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 مقدمة  -1

 يف  2013جملس الندوبني يف عام  أأطلقها  اليت    (والتعاون  التنس يقبني مكوانت احلركة )التنس يق والتعاون  بادرة  ل الهدف الأسايس    مكني

يف مجيع أأحناء العامل.   بفعالية أأكرب  الاحتياجات الإنسانية التغريةتلبية  مساعدهتا عىل  بغرض  داخل احلركة    التنس يق والتعاون  تشجيع حتسني

ذ يقر هذا التقرير  ، هيدف اإىل تسليط الضوء تدرجيية   زايدة   الاس تجابة النسقة زايدة معلياتبأأن العملية يه الزتام طويل الأجل مع واإ

اإىل حتدايت التنس يق اليت واهجناها كحركة  (، مع الإشارة أأيضا  2019-2017خالل الفرتة قيد الاس تعراض )احملققة عىل الإجنازات 

 .اكمال  حتقيقا   التنس يق والتعاون مبادرةتحقيق رؤية ب  لزتامرضورة اس مترار الاو

نشاء أ ليات لتعزيز  2013القرار الأول الصادر يف عام  ركز. البادرة منشأأ  القيادة والتنس يق، مبا يف ذكل قدرات امجلعيات  دوَريعىل اإ

تنس يقا   أأفضل خطط وأأدوات تشغيلية عن طريق والتعايفللحركة، والاس تجابة  التأأهب اليداين مس توى رفعالوطنية يف بدلاهنا، و 

وجواس تكشاف  ،التصالاتجليدة التنس يق وتعزيز ،وانسجاما   واسعة العمليات من أأجل ال احلركة  مس توىالوارد عىل  شدجديدة حل  هنه

ذ ، قنطاال  أأمشل من انحية 2015يف عام اكنت خطة العمل و النطاق.  أأدوات، وضع لتدريب و اببدء ا  ،مجموعة من الإجراءات ت مضاإ

احلركة، يف تنس يق ال الإنرتنت، وتشجيع اس تخدام أأدوات  ش بكة مجموعة أأدوات عىل اإعدادالوطنية، و وبناء القدرات القيادية للجمعيات 

 الوارد، واس تكشاف وسائل لتعزيز الساءةل والامتثال شدحل  وتمكيلأأدوات اتصال مشرتكة، وضامن هنج مامتسك  اس تحداثو 

 وضع البادرة احلايل 

ىل ابلنس بة رمبا حتويلية ترب تهع يف جمالت قليةل  والتعاون التنس يقتركزي أأنشطة هو الهدف اكن ، 2019-2018يف فرتة التنفيذ احلالية  اإ

يف جمال  التبادلمواءمة وحتقيق التشغيل زايدة و  لتنس يق والتعاوناب التوعيةوحتسني  اوأ لياهتاحلركة اس تخدام أأدوات  زايدة -حلركةا

للحد من عدد الأولوايت  متعمدا   أأنه اكن اختيارا   ورمغالوارد.  حشد، ومواءمة ستنفارية وأ ليات الاليات الأمن ال  اخلدمات اللوجستية و 

، رمبا بسبب تصور البعض أأن الأنشطة يف هذا الصددعدد أأقل من امجلعيات الوطنية  يشارك، اإضافيةوالرتكزي عىل اإجراءات حتويلية 

للزتام الس متر، أأصبحت هذه وابحرز تقدم كبري، خاصة فامي يتعلق مبواءمة النظم. أ  عىل الكوانت ادلولية للحركة. ومع ذكل، كثريا   تركز

ذ أأننايف العمليات،  واحضةالاكسب  طاراهما الاس تجابة امجلاعية للحركة ونعزز وفاء احلركة ابلزت  رسعةنضمن  اإ  زايدةالصفقة الكربى ب يف اإ

 ازدواجية الإدارة والتاكليف الأخرى. من خالل تقليص اإىل أأقىص حد يف العمليات اتالكفاء

 ىاحلركة عىل الس تو بني مكوانت  تنس يق  ال حسن  ، يس متر  اليت طال أأمدهاالأزمات    ارتفاع عددويف حالت الطوارئ اجلديدة أأو    ومعوما  

قلميي وعىل مس توى القر   ندونيس يا )الزلزل تهنفَّذ عىل سبيل الثال، تدمج معليات واسعة النطاق و . القطري والإ التسوانيم(  وأأمواجيف اإ

َّبع  ( عنارص تاكمل تقين وتشغيل بني رشاكء احلركة، فامي الدارية وموزامبيق )الأعاصري يبول بشأأن هنج مشرتك ابلاكمل يهت تفيش فريوس اإ

ىل مناطق  وصول   ةمسلح اتنزاعمن من مناطق غري مترضرة انطالقا  رش انت يف مجهورية الكونغو ادلميقراطية اذلي   اتنزاعمترضرة من اإ

ثيوبيا ) ترحالالعمليات الأخرية يف الاكمريون )ت أأيضا  أ عد  و . ةمسلح والس يول الساكن(، وأأفغانس تان )اجلفاف  ترحالالساكن(، واإ

 مثل المين وأأوكرانيا. طال أأمدها زاعات مسلحةن ظلويس متر التنس يق اجليد يف  .ا  جيدمنسقة والعمليات يف سوراي بطريقة  ،(العارمة

