعنارص اليت تشلك اخلاص تستند ا   مواهجة ا 

                                                           
ن واملؤمتر ادلويل الثاين والثالث قرهاوأأ  2013يف عام  الأمحر والهالل الأمحر الصليب مجلعيات ادلويل لالحتاد العامة الهيئةنسخة منقحة اعمتدهتا   2

 .(7)القرار  2015للصليب الأمحر والهالل الأمحر يف عام 
ف   3  اليت تنفذ همام ومعليات عسكرية". وامجلاعاتالأهجزة مجيع العسكرية بأأهنا "الأهجزة وفقًا للوثيقة التوجهيية، تُعر 
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رابكعدم وجود هنج مشرتك بني املنظامت اال نسانية  ويؤدي .الكوارث ىل ا  ضعافو  هات العسكريةاجل  ا   ا 

 .اال نسانيةاملبادئ عىل و  نساينللعمل اال   املتاح زياحلعىل  املبذوةل للحفاظاجلهود 

حيث تعمل لك من القوات العسكرية  ،للحدود الوطنية طابع عابرذات  الغالبيف  وقد أأصبحت مواهجة الكوارث

احلفاظ عىل  بغيةاعامتد هنج عاملي شامل  من احلركة وهو ما يقتيض ،نطاق عامليواملنظامت اال نسانية الأخرى عىل 

 .اال نساين وفقًا للمبادئ الأساس ية لعملها املتاح زياحل

فقد  ،والهيئات العسكرية يف احلركة ادلوليةالتفاعل بني اجلهات املس تجيبة للكوارث  زتايدلو  ونتيجة لهذه التطورات

الوطين  س توينيدمع متجدد عىل امل  وفريتمن خالل الوثيقة التوجهيية وتعزيزها  تفعيل الآن من الرضوري أأصبح

طار هنج واال قلميي زاء ال أأوسع نطاقاً و  عاملي مشرتك يف ا   .العسكريةو املدنية بني اجلهات عالقات ا 

ىل ال  واستناداً  قلميية تجربةا  دت ،اال  املشرتك  احلركة موقفتعزيز من أأجل مواصةل  نشاط أأساس يةثالثة جماالت  ُحد 

  التايل.العسكرية، ويه عىل النحو و املدنية بني اجلهات العالقات  منوالعاملي 

عداد  -1 املعنيني للمامرسني  العسكريةو املدنية  بني اجلهات العالقات بشأأن مشرتكة معليةتوجهيات  ا 

بادلها وت  وأأفضل املامرسات خلصةمن خالل حتديد ادلروس املس تحركة لل التابعنيو  كوارثلا مبواهجة

 .واال قلميي والوطين عىل املس توايت العامليلأغراض التنفيذ  هاواعامتد

قامة ش بكة عىل نطاق احلركة  -2 الصالحيات واملعارف واخلربات لتعزيز  دامئةتس تخدم موارد مشرتكة و ا 

 .العسكريةو املدنية بني اجلهات لعالقات اب املتصةل

حلفاظ من أأجل ا اجلهات املعنية اخلارجيةيف أأوساط  توعية واملنارصةمتعلقة ابل الاضطالع بأأنشطة  -3

طرأأ ات اليت ترتطو ال يف  أأن يكون لها صوت مؤثرضامن و للحركة  املتاح اال نساين العمل حزيعىل 

 .عىل الصعيد العاملي العسكريةو املدنية بني اجلهات العالقات  مس تقباًل عىل

املدنية مع اجلهات عالقاتنا خريطة طريق عاملية للحركة لضامن أأن تكون  جماالت النشاط الثالثة هذه رمستو 

طار ،متسقة ومواهجهتا عالقاتالتأأهب للكوارث  يف جمال العسكريةو   ،مشرتكة مبادئ توجهيية معلية ومصاغة يف ا 

عالوة عىل . و املتاح لنااال نساين  لعملااحلفاظ عىل حزي وضامن  ،والتدريبات املناس بةمدعومة ابخلربات والأدوات و 

زاءهذا الهنج املامتسك لن يعزز ف ،ذكل  ،حفسب بفعالية أأكربس تجابة الا القدرة عىل العسكرية–العالقات املدنية  ا 

 قدرة احلركةمن  ا حيسنمم ،القبولكسب الوصول و س بل  املبادئ الأساس ية، جتس يدمن خالل ، بل س يعزز أأيضاً 

