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 هتااحلركة برؤيمقدمة: الزتام  -1

ىل  2015 لس نةاعمتد جملس املندوبني  رؤية للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة(، انشد فهيا مجيع مكوانت احلركة ا 

(. وسلط الضوء عىل التحدايت الكثرية اليت CD/15/R11أأن تضع الرؤية يف اعتبارها عند رمس خططها الاسرتاتيجية اخلاصة )القرار 

نساين، وزايدة  تواجه اجلهات الفاعةل ال نسانية اليوم، ول س امي جحم الاحتياجات ال نسانية، والانهتااكت الواسعة النطاق للقانون ادلويل ال 

نسانية عاملية فريدة من نوعها، عىل منع مع اانة اخملاطر النامجة عن الكوارث، وكرر مبوازاة ذكل التأأكيد عىل عزم احلركة، ابعتبارها ش بكة ا 

 البرش وختفيفها أأيامن وجدت.

عادة من الرغبة يف  الرؤية تنطلق و حياا   يك تثبتجديدة للحركة  فتحت أ فاقا  و ، 2001 لس نةالروح اليت أأهلمت اسرتاتيجية احلركة  ءا 

ن ا رائدأأهنا  حداثاحلقيقي سانيةل  ات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها زناعلأشخاص اذلين يعانون من أ اثر الأأثر فعيل يف حياةا، من خالل ا 

غاثة وامحلاية عىل الصعيدين الوطين وادلويل ا الفردية وامجلاعية يف جمال ابتنفيذ أأنشطهت الزتاما جادا امكوانهت والزتمتمن الأزمات.  لوقاية وال 

ىل أأقىص حد. أأمهيهتا وكفاءهتا وفعاليهتا واتساقها وشفافيهتا ومساءلهتا مبا يكفل زايدةعىل حد سواء   ا 

ىل  بيانوسوف يؤدي   منحهجة فاعةل رئيس ية يف جمال العمل ال نساين. وجيب حتقيق ذكل من خالل  صفهتا تعزيز ماكنهتا باحلركة وحدهتا ا 

ة الأولوية لروح التضامن والتنس يق داخل احلركة، و احرتام أأدوار مجيع املكوانت ومسؤولياهتا، وزايدة الاستامثر يف تطوير القدرات وتمني

 الطرق املبتكرة يف العمل.تشجيع لطوعية و املهارات، مبا يف ذكل حشد خدمات الش باب ا

ىل اللجنة ادلامئة للصليب الأمحر والهالل الأمحر )اللجنة ادلامئة( " ري الرؤية أأثتعن  ا  م تقرير أأن تقد  ويف القرار اذلي اعمتد الرؤية، ُطلب ا 

 ".2017 س نةا ىل جملس املندوبني يف 

 ملؤقت عن قياس تأأثري الرؤيةالعدول ا -2

. هاري أأثتيف لك اجامتع من اجامتعاهتا منذ ذكل احلني ونظرت يف س بل مواصةل تنفيذها وتقيمي الرؤية بصورة مس تفيضة انقشت اللجنة ادلامئة 

ابلرؤية وتطورها احملمتل يف املس تقبل. بيد أأنه  بصورة عفوية خاصا   امجلعيات الوطنية اليت أأبدت اهامتما  وأأجريت اتصالت مع عدد من 

عداد التقارير س يكون صعبا  لتأأثريأأن مجع املعلومات وتقيمي ا عىل حنو مزتايدأأصبح من الواحض  أأمهية  ينطوي عىل نه لنأأ  الأرحج، و جدا    وا 

 :الصدد. وسادت ثالث مالحظات عىل الأقل يف هذا 2017-2016الفرتة  خالل كبرية

ما  اما  ن متيدركوهلم أأو أأهنم ل  غري معروفة نسبيا   ل تزالأأن الرؤية بصورة غري رمسية عن بعض قادة احلركة اس تقاء أ راء كشف -