اثرة الساعدات الإنسانية يف  توزيعيف الأماكن اليت يسامه فهيا و  صعب حتقيق التنس يق الفعالأأن يميكن التوتر الس يايس مثل فزنويال، اإ

ضافية  ا  هجودالقيادة بذل أأن ت التنس يق الناحج  لزمتس  س ياقات، ي مثل هذه ال يف وحلركة. ا بني مكوانت القامئ العمل الإنساين تنفيذ ضامن لاإ

 عىل حنو فعال. تلبية احتياجات الفئات الأكرث ضعفا   تس ن ي اخلالفات يف الوقت الناسب حىت فض  السائل و وحل  عىل البادئ

ولقد أأثر احلركة.  يف ك من الانفتاح عىل التنس يق  حنو مزيد   اتيف تغيري العقلي التنس يق والتعاون كيف سامه هذا التقرير أأيضا   بني ِ س يه و 

جيابي ا  تأأثري " التنس يق والتعاونروح "بـ ما يهسمى بني  التنس يق والتعاون تعزيز خطة معل خطى نطاقيف مجموعة من اجملالت اليت تت ا  اإ

ادلاخل والعالقات  والزنوحوالهجرة  مشاركة اجملمتعات احمللية والساءةلالنقدية اإىل  التحويالت مجامن بر  -مكوانت احلركة
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 ةالاحناجلهات متثيل جتاه ال و  نارصةالضطالع عىل حنو مشرتك بأأنشطة ال لالدنية/العسكرية، فضال  عن السامهة يف اس تعداد جديد 

 .ل يقل أأمهية عن الإجنازات التقنية اتيف العقلي الشامل هذا التغيريو واحلكومات. 

 الإجنازات التشغيلية   - 2

ذ نعرتف شارات  الحظن  ما زلناالنجاح،    أأكرث مما يهشار اإىل  التحدايت  يهشار اإىلغالبا  ما    هبأأن  اإ ثبت أأن التنس يق ت مشجعة للغاية من اليدان    اإ

جيري احلوار عىل الس توى و الأمثةل الذكورة أأعاله.  حس امب تبينهالتشغيل الفعال أأصبح بشلك مزتايد القاعدة وليس الاس تثناء، 

 احلركة مكوان طلقيو  .ت منتظمة فرتا خاللالاسرتاتيجي 

ويف بعض احلالت،  .ادلوليان نداءات اإىل اجلهات الاحنة

حمددة لإظهار تقيمي و مشرتكة  نبذات رسديةصدر ت

دمع من أأجل الاحتياجات الشرتك والهنج الشرتك 

 .العنيةجمعية الوطنية احمللية لل  س تجابةالا

بني مكوانت س يق ن أ رسل موظف معين ابلت لأول مرة، و

طار يدايلإعصارين مواهجة ا احلركة يف اإ يف  كينيثو  اإ

خدمة الصاحل الشرتكة اإىل  هذا النصب    وهيدف  .موزامبيق

من للحركة يف حالت الطوارئ الواسعة النطاق وتقدمي ادلمع  

أأنشطة تنس يق ل  مؤاتيةهتيئة ظروف  عىللساعدة أأجل ا

الوظف  ىوأأدويف الوقت الناسب.  فعاةلاحلركة بصورة 

يف الساعدة   ما  اه  دورا    العين ابلتنس يق بني مكوانت احلركة

 اجلهوديف زدواجية الاوجتنب للحركة هنج فعال  وضععىل 

الصليب الأمحر بني  ةهمد اجامتع مقة مصغر و . البذوةل

  Cruz Vermelha de Mocambiqueي وزامبيقال

والاحتاد )اللجنة ادلولية( واللجنة ادلولية للصليب الأمحر 

)الاحتاد  ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر

التنس يق عىل الس توايت الاسرتاتيجية والتشغيلية  تضم ايت،مس تو ةثالث ذاتلنصة تنس يق  سبيلوالبيان الشرتك الالحق ال  ادلويل(

الإعصار الثاين  رضبعندما  جدا   ، اكن التنس يق فعال  وبصفة خاصة .الناطق احمللية مس توى ىلعو  ،عىل الس توى الوطين و والتقنية، 

  Cruz Vermelha de Mocambiqueمبيقي  االصليب الأمحر الوزمعل  و ادو.  غاكبو ديل   حمافظةكينيث منطقة مترضرة من الزناع يف  

يف مكتب  ادلويل اس تجابة واحدة"، مشلت اس تضافة موظفي الاحتادمعلية واحد"، يف ""فريق كـ معا   واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل

 منطقة مترضرة من الزناع. الواقعة يف اللجنة ادلولية يف بميبا،

العلومات بني عىل نطاق احلركة، وتبادل العلومات لإدارة  قامئنظام مؤسيس  غيابالتحدايت اليت تواجه التنس يق الفعال  وتضمنت 

ابلإضافة اإىل ذكل، أأدى طول الوقت الس تغرق للتفاوض و. اخلاريج عىل الصعيداس تجابة احلركة قدمي تقارير عن تمكوانت احلركة، و 

 عىل الصياغة يف البياانت والتفاقات الشرتكة اإىل تأأخري يف اإصدار هذه الواثئق.