 .واجملمتعات املترضرة املترضرين عىل خدمة الأشخاص

صدار عن طريق مجيع مكوانت احلركة حشدمن الرضوري و  لتعزيز املوقف املشرتك للحركة  اً عاملي اً ر يرمس هنجقرا ا 

من خالل تطوير جماالت النشاط الثالثة  الوثيقة التوجهيية فعيلوت  العسكريةو املدنية بني اجلهات العالقات  من

  .املذكورة أأعاله
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 فقرات ادليباجة

 ابلآاثر اال نسانية اليت ختلفها الكوارث.ادليباجة تذكري  من 1فقرة ال يرد يف ميكن أأن 1الفقرة 

قع عىل عاتق املترضرين من الكوارث اذلين ي رضورة الرتكزي عىلعىل  شديدالت هذه الفقرة  يُقصد من: املسوغات

 .موحاميهت ماحلركة واجب مساعدهت

 كوارث،واجه التالعسكرية اليت  الأهجزة لظاهرة تزايد عددوصف  ادليباجة من 2فقرة ال يرد يفميكن أأن  2الفقرة 

ىل زايدة ؤدي ت اليت  العسكرية. الأهجزةالتفاعل بني مكوانت احلركة و ا 

 أأصبحت قد ،سواءحد والأجنبية عىل الوطنية مهنا ، العسكرية الأهجزةالفقرة عىل أأن  جيب أأن تشدد هذه: املسوغات

اليت تشارك  مع مكوانت احلركة تفاعلها وهو ما يزيد من، لكوارثتشارك يف مواهجة امن اجلهات اليت  عىل حنو مزتايد

 .للكوارث مواهجةيف 

 واملعنون 2005الصادر عن جملس املندوبني لعام  7تذكري ابلقرار ادليباجة من  3 فقرةاليرد يف ميكن أأن  3الفقرة 

مبادئ وقواعد ، وكذكل العسكرية" والأهجزةادلولية احلركة  مكوانت"وثيقة توجهيية بشأأن العالقات بني 

 ،2013العامة لالحتاد ادلويل يف عام هيئة ال  نقحهتاليت ا، الأمحر للمساعدة اال نسانيةالصليب الأمحر والهالل 

تعزيز اس تجابة احلركة "واملعنون  املؤمتر ادلويل الثاين والثالثنيالصادر عن  7القرار  مبوجبادلول  قرهتاوأأ 

 ."ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر لالحتياجات اال نسانية املزتايدة

لعالقات بني اب اخلاصةالتوجهيات  2005يف عام  قد أأقر أأن جملس املندوبنيبر هذه الفقرة ذك  ينبغي أأن تُ : املسوغات

 والهالل الأمحر الصليب وقواعد مبادئأأن ب أأيضاً  ر هذه الفقرةذك  تُ و العسكرية.  والأهجزة ادلولية خمتلف مكوانت احلركة

ىلاليت  اال نسانية للمساعدة الأمحر العسكرية يف  والأهجزةادلويل  هااحتادلعالقات بني امجلعيات الوطنية و هذه ا تشري ا 

 اهتقد اعمتد، ادلاخلية ونتاجئها املبارشة( ضطراابتاملساعدات اال نسانية ادلولية )ابس تثناء الزناعات املسلحة والاجمال 

 ادلول يف املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني.قرهتا وأأ  2013املنقحة يف عام  ايف نسخهتامجلعية العامة لالحتاد ادلويل 

عراب عن تقدير جملس املندوبني للعمل اذلي ت من ادليباجة 4فقرة الميكن أأن يرد يف  4الفقرة  به امجلعيات  ضطلعا 

 يةوثيقة التوجهي ال تفعيلمن أأجل لك مهنا ل للمهمة املس ندةوفقًا  ،ادلويل والاحتاد ،واللجنة ادلويل، الوطنية

ميي  .عىل املس توى اال قل

ىل تنفيذ جاهدة وامجلعيات الوطنية قد سعت ملناطقبأأن بعض اهو اال قرار  الغرض من هذه الفقرة: املسوغات وثيقة ال ا 

