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 أأساس يةمعلومات 

هو تقدمي اخلطوط العريضة  مرشوع عنارص القرار املقرتح حول تعزيز التعاون والتنس يق بني مكوانت احلركةمن  2النسخة من  الهدف

 .هل نص هنايئ تقدميللمحتوى املمكن خملتلف فقرات القرار دون 

دراج مثل هذه الفقرة يف القرار.   ويتبع لك فقرة من الفقرات عرض للمسّوغات يرشح مربرات ا 

ذاتكوين فكرة أأولية و املالحظات والتعليقات، من مجموعة أأوىل ع للتشاور ومجل أأعضاء جملس املندوبني معهذه الوثيقة  تُشاَطرو   عن ما ا 

 .جامعابال  حيظى و الهنج املقرتح لتناول املوضوع مقبواًل  اكن

 السؤالني التاليني:  الرد عىلعىل هذه الوثيقة، يرىج  مكالحظاتمو  مكتقدمي تعليقات عند

 لفقرات ديباجة القرار ومنطوقه؟هل توافقون عىل العنارص املقرتحة  •

دراج أأو رصينقص القرار بعض العناهل  •   يف القرار؟ بعض العنارص ترون أأنه جيب ا 

صياغة ال وال ننتظر يف هذه املرحةل أأن تصلنا تعليقات ُمفّصةل بشأأن صياغة مرشوع عنارص هذا القرار. وسوف تُتاح فرصة للتعليق عىل 

يل" للقرار. يتاح مبجرد أأنيف مرحةل الحقة، ددة احمل  "املرشوع الأوَّ

 مقدمة

 ر مع اس مترار التعقيد والتنافس املزتايدين عىل الساحة اال نسانية، ابت من الرضوري أأن تعمل احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمح

جل من أأ  مؤثرةللصليب الأمحر والهالل الأمحر بطريقة منسقة و  191وامجلعيات الوطنية الـ)احلركة ادلولية( والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية 

 واجملمتعات احمللية املترضرة واملعرضة للخطر.  شخاصالأ زايدة ادلمع واملساعدة وامحلاية اليت ميكن أأن نوفرها معا للمس تضعفني و 

ليس احلل الشايف للك التحدايت اليت تواهجها احلركة،  )مبادرة التعاون والتنس يق( وبيامن نعرتف بأأن التعاون والتنس يق بني مكوانت احلركة

ن ه جنازات هممة يف جمال  2017و 2015و 2013ذه العملية اليت أأقرها جملس املندوبني يف القرارات اليت اعمتدها يف فا  قد حققت ا 

، الأمر س يق"ن لتعاون والت ا"روح بث تغيري العقليات، ويف العمليات واجملاالت املواضيعية عىل حد سواء. وقد سامهت بشلك ملحوظ يف 

ىل حتسني أأثر  اذلي جيابية يف سلوك القادة وعىل مس توى العمليات. وقد أأدى ذكل ا  الاتساق عن طريق اس تعامل أأدوات مثل بصورة ا 

، فهياالتعاون والتنس يق مفهوم  اليت مت اختبارالتعاون والتنس يق بني مكوانت احلركة، ومؤمتر القمة املصغرة، والبدلان أأدوات  مجموعة

ىل  جراء التشغيل ا حتسنيوالسعي ا  ملتبادل للنظم، والنداء ادلويل الواحد. وتبنّي هذه اال جنازات أأنه عىل الرمغ من أأن تغيري العقليات وا 

ضافية أأو حتويلية  قد يكون بطيئا أأو حمدودا للغاية يف بعض الأحيان، مفن املمكن حتقيقه عن طريق التعاون والتنس يق بني تغيريات ا 

 مكوانت احلركة. 

ىل أأن الشوط  التحليل، مثل من ادلراسات وغريها الرسديةولكن البحوث  ال اجلاري لدلروس املس تخلصة من أ لية النداء الواحد، تشري ا 

ىلأأ طويال. كام  يزال زمخ جديد للتعاون والتنس يق تشارك فيه لك مكوانت احلركة بنشاط. وفامي سعت هذه املبادرة منذ  ن هناك حاجة ا 

ىل أأن تكون  ا، شهدت الفرتة الأخرية تركزي هجود كثرية عىل تعزيز التعاون التشغييل له وذات جدوىمكوانت احلركة  جامعة للكبدايهتا ا 

ولضامن دميومة املبادرة وجناهحا، ابت من الرضوري ال ن حتقيق املشاركة الفعاةل مجليع بني املنظمني القامئتني يف جنيف وهيالكهام امليدانية. 