ندونيس ياو  قيادةب ركة احل  التني بني مكوانت  تنس يقال  سبيل أأماملزلزل يف لومبوك، همد التفاعل الرسيع والرك ز ال مواهجة ا س ياق  يف  ،يف اإ

تهس تخدم طريقة المتويل المتثةل يف اإصدار "نداء دويل مل  وفامي . Palang Merah Indonesia مجعية الصليب الأمحر الإندونييس 

عادة الروابط العائلية أأنشطة  ه لأنشطة اللجنة ادلولية، مبا يف ذكل  ئفرنك سويرسي يف ندا  500000  مبلغالاحتاد ادلويل    أأدرج،  واحد" اإ

دمع تعزيز من أأجل    طرية الس نوية لالحتاد ادلويلخلطة القه االلجنة ادلولية    لت مو  يف المين وأأوكرانيا،  و  .دفن رفات الويت بطريقة لئقةوأأنشطة

يبول يف    مجهورية الكونغو ادلميقراطية: هنج معل للتنس يق التصدي لفريوس اإ

يف مجهورية الكونغو ادلميقراطية، يشلك التواصل والالزتام ابلتنس يق بني 

الصليب الأمحر مجلهورية الكونغو ادلميقراطية والاحتاد ادلويل واللجنة 

ادلولية ورشاكء احلركة ال خرين عوامل دامعة أأساس ية لعملية الواهجة 

يتوري. امجلاعية ا يبول يف حمافظيت كيفو الشاملية واإ لعقدة لتفيش فريوس اإ

وأأدى العمل الكثف عىل الس توايت القطرية والإقلميية وعىل مس توى القر 

ىل ثقةقل  نظريهام من قبل. وهذه نتيجة مشجعة  اإىل تاكمل يف الوظائف واإ

ضافية ع ىل لأن تفيش الوابء، يف منطقة نزاع هشة للغاية، فرض حتدايت اإ

التنس يق. ويف هذا الس ياق، مت التفاق عىل أأن تعمل اللجنة ادلولية بصفهتا 

قائدة السائل التشغيلية والأمنية بيامن يتوىل الاحتاد ادلويل القيادة التقنية 

يبول من أأجل دمع الصليب الأمحر مجلهورية  لعملية التصدي لفريوس اإ

س بوق ادلمع من اس مترار هذا الهيلك غري ال  تلقىالكونغو ادلميقراطية. و 

يقودها الاحتاد   متويل ممتثةل يف اإصدار "نداء دويل واحد"اس تخدام أ لية 

وقد نشأأت يف اإحدى مناطق مجهورية الكونغو ادلميقراطية غري  -ادلويل

أأدرجت فهيا لحقا  أأنشطة اللجنة ادلولية التصةل   -الترضرة من نزاع مسلح

يبول  .بفريوس اإ
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 .واحضة مرة أأخرى يف هذه احلالت  بني مكوانت احلركة  التنس يق والتعاون  اكنت روحو س تجابة احمللية.  الامعليات  قدرات امجلعية الوطنية و 

 بني طموحات احلركة والقيود التشغيلية. يتالءم الأمر اذلي، يامتىش مع الس ياقاعامتد هنج مرن  أأاتحت و 

يتطلب التنس يق بذل هجود مس تدامة ومنظمة عىل مجيع و 

ل أ ليات عَّ فَ ، مل تهمثال  في فزنويال فالس توايت كرشط للنجاح. 

الت، ومن أأجل مواهجة مثل هذه احلن.  حىت ال    التنس يق والتعاون

يف بعض   التنس يق والتعاون  تفعيلهناك حاجة اإىل التفكري يف سبب  

حتسني هبا  ميكننا    ية اليت كيف ال أأخرى و   س ياقاتالس ياقات وليس يف  

 .ضامن اتباع هنج أأكرث اتساقا  

ماكسب حقيقية   اكنت هناكرمغ التحدايت احملددة أأعاله، و 

مما  -يف التنس يق التشغيل خالل الفرتة الشموةل ابلتقرير

 يكنمل  كثريةلتنس يق يف س ياقات اودل  ميال تلقائيا اإىل 

التنس يق  الاستامثر يف نواصلمن الرضوري أأن حنافظ عىل هذا الزمخ، وأأن و . مضت ة أأعوامقبل مخس اموجود

اليت احمللية جملمتعات ا صاحللفعاةلنتاجئ  حتقيقضامن ل يزال علينا أأن نبذلها يف هذا اجملالابجلهود اليت ل  ينقر  مه ، والتعاون

 نساعدها من خالل حتسني التنس يق.

