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 عرض موجز

ادر عن جملس الص 7، املرفقة ابلقرار (توجيية" )وثيقة العسكرية والأهجزةادلولية العالقات بني مكوانت احلركة " يةوثيقة التوجي ال تتضمن

احلركة ادلولية للصليب العسكرية ومكوانت  الأهجزةبشأأن العالقات بني  ات، املبادئ التوجيية الرئيس ية للس ياس2005املندوبني لعام 

اليت  1)املبادئ والقواعد الصليب الأمحر والهالل الأمحر للمساعدة الإنسانيةبادئ وقواعد الوثيقة ب  لكم )احلركة(. وت  الأمحر والهالل الأمحر 

والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل  ،)امجلعيات الوطنية( امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحرتتناول العالقة بني 

تعزيز ، "ني للصليب الأمحر والهالل الأمحرالصادر عن املؤمتر ادلويل الثاين والثالث 7لقرار ابو؛ العسكرية والأهجزة( الاحتاد ادلويلالأمحر )

نسانية لالحتياجات الأمحر والهالل الأمحراس تجابة احلركة ادلولية للصليب   ".املزتايدة الإ

يف زلزال هاييت خالل كام اتضح ، 2005كوارث بشلك كبري منذ عام ال مواهجةتشارك يف العسكرية اليت  الأهجزةتطورت العالقات مع و 

يبول يف غرب أأفريقيافريوس تفيش و ، 2013يف عام  عصار هااينالإ و ، 2010عام  وصول  ،2015عام يف زلزال نيبال و ، 2014يف عام  اإ

ىل  يداي الإعصاراإ  وقوعوترية ارتفاع تواصل ويف ظل ، قعيف الواو. يعادش به أأمرا العسكرية  الأهجزةحضى تدخل أأ و . 2019يف عام  اإ

نسانية عىل لتتجاوز بذكل  جحمهاالكوارث و  تفاعل ال  بذكل العسكرية فيتناىم مشاركة اجلهاتأأن تتناىم رحج ي   ،هتاواهجمقدرة املنظامت الإ

التفاعل معليات العسكرية و  للأهجزة املزتايدةاملشاركة تفرض و . ادلوليةكوارث يف احلركة والأهجزة العسكرية بواهجة الاجلهات امللكفة بني 

واصةل ملو  ،ولك مكون من مكوانهتاالعسكرية  الأهجزة بنيمعها أأثناء الكوارث عبئا أأكرب عىل مكوانت احلركة لضامن اتساق العالقات 

شبيلية وتدابريهاحلركة وفقا لتفا والتنس يق داخل تعاونال اجلهود لتعزيز    2.التكيلية ق اإ

 أأن تكونواملبادئ والقواعد لضامن  يةوثيقة التوجي التنفيذ مواصةل جيب  كوارث،ال مواهجة ي تشهده معلياتاذلالتطور هذا ضوء يف و

دارة الكوارث مع الأهجزة العسكريةاملدنية عالقات احلركة  طارو  ،بادئامل قامئة عىل و  ،متسقةعالقات  يف اإ  مبادئ توجيية معلية مصاغة يف اإ

 أأمر رضوريالتنفيذ مواصةل و أأحصاب املصلحة اخلارجيني.  ومفهومة من ومقبوةل، املناس بة والتدريباتمدعومة ابخلربات والأدوات و مشرتكة، 

 .عمل احلركة الإنساينل "الأمحر الركن"محلاية أأيًضا 

ىل ما ييلنويص ابعامتد خطة معل مدهتا ثالث س نوات  ،القامئةالشامل مضن معايري الس ياسات  املسعىهذا لتحقيق دعام و   :هتدف اإ

طار • عداد اإ  جردمن خالل حلركة ا يف لكوارثا للمامرسني املعنيني بواهجةالعسكرية –املدنية العالقات  بشأأن مشرتك تشغييل اإ

قلميي والوطين ادلويلاملس توايت  عىللأغراض التنفيذ  هاواعامتدبادلها وأأفضل املامرسات وت  خلصةادلروس املس ت  والإ

قامة ش بكة عىل نطاق احلركة  • –املدنية الصالحيات واملعارف واخلربات املتصةل ابلعالقات لتعزيز  دامئةو تس تخدم موارد مشرتكة اإ