 ؛ ةالعملي يه تطبيقاهتا

لتأأثري ابوطموهحا  ابلنظر ا ىل طبيعهتاالرؤية ملثل هذه الفعليةعىل الأقل قبل أأن ميكن مالحظة ال اثر  ول بد من أأن مير عامان -

 معليات التخطيط الاسرتاتيجي ؛ يف

طار زمين أأطول، عىل التحقق من  - لهيا يف اسرتاتيجيات احلركة ومكوانهتا  ال حاةلميكن أأن يقترص قياس تأأثري الرؤية، حىت يف ا  ا 

 بشأأن التقيد بنص أأحاكهما وروهحا. أأكرث تعقيدا   تقيامي   ، عىل عكس ذكل،وس ياساهتا، أأو ميكن أأن يس تلزم

جراء أأي قياس 2017وبناء عىل ذكل، قررت اللجنة ادلامئة، يف اجامتعها املعقود يف أأبريل  عايم للعمل املنجز يف ، بشلك حامس عدم ا 

ذ اعتربت أأن قياس العمل سابق لأوانه 2017و 2016  .يف هذه املرحةلعىل الأرحج قليل الفائدة و ، ا 

  حلركةالرتوجي رؤية الأولوية  منح -3

يالءوافقت  ىل ل الأولوية  اللجنة ادلامئة عىل ا  ، حىت يمتكنوا من يف املقام الأول فهيا قادة احلركة وصناع القراربين تروجي الرؤيةلتدابري الرامية ا 

جراء أأن من املهم ضامن التشديد عىل  أأيضا   واعُترب. اخلاصة مس ياقاهت ليك تناسب علهياوالابتاكرية واملثالية  املناس بةالتكيفات  تبنهيا وا 

 .اتنفيذهعىل صيغة  املفرط ن الرتكزيع ا  عوض اوروهحالرؤية تعزيز جوهر 
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رؤية ب ابلسرتشادقادة امجلعيات الوطنية والتذكري ابلزتاهمم ب فرصة الاجامتعيف مناس بات عديدة  وأأعضاهئااللجنة ادلامئة رئيس ل وأأتيحت 

قلميية. 2017و 2016اليت أألقيت يف عايم  تاباالاسرتاتيجية، مبا يف ذكل اخلط يف مناقشاهتمحلركة ا وقد الزتمت  خالل املؤمترات ال 

 بأأن يكوان القدوةاللجنة ادلولية للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية( والاحتاد ادلويل مجليعات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد ادلويل( 

، ويف الاسرتاتيجيات والس ياسات والقرارات اممراعاة الرؤية يف التفكري الاسرتاتيجي املؤسيس اخلاص هب كفالي، وبأأن يف هذا الصدد

 ادلس توريةالاجامتعات ويف  2017 لس نةاملندوبني وجملس  العامة لالحتاد ادلويل خالل امجلعيةالعاملية ذات الصةل اليت يتعني النظر فهيا 

ىل وُأشري  املقبةل. ىل الروح اليت تسعى الرؤية  رمس بشأأن اجلاريةعمليات ش ىت ال ابنتظام ا  الس ياسات والرصد عىل أأهنا تفيض بصفة خاصة ا 

لهاهما، مثل " ىل ا  عىل نطاق احلركة" "و"مبادرة العالمة  املوارد شد"، و"اوابدئ ل تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركةا 

 للحركة". املمزية

 بنييف شلك رساةل مشرتكة  فهيا احلركة وصناع القرار لك قادةىل  بيان خاصتوجيه  ر  ر  ق  الرضوري للرتوجي، ت  ومن أأجل دمع هذا اجلهد 

ن )انظر املرفق(، مصحوبة بنسخة ع 2017 يونيوالرساةل يف  بُعثتادلولية. و ورئيس اللجنة  ة اللجنة ادلامئة ورئيس الاحتاد ادلويلرئيس