 الأنشطة   - بني مكوانت احلركة   التنس يق والتعاون القرار التعلق بتعزيز    - 3

حتت اإرشاف وتوجيه ، 2015مجموعة من الأنشطة تنفيذا لقرار عام  أأفرقة تقنية تضم موظفني من اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويلنظمت 

 نتدايتال  اس تخدمت أأو  اإىل الشاركة يف الأنشطة الوطنية اتامجلعيتكل الأفرقة  دعت و  .الإدارة الشرتكة للجنة ادلولية والاحتاد ادلويل

 ةالشرتك   ةالتنس يق العاليفرقة    راقبت،  غضون ذكلويف  .  2015حلركةمن ا  أأمشلمجع اخلربات التقنية ومدخالت  من أأجل  لحركة  ل  احلالية

حالت  مواهجةالزمالء عىل  توجشع .ةراهنلها يف العمليات العامأأ  جتس يد لضامنتقنية ال  ةفرقمعل الأ  بني الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية

 .بدء العملمنذ  والتعاونالتنس يق  ومعليات واس تخدام أأدوات التنس يق والتعاونروح يف ظل  جديدة طوارئ

أأن بعض ب  أأيضا    الإقرار، مع  1ةجزئيأأو    اكمةل بصورة  ا لهخمططا  اكن    نشاطا    30من أأصل    نشاطا    28  أ جنزخالل الفرتة الشموةل ابلتقرير،  و 

ل الإجراءات ققت ، ةصاخ وبصورةأأطول.  س تغرق حتقيقها وقتا  ي اإىل احلركة وس ابلنس بة  متثل حتو  جنازيف  راخسةماكسب حه التشغيل  اإ

النظم  مواءمةاإىل  ا  هناك حاجة اإىل مزيد من العمل سعيو . واللجنة ادلولية حتاد ادلويلالا للك من ةواللوجستي يةنظم الأمن ال بني  التبادل

 .ابلاكملالتنس يق مزااي حتقيق أأمام  عائقا   شلك الأمر قدر الإماكن، لأن هذا

 الأنشطةوالطابع العقد لتنفيذ  يف تغيري الأمور بني مكوانت احلركة التنس يق والتعاونبادرة مم  ابلنظر اإىل طموح وجتدر الإشارة اإىل أأنه

طار الس نتني    أأاثر،  يف أأغلب الأحيان  القرتحة ميكننا تقدمي تقارير عن الأنشطة الهنجزة   وبيامن   .حتداي    لإعداد التقارير النصوص عليه يف القراراإ

جامل من حيث التأأثري التشغيل عىل الأشخاص الترضرين التنس يق والتعاونالفرق اذلي حيدثه  بيانيف هذه الفرتة الزمنية، يصعب  . اإ

تقدمي تقرير مرحل ب  س نوات لتقدمي تقارير،اعامتد فرتة أأربع قرتح يه الأمر خالل مرحةل أأطول. وعليه،  للتأأمل يفذلا يهس تحسن فسح اجملال 

 . 2023ىل جملس الندوبني يف س نة اإ وتقرير اكمل  2021ىل جملس الندوبني يف س نة اإ 

 

 
 خطة العمل مع تقييم التقدم الُمجرز متاحة باإلنجليزية عند الطلب. 1

مقتطف من رساةل من موظف يف الاحتاد ادلويل اإىل زمالئه  

 :يف اللجنة ادلولية عند مغادرته موزامبيق  

"لقد اكنت هممة مشرتكة حقا ، ساد فهيا العمل واكن فهيا 

 التنس يق بني النظمتني متوقعا  يف ك الأوقات.

ا من معلية النرش الأوىل اليت  أأشعر ابلسعادة لأين كنت جزء 

فهيا ك مكوانت احلركة معا .  وأ مل يف أأل تكون الأخرية، تعمل  

لأنه ميكننا مجيعا  تقدمي مساهامت مفيدة جدا  يف العمليات 

 الس تقبلية".
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 مببادرة التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة   التوعية  - أأ 

واس تخدام أأدوات  ابلتنس يق والتعاون التعريفالتوعية زايدة  المتثةل يفالتنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة مبادرة يف ظل  أأولوية 

لت ، هوأ لياتالتنس يق  جنازات مشجعة رمغ  ُسه ، مبا يف يةش بك ال  التنس يق والتعاونم اإىل مجموعة أأدوات احمتوى جديد ه وأ ضيف. تفاوهتااإ

مبواصةل هناك عقبات تقنية مل تسمح  ت زالما مثةل عىل أأفضل الامرسات. ومع ذكل، الأ ومقاطع الفيديو التدريبية و  يةذج و المن الواثئقذكل 

ماكنية الا  الش بيك  اإىل حد كبري ابس تضافة الوقع  هذه العقبات  تتعلقو تطوير مجموعة الأدوات.   الوقع   نقل  ل بد منوليه وصيانته.  ع   طالعواإ

مجيع الامرسني أأن يس تطيع  و مفتوح الصدر،    ا  وقعمجعهل    يه  غايةأأن ال  )ش بكة الاحتاد ادلويل( مع  Fednetاإىل منصة أأخرى مثل  الش بيك  

ليه من  مبا يف ذكل يف اجامتعات الديرين  -وحصلت التوعية ابلتنس يق والتعاون عىل مس توايت القيادة العليا دون لكمة مرور.ادلخول اإ

البدلان، ويف عىل  التنس يق والتعاونتركزي يف تكرار أأقل   حققنا جناحا  برصف النظر عن أأورواب، و والؤمترات الإقلميية.  الإقلمييني الشرتكة

نشاء  بقت عىل الس توى الإقلميي. ومع ذكل،  ة للتعاون والتنس يقدمع فني أأفرقةاإ يف معظم حالت الطوارئ  التنس يق والتعاونأأدوات طه