العمل ازدواج العمل املشرتك للحركة والقضاء عىل  تأأثري وفعاليةمن أأجل حتسني  رة التعاون والتنس يقوحتمكها يف مبادمكوانت احلركة 

 عد املشاركة الفعاةل للجمعيات الوطنية والزتاماهتا الراخسة حمورية يف القرار اجلديد. والتنافس اذلي ال حمل هل. وعليه، تُ 

ىل لك ما  مواصةلوليس القرار اجلديد املقرتح جمرد  نه يستند ا  من معل منذ اقرتاح املبادرة حىت حتقيق نُفذ خلطة العمل احلالية، بل ا 

ىل زايدة  جنازا  التغيريات التحويلية يف احلركة ليك نعمل معا بطريقة مس تدامة من أأجل  معليات  تأأثرياملزيد وبشلك أأفضل. ويعكس احلاجة ا 
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حداث تأأثري جامعي. ويقرتح القرار عددا  مضاعفةورضورة  ،مل للأصول، مبا يف ذكل الاس تخدام املتاكواتساقها احلركة العمليات فعال ال 

ىل مكوانت احلركة )1من جماالت العمل اليت جيمعها موضوعان شامالن هام:  ) براز دور ( و 2( املسؤوليات املس ندة ا  احلركة بأأرسها ا 

 وحشد املوارد.

القرار غري أأن ، بشأأن املسأأةل وهجات نظر خمتلفةتوجد للحركة. فقد  جوهريةوليات قضية : تبقى مسأأةل الأدوار واملسؤ املس ندة اتاملسؤولي

لها اجملمتع ادلويل أأو ادلول  س ندهاأأ رتخيصات أأخرى للعمل تكون قد لتفويضها أأو ل  وفقاعىل العمل املتاكمل خملتلف مكوانت احلركة يركز 

 ونقيس املزااي املقارنة للتفاعل بني هذه "املسؤوليات املس ندة". . وقد يقرتح القرار أأن حنللعىل حد سواء فرادى واحلركة

براز دور  ن العنرص الأسايس الرئييس ال خر هو ضامن المتويل اذلي ميكن توقعه من أأجل معليات احلركة. وجيب وحشد املوارداحلركة ا  : ا 

 االتصاالت ادلاخلية واخلارجية.، مبا يف ذكل عن طريق بشلك مامتسك المتوضع الفعيل للحركةتسهيل ذكل عن طريق 

نساين.   ويقرتح القرار جماالت معل تركز عىل : التشغيل املتبادل للنظم والبياانت، والقدارت املتاكمةل، وتأأهب احلركة وتوطني العمل اال 

ن اكن ملبادرة التعاون والتنس يق قوامس مشرتكة وتأأثري يف لك مبادرات احلركة الكربى، بسبب التغيري يف ا لعقليات اذلي س ببته عىل وا 

ن القرار يعكس تركزيا تشغيليا فعليا.  نسانية، وعىل الأخص فعالية التاكليف  أأمه التطوراتوينسجم القرار املقرتح أأيضا مع الأقل، فا  اال 

 والاستامثر يف الاس تجابة احمللية.

. وس يجري همة التوجيه واملتابعةفريق مشرتك بني الاحتاد ادلولية واللجنة ادلولية مب  ويلُكفأأربع س نوات،  املقرتح فرتةالقرار اجلديد  ويغطي

ىل رفع تقارير مرحلية أأمشل جمللس املندوبني  عداد تقرير مرحيل من أأجل امجلعيات الوطنية عىل أأساس منتظم )لك س تة أأشهر( ابال ضافة ا  ا 

 . 2023، وتقرير شامل يف 2021يف س نة 

 فقرات ادليباجة

 : ال يتفقرات ديباجة هذا القرار أأن تضم ن ميك

ىل العمل بطريقة منسقة  التعبري -1 لزايدة ادلمع اذلي ميكن أأن نقدمه معًا للمس تضعفني  ومؤثرةعن حاجة احلركة املس مترة ا 

 واجملمتعات احمللية املترضرة واملعرضة للخطر، بأأكرب قدر ممكن.شخاص والأ 

 .2017و 2015و 2013بقرارات التعاون والتنس يق بني مكوانت احلركة اليت اعمتدها جملس املندوبني يف  التذكري -2

شبيلية  التذكري -3  التمكيلية بوصفها أأسس التنس يق يف احلركة. وتدابريهابتفاق ا 

طال اال حاطة -4 ، اليت مكنت احلركة 2013مبادرة التعاون والتنس يق س نة  قمع التقدير التقدم امللموس اذلي مت حتقيقه منذ ا 

 من الاس تجابة بشلك أأفضل الحتياجات الساكن املترضرين. 

