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 الأويلقرار المرشوع 

 تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة 

(RCCM 2.0) 

 

ن جملس املندوبني  ،ا 

ذ ي نسانية  زايدة مطالبةدرك ا  بقدر أأكرب من الفعالية وعىل نطاق أأوسع حلالت الطوارئ اليت تزداد  بأأن تس تجيباجلهات ال 

 ،وجحام تعقيدا

 اذلي ل تنُج منه احلركة، ،التنافس مضن قطاع العمل ال نسايناس مترار  يدركوا ذ 

نسانية رائدة، حس نة التنس يق وفعاةل من حيث التلكفة، تضمن يف لك الأوقات  رضورة جعل يؤكدا ذ و  احلركة ش بكة ا 

 تأأهب،أأنشطة أأفضل تعاون وتاكمل ممكنني بني معليات الاس تجابة احمللية وادلولية وما يرتبط هبا من 

وسطة الأجل والواسعة حلالت الطوارئ املت معليات الاس تجابة تكثيفمن جديد رضورة متّكن احلركة من  يؤكدا ذ و 

من أأجل تعظمي ادلمع امجلاعي للك املس تضعفني واملنكوبني من أأشخاص وجممتعات  وقياسهاوتنفيذها بشلك متسق النطاق 

 حملية،

اذلي اعمتده جملس املندوبني يف س نة  1والقرار رمق ، 2015اذلي اعمتده جملس املندوبني يف س نة  1القرار رمق و  وا ذ يّذكر

 للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية( لكّف اللجنة ادلولية حيث، 2013اذلي اعمتده جملس املندوبني يف  4ابلقرار رمق ، 2017

ىل امجلعيات الوطنية، مبواصةل معلها مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد ادلويل( والاحتاد ادلويل ، ابل ضافة ا 

 (CD/17/R و CD/13/R4,   CD/15/R1القرارات س يق بني مكوانت احلركة )املشرتك يف جمال تعزيز التعاون والتن 

بشأأن تنظمي الأنشطة ادلولية ملكوانت "التفاق  معمتدا 1997اذلي اعمتده جملس املندوبني يف  6أأيضا ابلقرار رمق  وا ذ يّذكر

شبيلية(، والقرار رمق  ، حيث 2005لس املندوبني املنعقد يف جمل 8احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر" )اتفاق ا 

شبيلية"، وتقارير املتابعة بوصفها أأسس التعاون والتنس يق بني مكوانت  اعمتد "التدابري التمكيلية لتحسني تنفيذ اتفاق ا 

 احلركة، 

ىل تغرّي العقليات  فعليةالتحسينات املس مترة وال  وا ذ يالحظ مع التقدير يف التعاون والتنس يق بني مكوانت احلركة، ابل ضافة ا 

مكوانت احلركة املعنية عىل دمعها ومسامههتا املس مترين مجيع  وا ذ يشكر، 2013منذ اجامتع جملس املندوبني يف س نة 

 والفعليني،

( CD/17/R1تنس يق بني مكوانت احلركة )ابلتقرير عن تنفيذ أ خر قرار اعمتده جملس املندوبني عن التعاون وال  ش يدوا ذ ي 

أأساليب جديدة واختبارها وتقيميها بطريقة انتقادية، كام جرى  بفائدة دراسة وا ذ يعرتفوأأمه اس تنتاجاته املرفقة هبذا القرار، 

 يف ظل روح العمل املشرتك، مجلع التربعات، خبصوص توجيه النداء ادلويل الواحد
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ذا ُأريد أأن دركوا ذ ي بكفاءة )عىل الرمغ من التحسينات املس مترة مل يبلغ التنس يق أأوجه(، جيب احلركة معليات تنس يق ه ا 

ىل شواهد ىل فهم الظروف  الاستناد ا  جيايب أأو سليباليت والسعي ا  احلركة وفعاليهتا من  تيف أأثر اس تجااب تؤثر بشلك ا 

 حيث التلكفة،

ىل مواصةل  ّقروا ذ ي تتطلب  حيثمثل حتقيق توافقية النظم،  ينبغي تغيريها جذراياليت  العمل يف بعض اجملالتابحلاجة ا 

ىل زايدة أأمهية  ،الزتاما مس مترا طويل الأجلتكل اجملالت  ضافية ابلنظر ا  ىل جانب اس تكشاف جمالت معل ا   نظماعامتد ا 

 املس تقبل،وضامن اس تعداد احلركة لالس تجابة لالحتياجات يف  يف العملياترتابطة من أأجل حتقيق التاكمل ممرنة و 

ماكنيات ل بأأنه  وا ذ يعرتف ىل تنتمعلية التعاون والتنس يق بني مكوانت احلركة، جيب أأن تحقيق اكمل ا  من  مرحةل علياقل ا 

 الصحيحةوأأن يواصل تروجي وتشجيع العقلية  البحتةالتشغيلية  الأنشطةعىل  يواصل الرتكزيحيث الأثر والنطاق، وجيب أأن 