 حلركة.امكوانت  الكثري من اليت نشطت فهيااجلديدة 

بشأأن  ادلورة التدريبيةو ، لتعبئة والتأأهب للعملالاحتد ادلويل ل  دورة –عدةاإىل وحدات تدريبية  التنس يق والتعاونحمتوى وأ ضيف 

حد التنس يق  وحدات أأيضا   وسوف تهدرجحلركة يف أأورواب وأ س يا الوسطى. اب يةتعريف ال ورة ادلبنجاح يف  أ درجو  .بروتوكول الإنذار الو 

حدى أأدوات ايف  الشاركني، شهاداتعن مبا يف ذكل مقاطع فيديو  والتعاون  .2019خالل عام  عد  اليت تهلتعلمي الإلكرتوين اإ

لواهجة  الاس تعداد يف التنس يق والتعاونس تخدام أأدوات الرتوجي ل التنس يق والتعاونتعزيز ب  ةين الع التنس يق الشرتك  ةفرق ت واصلو 

بني مكوانت تنس يق ال طوارئ )مثل العمل اجلاري بشأأن اتفاق  أأثناء حاةل أ عدت هذه الأدواتيف بعض احلالت، وحالت الطوارئ. 

طار  التنس يق والتعاون س تخدم أأدواتته يف حالت أأخرى، و .(موزامبيقاحلركة يف  احلركة للتخطيط  طخطمعلية التخطيط، مثل يف اإ

خطة احلركة للتخطيط حلالت وتهعدُّ يف أأرمينيا وأأذربيجان،  خطة احلركة للتخطيط حلالت الطوارئ جيري حتديث ) حلالت الطوارئ

، مع احلركة للتخطيط حلالت الطوارئطط الاهامتم خب ا  يفاخنفاض معوما   لحظناوأأوكرانيا وبريو( واخلطط القطرية للحركة. يف  الطوارئ

  أأن يف س ياقات أأخرى، من احملمتلوأأولوية عىل الاس تجابة الفعلية بدل  من التخطيط لسيناريوهات حممتةل. ذات س ياقات  يفالرتكزي 

 للتخطيط حلالت الطوارئ بشأأن خطة احلركة الذكرة التوجهييةاس تكامل مع و عد القمية الضافة لهذا التخطيط امجلاعي. بَ مل يروا الرشاكء 

ج الصةل، س يذ المنوذجو  ل بد  يف الس تقبل، وخطورة عالية.  اليت تشهدمجلعيات الوطنية يف البدلان يف أأوساط اهذه الأداة وف تهرو 

 يكون هناك تركزي أأكرب عىل حتسني تقيمي الاحتياجات وختطيطها ومراقبهتا داخل احلركة. من أأنأأيضا  

 التوعيةعىل أأمهية  الرسديةتؤكد الأمثةل التشغيلية والأدةل و . اجناهحتحقيق ل  ةاحلركة همم يف التنس يق والتعاونبادرة مب  التوعية ول تزال

يف  التنس يق والتعاونفشل ي ميكن أأن و . لعمل معا  عىل ااحلركة يف بدل ما  تلقادة مكوانحقيقي  عزمابلقرتان مع  لتنس يق والتعاوناب

 .بدون هذه الرشوط الس بقة الانطالق

جحام بعض الأفراد عن الشاركة ابإ   فَّ خِ اس ته أأنه  من احملمتل  و حلركة.  ك اواحضة يف    هوتعزيز تعاوين  ال سلوك  ال فهم    يفالقامئة    الفجواتل تزال  و

، وكذكل الرتوجي اموتعزيزه التنس يق والتعاون عىلتدريب بقى ال أأن ي  هممن ال  ا،بشلك مناسب. ذل وعدم تناوهل التنس يق والتعاونيف 

الفهوم من  تبس يط التجربة أأنه عند بني  ت و . ومنافعهفهوم ال هذا ن ون والتطوعوفهم القيادة والوظفأأن ت لأفضل الامرسات، أأولوية لضامن 

 حتسني التنس يق. رضورةب قرارما يكون هناك اإ  غالبا  فلإجنازات، عىل اأأمثةل ملموسة تقدمي خالل 

 دما  سبيل الهيض قه 

 :لتنس يق والتعاوناب للتوعيةمس متر عىل اجلوانب التالية بشلك رتكزي ال ينبغي

 .التنس يق والتعاونجمال  طريني يفالوظفني اجلدد والديرين القه  س امي ل بناء القدرات دلمع تدريب الوظفني، و •

 الوطنية. اتوالتخطيط الشرتك وتمنية امجلعي تأأهبالاستامثر يف أأنشطة ال  مواصةل •
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  ها.ورصدحلالت الطوارئ تخطيط ال تقيمي الاحتياجات و تنس يق معلية الاستامثر يف  •

اليت أأثبتت أأهنا تضيف قمية: عىل سبيل الثال، القمة الصغرة،  اوأ لياهت التنس يق والتعاونلأدوات  شاملع الاس تخدام ال يشج ت  •

 التصالت الشرتكة.و مس توايت،  ةثالثعىل حلركة مكوانت ا بنيتنس يق ال منصة و 

 منصةمجموعة الأدوات اإىل  نقلو  التنس يق والتعاونأأفضل الامرسات اإىل مجموعة أأدوات عىل وأأمثةل  مناذجيف اإضافة  الاس مترار •