جيسدوها وأأن  ،أأوساطهمنرشوها يف عىل حمتوى الرؤية، وأأن ي  يطلعوا جيدا  من القراء أأن  . والُتمس يف هذه الرساةل2015 س نةية رؤ

شلك خطوة حنو مبادرات تروجيية ينبغي أأن ي ، "اجلهود حلشد="نداء ل هو أأن يكون هذا التقرير أأيضا   الغرض منو . مفيدةبطريقة  ميدانيا  

 .من التأأثري احلقيقي للرؤية أأكرب بدقةللتحقق  سبيلد ال ينبغي أأن ميهأأخرى تعترب مفيدة، وقبل لك يشء، 

  اخلطوة التالية: قياس التأأثري الاسرتاتيجي للرؤية -4

عادة تقيمي  فهيي تود ،داخل احلركةوتطبيقها لرؤية عىل نطاق أأوسع اب سعهيا للتعريفيف الوقت اذلي تواصل فيه اللجنة ادلامئة   فائدةا 

ماكني  .2018 س نةبداية  اعتبارا   امكوانهت بنيالاسرتاتيجية والس ياس ية للحركة عىل الصعيد العاملي و  الصكوكعىل  الفعيلها ري أأثتقياس  ةوا 

عداد اس تبياانت بس يطة تركز عىل  ولكنالتقيمي.  جراء هذاول يزال يتعني حتديد الطرائق العملية ل    مدى الاملامينبغي أأن جتمع بني ا 

جراء لرؤية و اب ماكنيات  واردةواقعية بشأأن املراجع الحتققات ا  جراء مقابالت ال عالم و فهيا ابس تخدام ا  التصال اليت تتيحها ش بكة ال نرتنت وا 

ماكنية اس تخدام أ ليات الرصد  جرىقادة احلركة. وس يُ  نع نيممثليضم عشوائية مع فريق  القامئة، ول س امي تكل  ورفع التقاريراس تكشاف ا 

 .روح الرؤيةوتوضيحية للغاية ابلنس بة لهممة اليت تعترب  اواسرتاتيجياهتاحلركة أأو توجيه س ياسات  رمساملتعلقة بعمليات 

ماكنيات التأأثري الاسرتاتيجي لرؤية ل  ةأأولي دراسة 2019 س نةوس تعد اللجنة ادلامئة يف  حلركة، مبا يف ذكل مسأأةل فعالية هذا الصك وا 

 ره.يتطو 

19 Avenue de la Paix 
1202 Geneva 
Switzerland 
contact@standcom.ch 
Tel.: +41 22 730 2032 
www.standcom.ch 

 للجنة ادلامئةا

 وأأس ئلتمك واقرتاحاتمك ترحب خبرباتمك ومالحظاتمك 

 حلركة.اتنفيذ رؤية  بشأأن

 

 املرفقان:

هجة بني رئيسة اللجنة ادلامئة ورئيس الاحتاد ادلويل ورئيس اللجنة ادلولية رساةل مشرتكة - ىل ا مو   2015 س نةحلركة بشأأن رؤية ا 

 (؛2017يونيو  20)

 للحركة. 2015 س نةنسخة عن رؤية  -
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رؤية
للحركة الدولية للصليب األحمر 

والهالل األحمر
اعتمدها مجلس المندوبين

كانون األول/ ديسمبر 2015

http://rcrcconference.org/?lang=ar
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قرار مجلس المندوبين

)CD/15/R11( 2015 جنيف، كانون األول/ ديسمبر

رؤية
للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

إن مجلس المندوبين،

للصليب  الدائمة  اللجنة  به  اضطلعت  الذي  العمل  التقدير  مع  يالحظ  إذ 
األحمر والهالل األحمر )اللجنة الدائمة( في إعداد وثيقة موجزة تقّيم الوقائع 
الحالية، وتقديم رؤية ملهمة للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر 
الدولية للصليب األحمر والهالل  )الحركة(، كبديل عن استراتيجية الحركة 