ق مل واجلديرة ابلثناء اجلهود املبذوةل تكل وبأأن، يةالتوجهي   متباينة.بدرجات  نُف ذتقد و  نطاق عامليعىل  ، مع ذكل،تُنس 
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ىل من ادليباجة 5 فقرةال تشريأأن ميكن  5الفقرة  جماالت النشاط الثالثة املذكورة أأعاله من  رضورة مواصةل تنفيذ ا 

زاء هنج عاملياعامتد أأجل  كرث ف يكون العسكريةو املدنية  بني اجلهات العالقات ا  مع املبادئ  ءمتواي و  يةعال أأ

 .وحاميهتم بصورة فعاةل املترضرينمساعدة الساكن  من أأجل للعمل اال نساين ن حزياً ؤم  يالأساس ية و 

ىل هذه الفقرة  تشري: املسوغات لضامن خريطة طريق عاملية للحركة  رمسأأن جماالت النشاط الثالثة املذكورة أأعاله تا 

ومصاغة يف  ،متسقة ومواهجهتا عالقاتالتأأهب للكوارث  يف جمال العسكريةو املدنية  بني اجلهات العالقاتأأن تكون 

طار  حزي وضامن احلفاظ عىل، والتدريبات املناس بةمدعومة ابخلربات والأدوات و مشرتكة،  توجهيية معليةمبادئ  ا 

زاءهذا الهنج املامتسك لن يعزز فعالوة عىل ذكل، و . العمل اال نساين املتاح لنا  العسكريةو املدنية بني اجلهات العالقات  ا 

الوصول س بل املبادئ الأساس ية،  جتس يدمن خالل ، أأيضاً حفسب، بل س يعزز  بفعالية أأكربس تجابة الا القدرة عىل

 واجملمتعات املترضرة. املترضرين عىل خدمة الأشخاص قدرة احلركة من مما حيسنالقبول، كسب و 

 فقرات منطوق القرار

ىل دعوة القرار منطوقمن  1 فقرةال يف أأن تردميكن  1الفقرة  والاحتاد  ،واللجنة ادلويل ،امجلعيات الوطنية توجه ا 

متأأن و  ملواردتخصيص االأولوية ل أأن تعطي بادلويل  ز اً متجدد اً عاملي اً هنججامعيًا د تع زاء  اً وُمعز  بني  العالقاتا 

ىل حبيث يستند العسكريةو  املدنية اجلهات ىل، 2005عام  الصادرة توجهياتال  ا  تعاون ال تعزيز  وهيدف ا 

 الثالثة املذكورة أأعاله.عىل جماالت النشاط  يركز، و وفقًا للمبادئ الأساس ية احلركة داخل تنس يقال و 

دمع  وفريت عن طريق يةوثيقة التوجهي ال فعيلمن أأجل ت  ادلولية احلركة حشد هجود هذه الفقرة يُقصد من: املسوغات

طار هنج  الوطين واال قلميي س توينيمتجدد عىل امل  زاء ال أأوسع نطاقاً و  عاملي مشرتكيف ا  املدنية بني اجلهات عالقات ا 

ىل التعاون املس متر واملبديئ العسكريةو   وتعرض. التأأهب للكوارث ومواهجهتا جمال العسكرية يف الأهجزةمع ، يستند ا 

جياز  القرار منطوقفقرة   احلركة مععالقات رضورية للغاية لتعزيز  اعتربتجماالت العمل الرئيس ية الثالثة اليت اب 

ىل اجملاالت الثالثة مرتابطة و هذه و . العسكريةو املدنية اجلهات  ، خاصة ادلوليةمجيع مكوانت احلركة  من دمعحتتاج ا 

 .معها عاملوتت العسكرية الأهجزةمع  مراراً  وأأهنا تتفاعل

ىل يوجه طلبمنطوق القرار من  2 فقرةالميكن أأن يرد يف  2الفقرة  عدادواصةل مب ادلولية مكوانت احلركة ا  وتعزيز  ا 

لتأأهب اب  املعنينيمامرسنيلل العسكرية-واملدنية  بني اجلهات العالقاتبشأأن  ةاملشرتك عمليةال  اتالتوجهي

لأغراض  هاواعامتدبادلها وأأفضل املامرسات وت  خلصةحتديد ادلروس املس ت ومواهجهتا بس بل مهناللكوارث 

 .املس توى العامليعىل التنفيذ 

قلميية أأن  بينت التجارب: املسوغات عداداال  والتابعني  لكوارثا واهجةمب للمامرسني املعنينيمشرتكة  معليةتوجهيات  ا 