 .عىل الإنرتنت  ةجديد

وطنية ال عيةعىل مساعدة امجل  عىل الصعيد ادلويل امجلعيات الوطنية اليت تعمل يف أأوساطعرفة ال تكوينيف  الاستامثر خصوصا   •

 .وفائدته التنس يق والتعاون قمية هنج ترى أأن امنضل معها طالاخنراو البدل الترضريف 

 التشغيل التبادل  - ب 

 " اللوجستيات 1" 

: معلبني مكوانت احلركة، هناك س تة جمالت  اتيف نظم اللوجستي تبادلجمال الأولوية المتثل يف زايدة تطوير التشغيل ال  يف ظل  

دارة أأسطول  اتمجلعيا ياتالتحويالت النقدية، والشرتايت، وتطوير لوجست  ربانمجاخملزوانت، وادلمع اللوجس يت ل ، الركباتالوطنية، واإ

 هذا. التباحث  جماليف  قامئةالإجنازات والتحدايت التفاصيل عن ما يل  يفوالصليب الأمحر/الهالل الأمحر. لوجستيات ومنصة 

 عرش مواد من مواد يف اس تعامل التشارك: جيري ال ن اخملزون وأأسطول الركبات -

اتحهتا  من الركبات من س بعة مواقع ختزين خمتلفة شهراي   طرازا   ةواثين عرش غاثة الإ  واإ

الواصفات واتهفق عىل (. تقريبا   ماليني فرنك سويرسي 10لرشاكء احلركة )القمية 

 اخلاص تفاقالمسودة اإجراءات التشغيل الوحدة و  يفللمعامالت  شرتكةوال ليات ال 

 ات.خلدماب

ية طار الإ تفاقات ال: أأدرج الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية بندا  يف مجيع الشرتايت -

العقود التفاوض علهيا والرشوط  الاس تفادة منتسهيل من أأجل لشرتايت اب التعلقة

وميكن اطالع رشاكء احلركة، بناء عىل الطلب، رشاكء احلركة ال خرين. مع التفق علهيا 

 .اللجنة ادلولية والأدواتيف  نهبا أأخصائيو يضطلعاليت  ،البيئيةو الاجامتعية  روفظالاجلودة و  مراقبة معليات عىل

طار اس تهمكلت معلية مواءمة: نيتفانال  نيوظفأأحد ال: أ حرز تقدم كبري يف هذا اجملال بدمع من امجلعيات الوطنية و يةالنقدالساعدات  -  اإ

ست نهظمت النقدية، و  برانمج التحويالتيف جمال  لعاملنيموظفي اخلدمات اللوجستية اكفاءة الوارد البرشية ومسار تعمل ب معل خاص

ضعت أأيضا  احلركة.  ك شاركني من مضت م  ،خدمات ادلمعمن أأجل  يةالنقدالساعدات  بشأأندورات تدريبية مشرتكة  اللمسات  ووه

 ووافقت علهيا اللجنة التوجهيية.  ،السوق الشرتك تقيمياإجراء معليات  بغية   والاطالع والساءةل والتشاورة  يسؤول ال مصفوفة  الأخرية عىل  

ة عىل هنج ومهنجي واللجنة ادلولية ضم عرش مجعيات وطنية والاحتاد ادلويليمل اع فريق: وافق تطوير لوجستيات امجلعيات الوطنية -

طار  وقد أ عدَّ يف البدلان ذات الأولوية.  نات ومشارك  ناكيفية معل  انددحيالأدوار والسؤوليات و  انوحض  يللحركة  الكفاءات أأسايس بشأأن اإ

 اختبارومن القرر    .الكفاءات اللوجستيةبشأأن    لالحتاد ادلويل واللجنة ادلولية  الأساس يةطر  الأ اللوجستية للجمعيات الوطنية عىل أأساس  

لهيا عرب الإنرتنت  النفاذ ك أأعضاء احلركة س تطيعب منصة مركز لوجس يت  عىل وضعس ت 2019أأداة تقيمي مشرتكة يف نومفرب   .اإ

دارات اللوجستيات يف  رأأت: الهالل الأمحر لصليب الأمحر/ا اتمنصة لوجستي - واللجنة من امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل الكثري اإ

نشاء منصة أأن من شأأن  ادلولية من  والردوديةفعالية الزايدة ميكن أأن يسامه يف لصليب الأمحر والهالل الأمحر ل مشرتكة لوجستيات اإ

عدد رئيس ية شارك فهيا  تشغيلية ل مخس معلياتل  حت ،جريت دراسة جدوىوأ  الوارد.  وترش يد تبادلالتشغيل ال و خالل زايدة التعاون 

رشاكء احلركة )المين وجنوب السودان ومجهورية الكونغو ادلميقراطية ونيجرياي وابكس تان(. ومشلت ادلراسة التشاور )من خالل  من

لقد حققنا تقدما  هائال  يف فهم بعضنا بعضا  "

والتقارب، ويف العزم عىل زايدة التشغيل 
التبادل وتقدمي الزيد من اخلدمات وبشلك 

 أأفضل من أأجل زايدة تأأثريان".