 بشأأن هذا املوضوع لس املندوبني جملاال جنازات املذكورة بشلك خاص يف التقرير املتعلق بتنفيذ أأحدث قرار  مالحظة -5

(R1/CD17) 

النداء ادلويل الواحد والتنفيذ املقرتح أأسلوب المتويل عن طريق ادلروس املس تخلصة من  حتليلابلتقرير عن  الرتحيب -6

 للتوصيات.

التقارير تفيد بأأن بعض جماالت املبادرة، مثل حتقيق التشغيل املتبادل للنظم، تتطلب الزتاما طويل الأجل، بيامن أأن ب اال حاطة -7

ىل تعزيز مس متر.  حتتاج جماالت أأخرى مثل معرفة مبادرة التعاون والتنس يق وتغيري العقليات ا 

ىل  افالاعرت  -8 نسانية مزتايدة التعقيد والتنافس، أأن تعاجل احلاجة ا   ةس تجابالا مضاعقةبأأنه يتعني عىل احلركة، يف ظل بيئة ا 

 .وتنفيذها بنية عىل أأدةل حلاالت الطوارئ املتوسطة والكربىامل تسقة و امل 
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ضافة جماالت أأخرى ذات أأولوية اب مالحظة -9 ىل مواصةل العمل يف هذه اجملاالت مع ا  ىل تغرّي ظروف العمل احلاجة ا  لنظر ا 

 اال نساين.

ظهاربأأن عىل احلركة أأن تكون أأقدر عىل  الاعرتاف -10  امجلاعي. وقعهافعاليهتا امجلاعية من حيث التلكفة و  ا 

عقلية التنس يق يف لك ما نضطلع به  بينتعزيز ت و أأمهية احملافظة عىل تركزي تشغييل حبت ملبادرة التعاون والتنس يق  مالحظة -11

 . أأعاملمن 

 ال بد من حافز جديد مصحوب ابلزتامات راخسة واستامثرات من مجيع مكوانت احلركة. املبادرة أأنه لتحقيق جناح مالحظة -12

 املسوغات

ىل العمل بطريقة منسقة وفعاةل تعكس فقرات ادليباجة املقرتحة  ادلمع اذلي ميكن أأن نقدمه جامعيا للمس تضعفني  ملضاعفةحاجة احلركة ا 

ىل  ناسوال   جنازات فرتة تنفيذ قرارات اجامتعات جملس املندوبني السابقةا  واجملمتعات احمللية املعرضة للخطر واملترضرة. وتشري الفقرات ا 

طارية اليت تشلك أأساس التنس يق يف احلركة. . 2017و 2015و 2013يف  املعمتدة  كام تأأخذ علام ابلقرارات والواثئق اال 

ىل رضو ىل منح زمخ جديد للمبادرة وتشري فقرات ادليباجة ا  ىل احلاجة ا  رة الالزتام املس متر بتطبيق املبادرة يف الأجل الطويل، ابال ضافة ا 

تشارك فيه لك مكوانت احلركة بنشاط لضامن اس مترار تقدم املعرفة مببادرة التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة وتغيري العقليات وجناح 

ىل بعض اجملاالت اجلديدة ذات الأولوية اليت تقتضهيا التغيريات يف ساحة  جماالت العمل اجلديدة يف امليادين ذات الأولوية. وتشري الفقرات ا 

 .التلكفةاال نساين ورضورة بيان احلركة لوقعها امجلاعي وفعاليهتا من حيث العمل 

ىل الاس تعراض اذلي أأجري لدلروس املس تخلصة من أأسلوب المتويل عن طريق نداء دويل واحد واذلي يُنتظر  كام تشري الفقرات ا 

 زخام جديدا للقرار اجلديد.، ومن شأأنه أأن يعطي الاطالع عىل نتاجئه قريبا

 1 فقرة منطوق القرار

بشأأن التعاون والتنس يق  2017ميكن أأن ترحب الفقرة الأوىل من منطوق القرار ابلتقرير والتوصيات حول تنفيذ قرار جملس املندوبني لس نة 

 بني مكوانت احلركة وتوافق عليه، وأأن تلخص أأمه اس تنتاجات التقرير. 