  .العسكرية

وضامن أأن يكون للحركة  املتاح الإنساين العمل حلفاظ عىل حزيمن أأجل ااملنارصة  داخلية وخارجية يف جمالالاضطالع بأأنشطة  •

 .يف مجيع أأحناء العامل العسكرية–املدنية لها صوت مؤثر يف التطورات اليت تطرأأ مس تقباًل عىل العالقات 

 

لوصف التفاعل بني احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر مصطلح يس تخدم داخل هو  العسكرية– املدنيةعالقات ال

 مواهجهتا.أأنشطة التأأهب للكوارث و ب تعلق ي العسكرية فامي الأهجزةمكوانت احلركة و 

  

                                                 
وأأقرها املؤمتر ادلويل الثاين والثالثون للصليب  2013الأمحر والهالل الأمحر يف عام  نسخة منقحة اعمتدهتا الهيئة العامة لالحتاد ادلويل مجلعيات الصليب 1

 .(7)القرار  2015الأمحر والهالل الأمحر يف عام 

 8، القرار 2005لعام  ، جملس املندوبني"تنفيذ اتفاق اإشبيلية"، و1997اتفاق اإشبيلية،  2
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 مقدمة ومعلومات أأساس ية (1

زاء ا 2005منذ اعمتد جملس املندوبني لعام  ىل اتباع هنج عىل نطاق احلركة اإ  العسكرية–املدنية العالقات لوثيقة التوجيية، ازدادت احلاجة اإ

 :أأنشطة التأأهب للكوارث ومواهجهتا بسبب عوامل عدة، مهنا ما ييلفامي يتعلق ب

ذيف جمال التأأهب للكوارث ومواهجهتا، دورًا  3الأهجزة العسكرية احامتل أأداء يتناىم • يتجاوز نطاق الكوارث وجحمها وتعقيدها  اإ

هذه  تنايم دور وقد تؤدي ادلوافع اخملتلفة اليت تكن وراء 4ومدهتا قدرة الكياانت املدنية الوطنية وادلولية عىل مواهجهتا بفعالية.

ىل ظهور مشألك تتعلق بتصور الناس ملكوانت احلركة  5.الأهجزة اإ

 من احامتل ةالإنساني ياتالعمل  مواقعوجود قوات عسكرية حملية وأأجنبية وتضاعف أأعداد امجلاعات املسلحة من غري ادلول يف  يزيد •

  6.هذا التفاعل تعقيدمن و الأهجزة العسكرية مع مكوانت احلركة تفاعل 

نسانية أأخرى مع أأهجزة عسكرية ابتباع هنج خمتلفة • ىل تفسريها اخلاص للعنارص جمالتعدة يف  7تتعامل منظامت اإ ، وغالباً ما تستند اإ

حدى الكوارث التعاملاليت تشلك  ىل  8.القامئ عىل املبادئ أأثناء مواهجة اإ ويؤدي عدم وجود هنج مشرتك بني املنظامت الإنسانية اإ

رابك  ضعاف اجلهود املبذوةل للحفاظ عىل احلزي املتاح للعمل الإنساين  الأهجزةاإ نسانية.العسكرية واإ  وعىل املبادئ الإ

ذللحدود الوطنية،  طابع عابرذات  الغالبيف  وقد أأصبحت مواهجة الكوارث واملنظامت الإنسانية عىل  9تعمل لك من القوات العسكرية اإ

زاء مشرتكاعامتد هنج عاملي  من احلركة هذا يقتيضو  .نطاق عاملي  طريقة يف الأساس يةبادئ امل  معومتسق  العسكرية–املدنية العالقات  اإ

 الإنساين. املتاح لعملها زياحلعىل ها فاظ ح

 13عىل مدى الس نوات الـ  ومواهجهتاللكوارث  أأثناء تأأههباتنس يقا أأفضل أأن تكون أأكرث اتساقا و  يف احلركة يةوثيقة التوجي الساعدت و 

قلميي ج اليت تعززالأدوات والهن   وضعالوثيقة التوجيية ب فعيل هذهخطوات لت  وقد اختذت مكوانت احلركة املاضية. ، عىل املس توى الإ