 د مصحوب ابلزتام واستامثر مزتايدين من قبل مجيع مكوانت احلركة.يف لك الظروف، ويلزمه زمخ جدي

 يقرر جملس املندوبني ال يت:

حول التعاون والتنس يق بني مكوانت  2017يرحب ابلتقرير والتوصيات بأأن تنفيذ قرار جملس املندوبني لس نة  -1

ىل أأن هذه النقطة احلركة اذلي يلخص أأمه اس تنتاجات التقرير.  س ُتعّمق بعد نرش التقرير يف يوليو )جتدر ال شارة ا 

2019) 

عادة تسمية املبادرة يوافق عىل  -2 مبا يعكس   (RCCM 2.0)2تعزيز التنس يق والتعاون يف احلركة رمق "اقرتاح ا 

 ،الهنوض ابملبادرة وحفزها من جديدعىل أأيضا العزم و اس مترارية العملية حىت ال ن 

ىل حتسني قدرة  يوافق عىل أأولوايت تعزيز التنس يق والتعاون يف -3 احلركة اليت مت تشخيصها يف التقرير اذلي يريم ا 

النقاشات يف حالت الطوارئ املتوسطة والواسعة النطاق، وتركزي  فعاةل وتمكيليةاحلركة عىل تقدمي اس تجاابت 

 :املواضيعية عىل اجلوانب التالية

يذ العمليات والتأأثري يف اجلهات ضامن الاس تخدام الفعال واحلسن التنس يق ملسؤوليات لك مكون دعام لتنف  (أأ 

 املعنية عىل لك املس توايت.

برازها عمليات احلركةل  زايدة حصة المتويل (ب دارهتا بشلك متسق يف احلركة  وا  عن طريق ضامن مجع البياانت وا 

ىل توفري معلومات مالمئة للجهات املعنية ادلاخلية واخلارجية عن بصمة احلركة يف الوقت  بأأرسها، ابل ضافة ا 

 . املناسب

 مواصةل تطوير مفهوم توافقية النظم لضامن دمع العمليات بيرس ومرونة. (ج

لضامن تنفيذ العمليات ابلس تعانة ابلكفاءات املناس بة والفعاةل، مبا يف ذكل  وجودهتالقدرات التمكيلية تقيمي ا (د

 .الوطينعىل الصعيد 

التنس يق والتعاون القامئة بني مكوانت احلركة،  ضامن تأأهب احلركة لالس تجابة عن طريق اس تخدام أأدوات (ه

ذا اكن يلزم  خبصوص الأدوات الناحجة يف جمال  معارفأأدوات أأخرى، وتوفري قاعدة  وضعوالتفكري يف ما ا 

 والتفكري يف مناذج تشغيلية خمتلفة تالمئ خمتلف الس ياقات. ،التنس يق

القدرات احمللية بشلك متسق ومس تدام، مبا يف ذكل  تشجيع الاس تجابة التمكيلية احمللية وادلولية وضامن تمنية (و

 يف جمال حشد املوارد وابلنسجام مع خطة توطني العمل ال نساين.



3 

 

 

زمات الكربى بطريقة تعزز لالاس تجابة  تكييفحتسني  (ز  احلركة بوصفها مس تجيبا عامليا أأساس يا. دورلأ

أأدانه، أأن  5الوطنية كام جيري تفصيهل يف املادة  ، ابلتشاور الوثيق مع امجلعياتاحلايليطلب من الفريق التوجهييي  -4

ىل  يواصل توجيه العملية ومراقبهتا، وضامن مسامهة احلركة بأأرسها يف العملية وتبنهيا لها، وأأن يرفع تقارير منتظمة ا 

 اللجنة ادلامئة ولك مكوانت احلركة حول التقدم احملرز.

يطلب املشاركة املزتايدة للك مكوانت احلركة، وابلأخص امجلعيات الوطنية، يف وضع وتنفيذ أأنشطة وأ ليات  -5

نشاء فريق مرجعي من امجلعيات الوطنية  ىل ا  يكون ملكفا بتقدمي مرتبطة ابلأولوايت املذكورة أأعاله، وذلا يدعو ا 

 2تعزيز التنس يق والتعاون يف احلركة رمق بادرة ابنتظام حول الاجتاه العام مل  ودمعه فريق التوجهيييلل املشورة

RCCM 2.0 لهياوادل تنفيذ املبادرة والتشجيع عىل  .عوة ا 

نشاء خلية تشغيلية خبصوص تعزيز التنس يق والتعاون يف احلركة رمق  -6 ىل الفريق التوجهييي  2يويص اب  ترفع تقاريرها ا 

لك  تنفيذوتضم موظفني من اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية وتكون مسؤوةل عن توجيه معلية 

 مكوانت احلركة لهذا القرار.

 تقرير مرحيل بشلك أأوحض، وأأن يعرضالنتاجئ  بيانديدة ملدة أأربع س نوات ليك يتاح الأولوايت اجل طبيقيرحب بت  -7

 .2021عىل اجامتع جملس املندوبني يف  مفصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