 املسوّغ:

 ويذكر اجملاالت ذات الأولوية لفرتة التنفيذ املقبةل.  ،التنفيذ السابقةجنازات وحتدايت فرتة ا  يعرض  حيثالقرار  االتقرير أأساس هذ شلكي 

 2 فقرة منطوق القرار

ىل حتسني قدرة  عىل الفقرة الثانية من منطوق القرار وافقميكن أأن ت أأولوايت مبادرة التعاون والتنس يق املذكورة يف التقرير اليت تريم ا 

 مع تركزي جماالت العمل عىل ال يت: بفعاليةوتوفريها  الاس تجاابت اال ضافية حلاالت الطوارئ املتوسطة والكربى مضاعفةاحلركة عىل 

 منسقة دلمع تنفيذ العمليات والتأأثري يف اجلهات املعنية عىل مجيع املس توايت.بطريقة و  بفعاليةاملسؤوليات املس ندة  اس تعاملضامن  -أأ 

 براز معليات احلركة بشلك أأكرب.زايدة حصة متويل معليات احلركة وا   -ب

دراهتا بشلك متسق دلمع العمليات، فضال عن -ج  عناملعلومات ادلاخلية واخلارجية  مجع ضامن مجع البياانت يف احلركة بأأرسها وا 

 بصمة احلركة.

ىل تطبيق التشغيل املتبادل للنظم لضامن دمع العمليات برسعة ومرونة. -د  السعي ا 
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، مبا فهيا القدرات والفعاةلالأخذ برمس خرائط مراقبة اجلودة والقدرة التاكملية لضامن تنفيذ العمليات ابالس تعانة ابلقدرات املناس بة  -ه

 احمللية.

ىل  -و ذا اكنت هناك حاجة ا  ضامن اس تعداد احلركة لالس تجابة ابس تخدام أأدوات مبادرة التعاون والتنس يق القامئة، والتفكري يف ما ا 

 أأخرى، ووضع قاعدة أأدةل للمامرسات الناحجة يف جمال التنس يق ودراسة مناذج تشغيلية خمتلفة تناسب س ياقات خمتلفة. أأدوات

تشجيع معليات الاس تجابة التمكيلية احمللية وادلولية وضامن التطوير املتسق واملس تدمي للقدرات احمللية مبا يف ذكل يف جمال  -ز

 حشد املوارد عىل حد سواء. 

 املسوّغ:

عىل أأثر مشاورة أأجريت يف ندوتني ش بكيتني مع امجلعيات الوطنية حول مذكرة أأولية أأعدهتا اللجنة مت حتديد جماالت الأولوية اجلديدة 

ىل مواصةل معل مبادرة التعاون والتنس يق يف بعض اجملاالت التحويلية مثل  ادلولية والاحتاد ادلويل. وتريم اجملاالت اجلديدة ذات الأولوية ا 

مساهامت امجلعيات الوطنية عن طريق الندوات الش بكية. أأوحضهتا اليت أأيضا جماالت الأولوية الناش ئة وجتس يد شغيل املتبادل للنظم الت 

ضافية عن اجملاالت ذات الأولوية.  وفامي ييل تفاصيل ا 

وتنس يق قدرة الاستنفار العاملية والأمن. وملا  : يتقدم تطبيق التشغيل املتبادل للنظم ابنتظام يف جماالت اللوجسيتاتالتشغيل املتبادل

)مثال الرتكزي عىل أأمن املوظفني يف  2019يجب متابعته بعد اجامتع جملس املندوبني لس نة ف الأجل،  العمل طويةل اهذ ت طبيعةاكن

طار جمال العمل املذكور، مب ماكنية اعامتد منوذج امجلعيات الوطنية اليت تعمل حمليا( . كام يقرتح القرار أأنشطة جديدة يف ا  ا يف ذكل دراسة ا 

 ق بشلك أأفضل. املنسَ  تأأثريان توضيحمتكني احلركة من ، من أأجل مجلع البياانت مبوجب مؤرشات منوذجيةاحلركة مشرتك لبياانت 

ن اكنالقدرات املتاكمةل:  التاكمل لتحقيق  همام دافعاالقدرات  تقيميعد يف تاكمل العمل، يُ  املناقشات حول مواضيع معينة تسامهعدد من  ا 

حتسني مواءمة هذه القدرات مع الاحتياجات يف احلركة ويقوم عىل فهم واحض للك من املنظمتني وقدراهتا ومعارفها. ومن شأأن ذكل أأن يتيح 

ىل دمع خاريج. وحيتاج هذا  دراج جانب يتعلق بضامن التقيمياليت مت التعبري عهنا عندما حتتاج حاةل الطوارئ ا  ىل ا  اجلودة للتأأكد من تلبية  ا 

 القدرات للمعايري املقبوةل.