 35اعرتفت وعىل وجه التحديد،  لكوارث.خالل معليات مواهجة ا العسكرية–املدنية خبصوص العالقات التعاون والتنس يق  أأساسًا،

وأأوصت هبا كجزء من  العسكرية–املدنية العالقات بأأمهية تعزيز  2012يف عام  مجعية وطنية، خالل املؤمتر التاسع عرش للبدلان الأمريكية

ىل عقد وهو ما أأدى  .كجهات مساعدة دور امجلعيات الوطنية يف  العسكرية–املدنية عالقات للول منتدى لأ منطقة أ س يا واحمليط الهادئ اإ

بوجبه مجعية وطنية  45 الزتمت، واذلي بيجني من أأجل الابتاكر"س يا واحمليط الهادئ اذلي أأصدر "نداء التاسع ل  ؤمتر وامل 2014عام 

                                                 
 العسكرية بأأهنا "مجيع الأهجزة وامجلاعات اليت تنفذ همام ومعليات عسكرية".وفقًا للوثيقة التوجيية، ت عّرف الأهجزة  3

4 E. Ferris, Future Directions in Civil-Military Response to Natural Disasters, Australian Civil-Military Centre, 
Canberra, 2012; C.-A. Hofmann and L. Hudson, “Military responses to natural disasters: Last resort or inevitable 
trend?”, Humanitarian Exchange, No. 44, 2009, pp. 29–31; H. Ahmad et al. The Effectiveness of Foreign Military 
Assets in Natural Disaster Response, Stockholm International Peace Research Institute, Stockholm, 2008. 
5 D. Capie, “The United States and humanitarian assistance and disaster relief (HADR) in East Asia: Connecting 
coercive and non-coercive uses of military power”, Journal of Strategic Studies, Vol. 38, Issue 3, 2015, pp. 309–
331; H. Karadag, “Forcing the common good: The significance of public diplomacy in military affairs”, Armed Forces 
& Society, Vol. 43, Issue 1, 2017, pp. 72–91; J.S. Nye Jr., “Get smart: Combining hard and soft power”, Foreign 
Affairs, Vol. 88, No. 4, July/August 2009, pp. 160–163; A. Chong, “Smart power and military force: An introduction”, 
Journal of Strategic Studies, Vol. 38, Issue 3, 2015, pp. 233–244. 
6 S. Gordon, S. Haysom and V. Metcalfe, Trends and Challenges in Humanitarian Civil-Military Coordination, 
Humanitarian Policy Group, London, 2012. 
7 M. Berg and V. Metcalfe, Country-Specific Civil-Military Coordination Guidelines, Humanitarian Policy Group, 
London, 2012. 

ىل الس ياسات احلالية  8 ، فاإن املنظامت الإنسانية مثل مفوض الأمم املتحدة السايم لشؤون كتب تنس يق الشؤون الإنسانية التابع للأمم املتحدةمل ابلإضافة اإ

نقاذ الطفوةلالالجئني زاء ، واجمللس الرنوجيي لالجئني وغريها ، وأأوكسفام، ومنظمة كري ادلولية، ومنظمة اإ –العالقات املدنية من املنظامت اليت لها س ياسات اإ

 معلية تطوير مثل هذه الس ياسات. عىلالبعض ال خر  يعكف، يف حني العسكرية

، القوات العسكرية وأأمرياك الوسطى واجلنوبية يف أأفريقيا وأ س يا واحمليط الهادئ ومواهجهتااليت تشارك يف أأنشطة التأأهب للكوارث من أأبرز القوات العسكرية  9 

 الاهامتم القويم.كوارث يف املناطق الأجنبية ذات ال املتعلقة بواهجةولايت املتحدة واململكة املتحدة. وتقوم القوات العسكرية الأخرى بتوس يع نطاق أأنشطهتا لل
 

https://www.sipri.org/about/bios/hassan-ahmad
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جراءات  العسكرية–املدنية العالقات  بشأأناسرتاتيجية ابلعمل عىل  يف منطقة أ س يا  ن فّذتاليت وضعت هذه الأنشطة و  .موحدةمعل واإ

عارة موظفي لتبادل الأدوات واملامرسات عرب احلركةواحمليط الهادئ الأساس  ىل الاحتاد ادلويل اللجنة، واإ عداد  ،ادلولية اإ  مبادئ توجييةواإ