األحمر،

وإذ يرحب بالتطلع إلى اعتماد وجهة استراتيجية جماعية تسترشد بها كافة 
مكّونات الحركة لمواجهة الظروف المتغيرة والتحديات الجديدة،

يعتمد رؤية الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر؛. 1

يناشد جميع مكّونات الحركة أن تضع الرؤية في اعتبارها عند رسم . 2
خططها االستراتيجية الخاصة؛

يطلب إلى اللجنة الدائمة أن تقدم تقريًرا عن تأثير الرؤية إلى مجلس . 3
المندوبين في عام 2017.

إحدى شبكات المياه التي أنشأتها جمعية الصليب األحمر النيبالي حديًثا بالشراكة 
في  الدانمركي  األحمر  والصليب  الكندي  األحمر  والصليب  الدولي  االتحاد  مع 

قرية خارلتوك النائية المتضررة من الزلزال في نيبال.

M
ar

ko
 K

ok
ic

/C
an

ad
ia

n 
Re

d 
Cr

os
s

اللجنة الدائمة للصليب األحمر والهالل األحمر

ترحب بخبراتكم ومالحظاتكم وأسئلتكم بخصوص 
تنفيذ الرؤية للحركة.

Avenue de la Paix 19
Geneva 1202

سويسرا
contact@standcom.ch
الهاتف: 2032 730 22 41+

 www.standcom.ch

قرارات مجلس المندوبين والمؤتمرات الدولية 
متاحة على الموقع اإللكتروني:

http://rcrcconference.org/?lang=ar

للصليب  الدولية  للحركة  تابعة  فرق  الغالف:  صورة 
في  ومساعدتهم  المهاجرين  إلنقاذ  كلل  بال  تعمل  األحمر 

إطار عمليات ُمنفَّذة في البحر المتوسط.

Yara Nardi/Italian Red Cross
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ديباجة 
تسترشد الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ومكّوناتها 
خدمة  تحسين  إلى  الرامي  المشترك  بالهدف  فيها  لبس  ال  بصورة 
المحتاجين، فتقّيم مواطن قوتها وضعفها الجماعية في ضوء التحديات 
والقيود التي تواجهها أوساط العمل اإلنساني العالمية. والغرض من 
مواطن  وتدارك  هذه  القوة  مواطن  من  االستفادة  هو  التالية  الرؤية 
إنسانية  شبكة  باعتبارها  للحركة  بترسيخ صورة طموحة  الضعف، 

فريدة ال مثيل لها من حيث أهمية أعمالها وفعاليتها. ونأمل أن تكون 
بها  تسترشد  وأن  مكّوناتها  وكل  للحركة  إلهام  مصدر  الرؤية  هذه 
في عمليات التأمل حول استراتيجيات المستقبل. وُتعد أساًسا إلعداد 
يقودنا في  أدوات جذابة لإلعالم واالتصال ودلياًل ذا مغزى عميق 

اتجاه مشترك على خطى هنري دونان.

رؤية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
تشّكل  والتسييس،  واالضطراب  بالتعقيد  يتسم  إنساني  مشهد  في 
شبكة  )الحركة(  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  الحركة 
البشر  معاناة  منع  إلى  تسعى  نوعها،  من  فريدة  عالمية  إنسانية 
وتخفيفها أينما وجدت. فهي أحد حاملي شعلة االستجابة اإلنسانية 
يعانون  الذين  لألشخاص  األوجه  المتعددة  لالحتياجات  الفّعالة 
وبما  أخرى.  وأزمات  طبيعية  وكوارث  مسلحة  نزاعات  آثار  من 

تشكل حجر  أمور  واالستقالل  والحياد  التحيز  اإلنسانية وعدم  أن 
األساس لوحدة الحركة وعالميتها، تبرهن الحركة باستمرار على 
الواقع. وتسعى الحركة إلى  تطبيق مبادئها األساسية على أرض 
ترسيخ عالقاتها مع الدول وشبكاتها المجتمعية الواسعة النطاق من 
المتطوعين التي تجسد مبدأ الخدمة التطوعية، وتعمل على النحو 

األمثل على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية.