عضو يف اللجنة التوجهيية العنية بلوجستيات 

 التنس يق والتعاون.
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جراء ، و هجة مس تجيبة( مع ثالث وثالثني ءاس تقصا وأأربع منظامت خارجية )الأمم  ةحرك لل  مقابالت منظمة مع مخسة وعرشين رشياك  اإ

اعىاحلكومية(. النظامت غري بعض التحدة و   يف الس تقبل. التنس يق والتعاونحتسني بغية التوصيات الواردة يف التقرير التايل  وسرته

زال هناك لتمشاركة الوظفني من امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل،  ابلإشارة اإىل زايدةو لهحرزورمغ التقدم الكبري ا

مواءمة النظم   مواصةلهناك حاجة اإىل  و .  .يف س ياقات تشغيليةتلف الإجنازات الذكورة أأعاله  تطبيق خم حتدايت كبرية تمتثل يف زايدة رسعة  

الاكسب اليت حتققت يف جمال  من أأجل اإعامل( عىل حد سواء نطاق أأوسعاللوجستيات وعىل  جمال مضنوالإجراءات داخل احلركة )

احلصول و   العنيةاجلهات  التعامل مع مجموعة أأوسع من  هذا الأمر  سيتطلب  و لتقرير.  اب  الشموةل  فرتةالاخلدمات اللوجستية بشلك اكمل خالل  

 اكفية.الوارد العىل 

 يض قهدما  سبيل اله 

فق عىل الرتكزي يف ته ا ،عيات وطنيةمج عدة مع  2019يف يونيو النعقد التشاور اجامتع حىت ال ن، وبعد  حقَّقَةالإجنازات اله ابلنظر اإىل 

عداد مبا يف ذكل التخطيط الشرتك، و  ،للوجستيات تبادلالقبةل عىل التشغيل ال  الأعوام العالي، عىل الصعيد  ا  س بقاخملزون مه اإ

عدادالإجراءات والنظم و  مواءمةواصةل العمل عىل سعيا  اإىل م ،حشد الوارد سرتاتيجياتاو  زال تطوير ليتعاون عالي. وعالي لل اتفاق  اإ

،  وأأخريا. يتصدران قامئة الأولوايتيف حالت الطوارئ  يةالنقدالتعلقة ابلساعدات  الإمدادمجلعيات الوطنية ودمع سلسةل افياللوجستيات 

 تباحث  جمال  -مبا يف ذكل عىل سبيل الثال ل احلرص الاعتبارات البيئية  -"اإحلاق الأذىمع مبدأأ "عدم    الإمدادسلسةل    اعتهرب ضامن اتساق

 .أأيضا حممتل

 " الأمن 1" 

دارة التقرير زايدة تعزيز ذا الأولوايت الأخرى يف الفرتة الشموةل هب تضمنت  ما  ويفداخل احلركة.  هتاومواءم هاوتبس يط السالمة والأمن اإ

 يف هذا اجملال.الهحرز التقدم يل 

دارة الأزمات    هاوتوضيح   اوحتديث الشرتكة    والهنج  القوامسقامت اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل بتحديد   مجلعيات يف افامي يتعلق بدمع الأمن واإ

ث وصقلمجعية وطنية،    ةالأمنية اليت تضم مخس عرش   منسقي الشؤونابلتشاور مع ش بكة  والوطنية وعند العمل معا .   الاحتاد ادلويل   حد 

هذا  مين احلركة الأ هنج  ويتيحمس توايت التفاق الأمين. ش ىت توضيح ادلمع الأمين التاح مبوجب بغية واثئقهام ادلاخلية واللجنة ادلولية 

ماكنية أأكرب  ي.العال الصعيدس تجابة احلركة يف أأي س ياق معني عىل اتنس يق عند دمع  للتوقع اإ

دارة الأمن والتدريب  يفو  :امهناحلركة، هناك عدد من الأنشطة  يفالأمنية  اتتعزيز القدر ل ما يتعلق بتبس يط أأدوات اإ

 فرص التدريب. الاس تفادة منمن منسقي الشؤون الأمنية  ةش بكتقومي تدرييب مشرتك لمتكني أأعضاء  وضع -

يف الأمن الشخيص  التدريب عىل وحدة)يف جمال الأمن  التدرييب مهنج احلركة لعايري ادلنيا للمس توى الثاين من اس تكامل ا -

 (.العقدة السلحة والس ياقات لزناعاتا

منسقي الشؤون  لش بكة واخلربة اليدانية ةالأمني التوعية بشأأندورة لتدريب الدربني لدة ثالثة أأايم  نظمت اللجنة ادلولية  -

 .الأمنية

 متاحة لرشاكء احلركة.،  العادية  ابلس ياقاتلتدريب عىل التوعية  من أأجل ا  "متاحة يف السوق"  مجموعة أأدواتالاحتاد ادلويل  أأعد   -

 قواعدال"بياانت العلومات الشخصية" للتحقق من هوية الشخص و  اس امترةالأخرى، مبا يف ذكل  لواثئقل وضع الصيغة الهنائية -

 حلوادث.فادة ابالإ  اس امتراتلأمن و اب التعلقة

"البقاء عىل قيد  بعنوان حتديث النتجات الأمنية مثل دليل اللجنة ادلولية بشأأنبعضهام مع  أأيضا  اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل  وتتشاور