قلمييأأخرى بتعزيز هن   الأمريكيتني، والزتمت مناطق مماثةل يف منطقة وقد انطلقت أأعامل. وتدريبات مشرتكة دارة العالقات  املتبعة يف ةجها الإ اإ

جناز هذه الأعاملبعض امجلعيات الوطنية  أأخذتو  .العسكرية–املدنية   وطين.عىل املس توى ال عىل عاتقها اإ

الوثيقة التوجيية  لهذهامجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل  فقد اكن تنفيذ، من ترحيب التقدم حظي به هذامما عىل الرمغ و 

ليا وللمبادئ الأساس ية،  وتنفيذها تفسريهاوب ، يدانيةلتحدايت امل ابمتفاوتة،  نسبب  جزئيًا، وتأأثر، دلور فهمها لبدى و للمهام املس ندة اإ

دارة لإ ملوارد املتاحة ابو ،سلطات يف اجملال الإنساين(ل ل  كجهة مساعدةدور لك مجعية وطنية  )با يف ذكل السلطات العامة جتاه املنوط هبا

 .العسكرية–املدنية عالقات لا

 مجعية وطنية )تسع من أ س يا واحمليط الهادئ، ومخس من شامل أأفريقيا والرشق الأوسط، 23ومشل  2017وخلص اس تبيان ُأجري يف عام 

 مكتب رئيس 11قطري و تبرئيس مك  26عن الاحتاد ادلويل ) ممثال 55وأأربع من الأمريكيتني، وثالث من أأفريقيا واثنتان من أأورواب( و

قلمييقطرية و مجموعة  ىل ( ن ونواهبمومديرون اإ ىل  % 66أأن اإ يالء أأمهية أأكرب للعالقات يعتقدون أأن هناك حاجة اإ ، العسكرية–املدنية اإ

 اكفية. العسكرية–املدنية عالقات اليت ت تيحها احلركة بشأأن الاملعلومات احلالية واملواد التدريبية أأن فقط  % 20واعترب 

تنفيذ  ابت من اجليل وجوبالعسكرية،  ركة والأهجزةاحل يفكوارث لا واهجةاملعنية بنتيجة لهذه التطورات والتفاعل املزتايد بني اجلهات و 

قلميي س توينيدمع متجدد عىل امل  وفريتمن خالل ، عىل نطاق أأوسع الوثيقة التوجيية وتعزيزها بشأأن أأوسع هنج  كجزء من الوطين والإ

 .العسكرية–املدنية  تعالقالاب خاصةمتعددة الس نوات  يف خطة معلي درج  عىل نطاق احلركة العسكرية–املدنية عالقات لا

 والأهدافالرؤية  (2

ّددت قلميية، ح  ىل التجربة الإ عىل نطاق  العسكرية–املدنية عالقات الثالثة أأهداف أأساس ية ومرتابطة من أأجل مواصةل تعزيز هنج  استنادا اإ

 احلركة:

طار • عداد اإ من خالل حتديد حلركة يف ا لكوارثا للمامرسني املعنيني بواهجةالعسكرية –املدنية العالقات  بشأأن مشرتك تشغييل اإ

قلميي والوطين ادلويلاملس توايت  عىللأغراض التنفيذ  هاواعامتدبادلها وأأفضل املامرسات وت  خلصةادلروس املس ت  والإ

قامة ش بكة عىل نطاق احلركة  • املدنية الصالحيات واملعارف واخلربات املتصةل ابلعالقات لتعزيز  دامئةتس تخدم موارد مشرتكة و اإ

  .العسكرية–

وضامن أأن يكون للحركة  املتاح الإنساين العمل حزي حلفاظ عىلمن أأجل ااملنارصة  داخلية وخارجية يف جمالالاضطالع بأأنشطة  •

 .يف مجيع أأحناء العامل العسكرية–املدنية لها صوت مؤثر يف التطورات اليت تطرأأ مس تقباًل عىل العالقات 

طار  أألف( عداد اإ  مشرتك تشغييل اإ

ىل العسكرية–املدنية عالقات لابني مكوانت احلركة بشأأن  شرتكم هنج أأن يستند أأي جيب  طار  اإ للجهات امللكفة بواهجة  مشرتكتشغييل اإ