 عالم معقد وُمجّزأ وُمتقلِّب

مهمة الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
»... تجنب المعاناة اإلنسانية وتخفيفها أينما وجدت، وحماية الحياة والصحة، وضمان احترام اإلنسان خاصة في أوقات النزاع المسلح 
التطوعية،   الخدمة  وتشجيع  االجتماعية،  والرعاية  الصحة  وتعزيز  المرض  من  الوقاية  والعمل على  األخرى،  الطوارئ  وحاالت 
واستعداد أعضاء الحركة الدائم لتقديم المساعدة، واإلحساس بالتضامن مع جميع المحتاجين إلى حمايتها ومساعدتها على الصعيد 

العالمي«.

النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

الجمعيات  من  وطنية  جمعية   190 من  المؤلفة   – الحركة  تعمل 
الوطنية(  )الجمعيات  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الوطنية 
واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )االتحاد 
في   – الدولية( )اللجنة  األحمر  للصليب  الدولية  واللجنة  الدولي( 
فيها حاالت  تنتشر  إذ  والتقلُّب:  والتجّزؤ  التنوع  فيها  يزداد  ظروف 
الطوارئ المفاجئة إلى جانب النزاعات المسلحة المطّولة والمعّقدة؛ 
على  ونتائج  أسباًبا  االستقرار  وانعدام  العنف  أعمال  فيها  وتكون 
الطبيعية  الكوارث  وتزيد  والمعاناة؛  النزاعات  لتكرر  سواء  حد 

تفاقم  من  فيها  االجتماعية - االقتصادية  واألزمات  البيئية  والمشاكل 
يتسع  ذلك،  جانب  وإلى  المزمنين.  والمشقة  الضعف  من  حاالت 
والمتعددة  المتنوعة  اإلنسانية  االحتياجات  بين  الفجوة  نطاق 
فضاًل  فّعالة،  استجابة  تقديم  على  اإلجمالية  القدرة  وبين  الطبقات 
النزاعات  حّل  أجل  من  دولي  تقارب  ألي  فاضح  غياب  عن 
جهات  بين  المسافة  وتباعد  للمعونة،  الصارخ  والتسييس  المسلحة، 
فاعلة إنسانية دولية كثيرة وبين الناس الذين تسعى إلى مساعدتهم.
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 تلبية االحتياجات المتزايدة
عملياتها  ككل  الحركة  تكثف  والُمقّسمة،  المجّزأة  الظروف  هذه  في 
بهدف تلبية احتياجات متزايدة يمكن أن تظل لوال ذلك بال استجابة، 
المعاناة  ومنع  للضعف  الكامنة  األسباب  من  الحّد  إلى  وتسعى 

وتخفيفها، وإلى تحقيق التوازن المالئم بين تقاليدها الراسخة والمناهج 

والحركة  مطلًقا.  التزاًما  األساسية  بمبادئها  تلتزم  بينما  االبتكارية، 
ملزمة تاريخًيّا بهذه المبادئ وبشاراتها الحمائية المتجّذرة في القانون 
الدولي اإلنساني، وتسعى إلى تعزيز وتوطيد مواطن قوتها الخاصة 
التي ُتعد أكبر من مجرد مجموع مساهمات مكّوناتها. حيث إنها ال 
العاملين  أو االنتشار فحسب بل في جودة وتنّوع  تكمن في األرقام 
وحوافزهم،  وخبراتهم  ومهاراتهم  ومعارفهم  فيها،  والمتطوعين 
لمكّوناتها. التكميلّية  والقدرات  والمسؤوليات  األدوار  بين  والتآزر 

»تكثف الحركة عملياتها بهدف تلبية احتياجات متزايدة، 
وتسعى إلى الحد من األسباب الكامنة للضعف ومنع 

المعاناة وتخفيفها«.