بوصفه جماال أ خر من اجملاالت ذات الأولوية لمتكني رشاكء  يُقرتح حتسني تأأهب احلركة لالس تجابة عىل املس توى الوطين تأأهب احلركة:

 مجموعةدلمع مجعية وطنية معنية. وتوفر احلركة من توقع ادلور اذلي ميكن أأن يضطلعوا به أأو اذلي س يضلعون به يف اس تجابة معينة أأو 

ىل املساعدة عىل حتليل الاحتياجات يف البدل والتخطيط املس بق  أأدوات مبادرة التعاون والتنس يق عددا من الأدوات وال ليات اليت تريم ا 

ب أأو يّوسع لزايدة تسهيل خطة احلركة للتخطيط حلاالت الطوارئ، واخلطة القطرية للحركة، واخل( غري أأن اس تخداهما جياملشرتك.)مثل 

ىل وضع قاعدة أأدةل للمامرسات الناحجة يف جمال التنس يق ودراسة خمتلف  تنس يق اس تجابة احلركة وتاكملها. ويعكس القرار أأيضا احلاجة ا 

 الامنذج التشغيلية اليت تناسب خمتلف الس ياقات. 

ن الرتكزي عىل أأن تكون الاس تجابة "حملية توطني العمل اال نساين بقدر اال ماكن ودولية حسب احلاجة" ميثل أأساس مس تقبل احلركة، : ا 

اس ناد دور أأقوى للجهات  يس تتبعوسيتطلب هذا الرتكزي اذلي  من املرحةل التالية ملبادرة التعاون والتنس يق. ارئيس ي اابلتايل جانب مثلويُ 

ضافيني من حيث حتسني القدرات لضامن التأأثالفاعةل احمللية ن ربط التفكري حول ادلمع امجلاعي الالزم من رشاكء ، تفكريا وممارسة ا  ري. ا 

ضافية للجمعيات الوطنية يُعد أأساس يا ابلفعل وجيب أأن يسمح للحركة  وقع الاس تجابة مع الاس تدامة الأطول  بربطاحلركة لتمنية قدرات ا 

 . بشلك أأفضل أأجال
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 3 فقرة منطوق القرار

ملشاركة املزتايدة للك مكوانت احلركة، وال س امي امجلعيات الوطنية، يف وضع وتنفيذ ابميكن أأن ترحب الفقرة الثالثة من منطوق القرار 

 أأنشطة وأ ليات مرتبطة ابلأولوايت املذكورة أأعاله.

 :املسوّغ

هحا. ، يعد أأساس يا الس مترار جناقامجلعيات الوطنية، ملبادرة التعاون والتنس ي وابلأخصتبين مجيع مكوانت احلركة، من املعروف أأن زايدة 

ن الهدف هو تمنية جماالت معل حمددة تقودها مجعية وطنية واحدة أأو مجموعة من امجلعيات الوطنية.  وعليه، فا 

 4 فقرة منطوق القرار

 منطوق القرار تطبيق الأولوايت اجلديدة خالل فرتة أأربع س نوات ليك يتاح توثيق النتاجئ بشلك أأفضل.  الفقرة الرابعة من ميكن أأن تطلب

 :املسوغ

ىل طموح  طار الس نتني ال والطابع املعقد لتنفيذ التغيريات املقرتحة، للتغيري بادرة التعاون والتنس يق م ابلنظر ا  ثبات للمتكن من  اكفيايعترب ا  ا 

 جملس تقدمي تقرير مرحيل عىل املقرتح. وعليه، مفن ذلا يُس تحسن فسح اجملال دلراسة الأمر خالل مرحةل أأطولهذه املبادرة. ل  التأأثري الفعيل

 . 2023وتقرير اكمل عىل اجامتع جملس املندوبني يف س نة  2021املندوبني يف س نة 

 5 فقرة منطوق القرار

التقدم وضامن مشاركة احلركة بأأرسها وتبنهيا  ورصدمن الفريق التوجهييي أأن يواصل توجيه العملية  ميكن أأن تطلب فقرة املنطوق اخلامسة

ىل اللجنة ادلامئة ولك مكوانت احلركة بشأأن   تقدم. ال لها ورفع تقارير منتظمة ا 

 املسوّغ

ة يتكون الفريق التوجهييي حاليا من اال دارة العليا للجنة ادلولية والاحتاد ادلويل ويدمعه فريق مشرتك للتنس يق يراقب معل الأفرقة الفني

هو ضامن املراقبة ورفع التقارير مركزاي بفريق اال رشاف هذا فة بتطبيق بعض جوانب خطة العمل. والغرض من التوصية ابالحتفاظ امللك

 اس مترارية الغرض واملهنجية. ضامن وكذكل 
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