من خالل الاس تفادة  نطاق العمليات الواسع ويراعي يف الوقت عينه العسكرية–املدنية العالقات بشأأن القامئة س ياسات ال يدمع  ،الكوارث

زاءجيب أأن يضمن الإطار اتباع هنج و وأأفضل املامرسات.  املس تخلصةمن ادلروس  عىل املبادئ  اقامئيكون  العسكرية–املدنية العالقات  اإ

–املدنية املتعلقة ابلعالقات القامئة وست س تعرض املبادئ التوجيية والأدوات الفعاةل للكوارث داخل احلركة.  من أأجل املواهجة اومتسق

مع وت عمم النسخ املنقحة اليت تتسق  عدت  س  ، عامة. وعند الرضورة س ياسةبصفهتا ة احلالي الوثيقة التوجييةاس تخدام من خالل  العسكرية

زاءالهنج الشامل للحركة   :، عىل وجه التحديد، ما ييلذكليشمل وس . العسكرية–املدنية العالقات  اإ

عداد • –املدنية بشأأن العالقات لحركة ل دليلد س ي ع  ، القامئةبادئ التوجيية والأدوات التحقق من حصة امل بعد لحركة. لدليل  اإ

توجيية بشأأن العالقات بني مكوانت احلركة وثيقة " املعنون 2005الصادر عن جملس املندوبني لعام  7لقرار ل تنفيذاً  العسكرية
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قلميية ومو  مالحقا أأيض تضمن. وسي "والأهجزة العسكرية قلميية  ،مثالً  لأوبئةاك، اضيعية تتناول سيناريوهات كوارث معينةاإ والهنج الإ

 .احملددة الس ياق

ىل أأن احلركة ت عّد . جمالت عدة يتقاطع مع مكوضوعالعسكرية –املدنية العالقات موضوع دمج  •  اً وأأطر  توجياتس ياسات و نظرًا اإ

 يف تكل الواثئق.العسكرية –املدنية العالقات موضوع  درجي  صحة وامحلاية واللوجستيات والأمن، س  يف جمالت مثل ال

قامة ش بكة عىل نطاق احلركة  ابء(  اإ

دلهيم و العسكرية–املدنية  العالقاتيتولون مسؤولية  تاملكوانوجود ش بكة من املوظفني من مجيع  عىل نطاق احلركة هنج صياغةتطلب ت 

س تكفل هذه الش بكة تنفيذ و . وأأنشطة التدريب كوارثيف مجيع أأنشطة مواهجة ال اتعمميه من أأجلالالزمة يف هذا اجملال املعارف واخلربات 

دارة دلمع  العسكرية–املدنية العالقات العمل بشأأن خطة   لعالقاتخاصة ابيتطلب بناء ش بكة و . الكوارث بشلك فعال وقامئ عىل مبادئاإ

جمال دور مبارش يف ب اذلين س يضطلعون من امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية املوظفني حتديد العسكرية–املدنية 

 .بعضهم البعضمع وضامن تواصلهم  ،وتزويدمه ابملعارف الالزمة لأداء وظائفهم العسكرية–املدنية العالقات 

 العنارص الرئيس ية ما ييل:تضمن ت و 

نشاء بنية  • حتديد املوظفني من امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية اذلين قد حيتاجون  يتضمن ذكلالبرشية.  للموارداإ

ىل املشاركة يف  ا هذا يعين معومو . فيه همامأأدوار أأو الاضطالع بميكهنم اذلين أأو  العسكريةو املدنية مع اجلهات العالقات  جمالاإ

العالقات  منسقيو  ،العسكرية–املدنية العالقات  حكامً دورها  يشملاليت  العسكرية–املدنية  املعنية ابلعالقات تصالال هجات

طار يف  وليةالأ  ةسؤوليامل العالقات هذه  تشلكاذلين  العسكرية–املدنية   .هماهممرمه أأو ادو أأ اإ

نشاء مسار تعمل  • مسار التعمل سلسةل تدرجيية من الأنشطة التدريبية اليت سزتود املوظفني  سيتضمن. العسكرية–املدنية للعالقات اإ

مجليع موظفي احلركة  متاحةترتاوح املواد التدريبية من حزمة تدريب عرب الإنرتنت وس  أأدوارمه. لالضطالع بابملهارات املطلوبة 