 خدمات الرعاية الصحية والخدمات 
االجتماعية

والخدمات  الصحية  الرعاية  مجال  في  االحتياجات  تلبية  تشكل 
االجتماعية الالزمة لألشخاص الضعفاء وللمتضررين من النزاعات 
االقتصادية، في كل أبعادها الكثيرة،  - والكوارث واألزمات االجتماعية
سمة من السمات التي تحدد الهوية الميدانية للحركة، وُتعد موطن قوة 
ا. وُينظر إلى الحركة ومكّوناتها أساسّيًا ومحط تركيز مشترًكا مهّمً

 باعتبارها جهات تقّدم خدمات هاّمة وفّعالة في مجال الرعاية الصحية 
المحتاجين  من  بقربها  تمتاز  العالمي،  المستوى  على  واالجتماعية 
وإمكانية الوصول إليهم، حيث تقدم خدمات من قبيل اإلسعافات األولية 
في حاالت الطوارئ، والرعاية الجراحية لجرحى الحرب، والدعم 
والكوارث،  المسلحة  النزاعات  من  للمتضررين  النفسي-االجتماعي 
اإلدماج  أجل  من  والدعم  المجتمعية،  األّولية  الصحية  والرعاية 
االجتماعي وسبل العيش من أجل األشخاص الضعفاء. وُيعد تعزيز 
األمن الغذائي والتغذوي وزيادة إمكانية الحصول على الماء الصالح 
أولوياٍت  الكثيرين،  رأي  في  الصحي،  الصرف  وخدمات  للشرب 

برنامجية مشتركة وثيقة الصلة بما سبق ذكره.  
فريق اإلسعافات األولية التابع للهالل األحمر العربي السوري ينقل إحدى 

الحاالت الطارئة.

 تسخير تنوع الحركة وقوتها
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»ُينظر إلى الحركة ومكّوناتها باعتبارها جهات 

تقّدم خدمات هاّمة وفّعالة في مجال الرعاية الصحية 
واالجتماعية على المستوى العالمي«.

من  مكّون  بكل  الخاصة  القوة  ومواطن  المتميزة  األدوار  ُتستخدم 
مكّونات الحركة استخداًما مناسًبا بهدف تلبية احتياجات إنسانية متعددة 
الطبقات بصورة مثلى في مجموعة واسعة من سياقات األزمات، مما 

يرّسخ المبدأين األساسيين المتمثلين في الوحدة والعالمية.

ويجري في ظل مهمة تركِّز على تلبية االحتياجات اإلنسانية، تكييف 
بناء  مثل   - الحركة  مكّونات  المكّملة الختصاصات  العمل  مجاالت 

القدرات وتعزيز القدرة على الصمود، والحد من مخاطر الكوارث 
والتأهب لمواجهتها، ومنع نشوب النزاعات والتأهب لها، والحماية 
تنسيقها  ويجري  للسياق   - والتنمية  المبكر  واإلنعاش  والمساعدة، 
نحو.  أفضل  على  االحتياجات  من  مجموعة  تلبية  أجل  من  بفعالية 
االنتشار  على  وقدرتها  استعدادها  الحركة  مكّونات  تعزز  وبذلك، 
السريع والفّعال على نطاق أشمل، وعلى معالجة المسائل التي تهم 
جميع األطراف. وفي الوقت نفسه، تقّوي الحركة بأبعادها المتنوعة 
الجهات  من  متنوعة  مجموعة  مع  أساسية  وشراكات  عالقات 
وُترسخ  اإلنسانية،  الدبلوماسية  في  تشارك  إذ   - المعنية  الخارجية 
قبولها والثقة فيها، وتنمي من ثّم أثرها. وتستفيد من المؤتمر الدولي 
فرصة  باعتباره  كاملة  استفادة  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب 

أساسية لتحقيق نتائج أفضل على المستوى اإلنساني.