عىل املس توايت لأغراض التنفيذ  هاواعامتدبادلها وأأفضل املامرسات وت  خلصةحتديد ادلروس املس تمن خالل  ،للحركة

حدى ال  شلكي  ،العاملي واال قلميي والوطين  .الرئيس ية لوضع هنج عاملي مشرتك س بلا 
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ىل  القرار منطوق من 3 فقرةال يف ترد أأن ميكن 3الفقرة  لتعزيز الصالحيات  ختصيص املزيد من املواردتوصية تدعو ا 

 العسكرية.و املدنية  بني اجلهات واملعارف واخلربات املتصةل ابلعالقات

قامة ادلوليةالعسكرية و املدنية اجلهات  احلركة مععالقات سيتطلب تعزيز  :املسوغات تربط ش بكة  ختصيص موارد ال 

واملعارف  ميتلكون الصالحياتاذلين و  العسكريةو املدنية بني اجلهات لكفني مبعاجلة موضوع العالقات املوظفني امل بني

اثبتة. وعالوة عىل احلركة واذلين يس تخدمون موارد مشرتكة و ابمسالعسكرية  الأهجزةللتعامل مع  واخلربات الالزمة

ن ذكل دماج العالقات يضمن ذكل س  ، فا  دارة الكوارث والتدريبيف مج  العسكريةو املدنية بني اجلهات ا  ، يع أأنشطة ا 

دارة الكوارث  مما يعزز  .بصورة فعاةل وقامئة عىل املبادئا 

ىل دعوة القرار منطوق من 4 فقرةال أأن ترد يف ميكن 4الفقرة  متعلقة ابلتوعية  بأأنشطة لالضطالع احلركة توجه ا 

 العمل حزي عىل احلفاظ من أأجل دنية،وامل العسكرية مهنااخلارجية،  اجلهات املعنية أأوساط يف واملنارصة

 العالقات عىل مس تقبالً  تطرأأ  اليت التطورات يف مؤثر صوت لها يكون أأنضامن و  للحركة املتاح اال نساين

 .العاملي الصعيد عىل العسكريةو  املدنية بني اجلهات

زاء العالقات هنج عاملي  يمتثل أأحد العنارص الهامة يف وضع: املسوغات يف الاضطالع  العسكريةو املدنية بني اجلهات ا 

، واحلفاظ يد من الاحرتام للمبادئ الأساس يةاملز  كريست غيةب  يف أأوساط اجلهات املعنية اخلارجية ةتوعيلل  بأأنشطة

فامي يتعلق صوت مسموع وتأأثري  عىل الصعيد العامليضامن أأن يكون لها ، و للحركة املتاح اال نساين العمل عىل حزي

 .الرشااكت بس بل مهنا العسكريةو  املدنيةبني اجلهات  العالقات عىل مس تقبالً  تطرأأ  اليت لتطوراتاب

ىل من منطوق القرار طلب 5 فقرةالميكن أأن يرد يف  5الفقرة  بدمع هذا املسعى امجلاعي  مكوانت احلركة يوجه ا 

ىل تعزيزلأُلطر والس ياسات  فيه وفقاً  سهامواال    .هاوختفيف  عىل منع املعاانة اال نسانية قدرة احلركة الرامية ا 

ىلمن هذه الفقرة  يُقصد: املسوغات ىل هذه اجلهودمع دل ادلولية مجيع مكوانت احلركة توجيه طلب ا   وطيدت الرامية ا 

دارة الكوارث يف العسكرية  لأهجزةاب احلركة تعزيز س بل اتصال العسكرية بغيةو املدنية اجلهات  معالعالقات  وحتسني ا 

 .هناية املطاف

بالغ من منطوق القرار طلب 6 فقرةالميكن أأن يرد يف  6الفقرة  ىل ا  لتقدم اب 2021جملس املندوبني لعام  يدعو ا 

 .هت النشاط الثالثة املذكورة أأعالجماال اليت حققهتا نتاجئابل هذه املبادرة و بشأأناحملرز 

حراز تقدم : املسوغات ىل جملس املندوبني لعام أأن يقدم، يوىص بهذا الشأأنيف لضامن ا   فعيلت تقرير عن  2021 ا 

 .جماالت النشاط الثالثة تنفيذ مواصةلمن خالل  الوثيقة التوجهيية