ّدث اليت املتاحة حالياً وادلورات التدريبية  ىلوصوًل  العسكريةو املدنية مع اجلهات العالقات  تتضمنل  حت  دورة تدريبية  عقد اإ

ا يف أ س يا واحمليط الهادئ دلورات التدريبية اليت جتري حاليل مماثةل العسكرية–املدنية العالقات بشأأن ملدة مخسة أأايم حضورية 

دارةعد املوظفني واليت ت   والأمريكتني  .خالل معليات مواهجة الكوارث العسكرية–املدنية العالقات  لإ

من خالل مسار التعمل أأو  هذا اجملالوميكن بناء القدرات يف . العسكرية–املدنية العالقات يف جمال بناء قدرات امجلعية الوطنية  •

 .للمواهجة الفعاةلمثل هنج الاس تعداد الوطنية  امجلعيةابس تخدام أأدوات لتطوير التدريب أأو التوجيه املصمم عىل املس توى القطري 

 تطلبت  ملوظفي الانتشار الرسيع ةحمددوظيفية  مواصفاتيف بنية املوارد البرشية  س ت درج. حتسني القدرة عىل الانتشار الرسيع •

ضافةيف مسار  العسكرية–املدنية العالقات وس تدرج . العسكرية–املدنية العالقات جمال  لكفاءة الفنية يفالمتتع اب تدريب  التعمل ابإ

 .يف جمال هذه العالقات يع موظفي الانتشار الرسيعمج  كفاءة لتعزيز

 املنارصة داخلية وخارجية يف جمالالاضطالع بأأنشطة   (جمي

زاء داخلية وخارجية، أأن تتأأكد من أأن أأحصاب املصلحة اخلارجيني قد فهموا هجات  التفاعل معمن خالل ، ميكن للحركة هنجنا املشرتك اإ

دارة الكوارث  العسكرية–املدنية العالقات  ا أأن أأيضهذا التفاعل ضمن ي. وس  عليهفقوا اوو والتشغييل املس تويني الاسرتاتيجي عىل يف اإ

 الرشأاكت. با يف ذكل من خالل، العسكرية–املدنية  العالقاتعىل التطورات املس تقبلية يف جمال  عامليًا فيؤثري سمع يكون للحركة صوت 

ىل كسب ادلمع  يف داخل العسكرية–املدنية العالقات اخلطاب بشأأن دف هيوجيب أأن  احلركة فهم س ياسات  جمانسةو  ،هنجبشأأن الاحلركة اإ

دراجقد يشمل ذكل و . التواصل بأأنشطةالأفراد احملددين للقيام  وتكوين ،العسكرية–املدنية العالقات بشأأن   العسكرية–املدنية العالقات  اإ

ذاكء الوعي عىل املس توى ادلاخيل، 2030 حىت عام الاسرتاتيجيةيف الواثئق الرمسية مثل  الصليب جمةل ، من خالل )عىل سبيل املثال واإ
محر محر الأ ذاكء الوعي تدابري حمددة من التفاعل ( و العسكرية–املدنية ابلعالقات ورشيط فيديو للتوعية  والهالل الأ املدنية ابلعالقات واإ

 واللجنة ادلولية. الاحتاد ادلويلاملسؤولني يف امجلعيات الوطنية وكبار  دلى العسكرية–
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ن واجلهات املاحنة والهيئات ويف اجملال الإنساين وادلبلوماس ي العامةلالأخرى  اجلهات مفي بن احلركة،من مه خارج التواصل  وسي ثقف

، با يف ذكل أأمهية الالزتام العسكرية–املدنية بشأأن العالقات  ركةومواهجهتا وهنج احلأأنشطة التأأهب للكوارث  بشأأنالعسكرية الأخرى 

 الإنساين.للعمل ابملبادئ الأساس ية واحلفاظ عىل حزي 

 ما ييل:تشمل العنارص الرئيس ية و 

الإنساين  وأأوساط العملالعسكرية  للأهجزةلتوفري فرصة  2020يف عام  العسكرية–املدنية العالقات بشأأن عقد منتدى دويل  •