الحركة استعدادها وقدرتها على االنتشار  »تعزز 
السريع والفّعال وتقّوي عالقات وشراكات أساسية، إذ 

والثقة  قبولها  اإلنسانية، وُترسخ  الدبلوماسية  تشارك في 
فيها، وتنمي من ثمَّ أثرها«.
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في منطقة أكوبو النائية بوالية جونقلي، تساعد فرق متطوعي الصليب األحمر 
لجنوب السودان واللجنة الدولية النازحين في العثور على أحبائهم واالتصال 

بهم من خالل الهاتف الساتلي وخدمات نشر الصور على اإلنترنت.

 جدوى الجمعيات الوطنية في بلدانها
تتبدى جدوى الجمعيات الوطنية على المستوى المحلي أواًل وقبل كل 
شيء. فالحضور المحلي الذي تكفله الجمعية الوطنية أساسي لضمان 
جمعية  كل  وتضمن  واتساعها.  الحركة  توفرها  التي  التغطية  عمق 
الدولية  المكّونات  من  بدعم  وذلك   – أواًل  بلدها  في  جدواها  وطنية 
من  المتينة  وشبكتها  المجتمعية  جذورها  من  تستفيد  إذ   – للحركة 
المتميزة بصفتها جهة مساعدة لحكومة  المتطوعين وكذلك عالقتها 
بلدها في المجال اإلنساني، فضاًل عن بيان كفاءتها المهنية ومسؤوليتها 
سياقات  في  الوطنية  الجمعيات  وتعمل  األساسية.  بالمبادئ  وتقّيدها 
متعددة إلى جانب النزاعات المسلحة وحاالت الطوارئ، وعليه فإن 
من  واسعة  مجموعة  تقديم  في  يتمثل  األساسية  قوتها  مواطن  أحد 
الخدمات الجيدة لألشخاص الذين يعيشون حاالت ضعف، واألشخاص 
أو  النظر عن خلفيتهم  الذين يواجهون االستبعاد، بصرف  والسكان 

وضعهم، وبصرف النظر عن مدى »تطور« البلد المعني. ويمكن 
أن يتضمن هؤالء األشخاص المهاجرين، ومنهم الالجئون وملتمسو 
اللجوء؛ والنساء واألطفال الُمتّجر بهم، وأسر المفقودين، والعاطلين 
عن العمل بصورة مزمنة، والجياع، وكذلك أي فئة من الفئات األخرى 
التي تعيش حرماًنا شديًدا في البلدان الغنية والفقيرة على حدٍّ سواء. 
وليست الجمعيات الوطنية وحدها هي التي تثبت أهميتها في ضوء 

هذا االختبار، بل تثبتها أيًضا وباألساس الحركة ككل. 

الوطنية  الجمعيات  تكفله  الذي  المحلي  »الحضور 
الحركة  التي توفرها  التغطية  أساسي لضمان عمق 

واتساعها«.

 تبّني سبل عمل جديدة

الذين  األشخاص  مع  التفاعل  سبل  تحسين  عموًما  الحركة  تواصل 
مع  المتزايدة  توقعاتهم  وتلّبي  فيها،  وتشركهم  إلى مساعدتهم  تسعى 
تحّسن قدراتهم نتيجة زيادة فرص االستعانة بتكنولوجيا المعلومات 
المتزايد والمشاركة اإليجابية  باألثر  الحركة  واالتصاالت. وترّحب 
هذه  ولتحقيق  أوسع.  نحو  على  عام  بدعم  وتتمتع  منها،  للمستفيدين 
الغاية، تغتنم الحركة على نحو متزايد الفرص الكبيرة المتاحة، وتدير 
االبتكار  على  وتشدد  الجديدة؛  التكنولوجيا  تطرحها  التي  المخاطر 
وإشراكهم  المستفيدين  مع  التواصل  لتحسين  جديدة  سباًل  وتلتمس 
احتياجاتهم  تلبية  أجل  من  تكيًفا  واألكثر  األنسب  االستجابة  في 
المتنوعة. وال يزال كسب الثقة والقبول والشرعية عن طريق القرب 
الميداني من المستفيدين أمًرا ضرورًيا. وإلى جانب تعزيز مشاركة 
أمثل  نحو  على  الجديدة  والتكنولوجيا  االبتكار  ُيستخدم  المستفيدين، 
سعًيا إلى تحسين تقديم الخدمات – سواء في مجال اإلعالم أو في 