دارة الكوارث العسكرية–املدنية العالقات للتحاور خبصوص   يف اإ

الأخرى هات للج  العسكرية–املدنية العالقات ودورات تدريب يف جمال معل وندوات وورش متارين بتنس يق احلركة  مكوانتقيام  •

نساينيف اجمل العامةل ىل ذكل والأهجزة العسكرية، ال الإ  خطاب مشرتكابس تخدام هذه الأحداث  واملشاركة يف، وما اإ

"الركن الأمحر" الإنسانية من خالل احلوار والأحداث املذكورة أأعاله لتعزيز  اجلهاتالعسكرية وغريها من  الأهجزة سلوكالتأأثري عىل  •

 .القامئ عىل املبادئوضامن احرتام العمل الإنساين واحلفاظ عليام حلركة اخلاصة ابامحلراء" التواصل قنوات "و

 ومواهجهتا عالقاتالتأأهب للكوارث  يف جمال مع اجلهات العسكرية عالقات احلركةأأن تكون  جمالت النشاط الثالثة هذه س تضمنو 

طار ،متسقة وضامن احلفاظ عىل حزي ، والتدريبات املناس بةمدعومة ابخلربات والأدوات و مشرتكة،  مبادئ توجيية معلية ومصاغة يف اإ

زاء العالقات املدنية لن يعزز فعالوة عىل ذكل، العمل الإنساين املتاح لنا. و  بفعالية س تجابة الا العسكرية القدرة عىل–هذا الهنج املامتسك اإ

عىل خدمة  قدرة احلركة نمما حيسّ القبول، كسب الوصول و س بل املبادئ الأساس ية،  جتس يدن خالل م، حفسب، بل س يعزز أأيضاً  أأكرب

 واجملمتعات املترضرة. املترضرين الأشخاص

 واملوارد واملراقبةالتنفيذ  (3

عداد هنج مشرتك بشأأن  واملوارد امجلاعية ودمع  لمهارات واخلرباتل مجع تأ زري يف العسكرية و املدنية مع اجلهات العالقات يكن مفتاح جناح اإ

العملية من خالل العسكرية –عالقات املدنية لايف  العاملي اجلديد ستشارامل ، دمع 2019يف عام و. مكوانت احلركة عىل مجيع املس توايت

قلميي بني مكوانت احلركة. العالقات هذه يف جمال تعاون معلية ال تسهيل  لضامن  رضورةدمع مجيع مكوانت احلركة و وتعزيز الاتساق الإ

عداد  مثل موارد للأنشطة، ختصيصاملقرتح، با يف ذكل من خالل العسكرية –العالقات املدنية التنفيذ الفعال لهنج   وتنظمي ،دليل للحركةاإ

 ودمع أأنشطة التواصل. ،واس تضافهتا تدريبيةدورات 

حراز تقدم، نويص و  ىل جملس املندوبني لعامتقرير  مقد  أأن ي  بلضامن اإ  مواصةل تنفيذمن خالل  تفعيل الوثيقة التوجيية بشأأن 2021 اإ

 .املذكورة أ نفا الثالثة الأهداف

 والتوصياتاخلالصة  (4

متسق وقامئ عىل املبادئ مع الأهجزة العسكرية يف أأنشطة التأأهب  تفاعلالعسكرية عىل –يعمتد هذا الهنج املشرتك للعالقات املدنية 

هنج ويتضمن واملبادئ والقواعد.  الوثيقة التوجييةل ت فعتنس يق يف احلركة بطريقة وال تعاون الهنج ال اعامتد هذا  وس يعزز. للكوارث ومواهجهتا

ّددت بصفهتا أأساس يةثالثة أأهداف العسكرية –العالقات املدنية  العسكرية عىل نطاق –العالقات املدنية رضورية لتحسني  اً أأهداف ح 

عىل  املكوانتوتتطلب دعام متجددا من احلركة كلك ومن مجيع  وترتابط هذه الأهدافخالل فرتة ثالث س نوات.  وست نفذ، احلركة

قلميي،الصعيدين الوطين  حتقيق  س يؤديو . متواتربشلك معها  تواصلوت مع الأهجزة العسكرية احلركة تتفاعل  مكوانتخاصة وأأن مجيع  والإ

ىل حتسني املطاف هناية يف  الأهداف  كوارث.ال مواهجةاإ