الرعاية  لتوفير  االبتكارية  الحلول  أو  التكنولوجية  الوسائل  تحديد 
الصحية والخدمات االجتماعية، والمأوى، وإدارة خدمات توفير الماء 

والصرف الصحي، والحد من مخاطر الكوارث وآثار تغير المناخ، 
والتنسيق على  اإلدارة  تحسين  وإلى  أخرى –  أمور  بين جملة  من 

المستوى الداخلي.

»تشدد الحركة على االبتكار وتلتمس سباًل جديدة 
في  وإشراكهم  المستفيدين  مع  التواصل  لتحسين 

االستجابة«.
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بتعزيز القيم اإلنسانية وتقديم استجابة إنسانية هاّمة وفّعالة ومتسقة في 
هذه المجاالت الحيوية، تعتبر الحركة حامية حمى اإلنسانية، ومنارة 
في  ومتبّصرة  مبادئها،  بقوة  وُمّتحدة  م،  ُمقسَّ عالم  في  لألمل  عالمية 
وفعاليتها على  شفافيتها ومساءلتها  أهميتها – عبر  وتثبت  منهجها. 

األقل – لكل الجهات المعنّية، ومنها الدول والمانحون وعاّمة الناس، 
الحركة  وتكتسب  مساعدتهم.  إلى  تسعى  الذين  األشخاص  واألهم، 
وذلك  نوعها،  من  وفريدة  حقيقية  عالمية  إنسانية  كشبكة  سمعتها 
بتحقيق نتائج في الوقت المناسب وبفعالية مع األشخاص المحتاجين 

ولصالحهم.

 اجتذاب الشباب

تحّث روح الحركة الناس في كل مكان وفي كل مرحلة من مراحل 
وتقديم  طاقاتهم  بتجنيد  تلهمهم  إذ  باإلنسانية،  يتحلّوا  أن  على  الحياة 
الشباب  إليها  وينجذب  اآلخرين.  معاناة  لتخفيف  الّطوعية  الخدمات 
كبيرة  بأعداد  التطوع  على  تحّفزهم  إذ  المجتمع،  في  خاصة  بصفة 
وتكريس أنفسهم لمواجهة األزمات وتطوير القدرات المحلية في كل 

أرجاء العالم.

»ينجذب الشباب إلى الحركة بصفة خاصة في 
التطوع«. إذ تحّفزهم على  المجتمع، 

اإلنسانية، ومنارة عالمية  الحركة حامية حمى  »تعتبر 
م«. لألمل في عالم ُمقسَّ

في إطار برنامج التأهب لألعاصير الذي ينفذه الهالل األحمر البنغالي ينبه 
المتطوعون الشباب التابعون له المجتمعات الساحلية إلى ضرورة اإلجالء إلى 

مكان آمن مع وصول إعصار »مورا« إلى اليابسة.
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 حامية حمى اإلنسانية بقوة أعمالها

نتائج  بتحقيق  نوعها، وذلك  إنسانية عالمية حقيقية وفريدة من  الحركة سمعتها كشبكة  »تكتسب 
المحتاجين ولصالحهم«. المناسب وبفعالية مع األشخاص  الوقت  في 

10 CD/17/14


	S_170822_029_ CoD17_Movement Vision_report_final_Ar
	Movement Vision - President letter to NS ARA
	Movement Vision 2015_e-leaflet AR_28.06.2017