 .ا" ا السالمةو توخ" بعنوان لتعمل الإلكرتوينل  لحتاد ادلويلاحلياة" ودورة 
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دارة الأزمات يف س ياقات تشغيلية ال  ومت طورة أأو غريها من حالت اخل نزاعات شديدةتشمل ،كثرية صعبةحمددة تعاون يف جمال الأمن واإ

اللجنة ادلولية دمعها الأمين  اليت زادت فهيا موزامبيقمجهورية الكونغو ادلميقراطية ونيجرياي و العنف والناطق الترضرة من الكوارث يف 

 .مشرتكة بني مكوانت احلركةبصورة  حتياجات الإنسانيةالا تلبية لتحسني

طارالتأ زر الأمين  يف ةالوطني اتعيأأحد التحدايت الرئيس ية بتعزيز مشاركة امجل  علقويت أأن  ومع، وتعزيز القدرات. والتعاونالتنس يق  يف اإ

التحمك يف الشاركة و  الزيد من التشجيع عىل، جيب ش بكة منس يقي الشؤون الأمنيةل التابعة  رق العامةلالفِ قادت قليةل مجعيات وطنية 

، بدل  من اليوميةعمل الامجلاعي وبيئة  احلركة نس يج يف" التنس يق والتعاونروح " ترس يخضامن من أأجل والقيادة الشرتكة  جمرى الأمورا

 .أأساسا   واللجنة ادلوليةالاحتاد ادلويل  يقودهاأأن تكون معلية 

 الهيض قهدما  سبيل  

أأصبحت  لأن جمالت التباحث هذهيف جمال الشؤون الأمنية  والبنيةدوات والتدريب الأ أأن يس متر الكثري من العمل اجلاري بشأأن  ينبغي

ا ل يتجزأأ من مشهد التعاون الأمين  يف الطبقة الإجراءات والأدوات احلالية  تعزيزأأن تتضمن الأولوايت  وينبغيحلركة. بني مكوانت اجزء 

دارة   اليومية. يةالأمن الشؤون ممارسات اإ

 " الاستنفار 2" 

ضافية خالل الفرتة الشموةل ابلتقرير. ومن أأجل تسهيل شلكت مكوانت احلركة يف  ستنفارالاقدرات زايدة التشغيل التبادل ل أأولوية اإ

حدى توصياتهذه الهمة و  مواهجة لوحدات التابعة  التقنية مةلاالع رقالفِ  تتكيف، الفريق العامل العين ابلكوارث والأزمات العمل ابإ

اتبعة لوحدات مواهجة نية تق عامةل  ةفرقأأ أأربعة اجامتعات  2018يف يونيو  ونظمت . لهذه الغاية نترشت و  زايدة مشاركة احلركةمع لطوارئ ا

 مخسةوتهعقد  .واللجنة ادلوليةوالصحة( مبشاركة امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل قاعدة العمليات )الإغاثة واللوجستيات  الطوارئ

 السلكية والالسلكية وتكنولوجيا العلومات والتصالت ،والنظافة الصحيةالاء والرصف الصحي ) 2019خالل عام  اجامتعات

 .2019و 2018يف عايم  مكوانت احلركة ك  الاستنفار العالياجامتعات  مجعت و والإغاثة(.  ،والصحة ،واللوجستيات

احلركة يف  يف ستنفارموظفو الا اتساق مواصفاتمن أأجل لواصفات الوظفني  الصيغة الهنائية رالعنية ابلستنفاالتقنية و  ةفرقوتضع الأ 

جناز  يشلكو  .تتعدى الاستنفارأأطر الكفاءات أ اثر صياغة س يكون لهذا الاتساق يف و  .جمال   60أأكرث من   مواءمةمن حيث  ا  كبري  ا  اإ

 أ عدت مواصفاتأأو التسقة بني الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية،    النسجمة  مواصفات الوظفنيابلإضافة اإىل  والكفاءات الأساس ية والتقنية.  

وظيفة  واختهربت. معينة خمتلف مكوانت احلركة الشاركة يف معلية معللعمل بصفة خاصة  س يق بني مكوانت احلركةن عين ابلت الوظف ال

 .مؤخراموزامبيق  يف نرشال يف معلية  س يق بني مكوانت احلركةن الوظف العين ابلت 

الاحتاد ادلويل  ركاشت ي عىل سبيل الثال، و . هتاومواءمابلستنفار  علقةبعض ادلورات التدريبية الت الاستنفار اتساق ترش يدتدمع معلية و 

عداد   . وابلإضافة 2019يف نومفرب   امن القرر عقدهو   .احلركةبني مكوانت  تنس يق  ابل   عينمم  وظفمم  أأول  تدريب دورة  واللجنة ادلولية يف اإ

عىل نطاق احلركة من يف امجلعيات الوطنية  الاستنفار موظفيانتقال اإىل ذكل، تس تكشف اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل س بل زايدة 

 .اإجراءات التشغيل الوحدة اتساقخالل حتسني 

 الهيض قهدما  سبيل  

، مبا يف  ابلستنفار معنيني موظفنيو/أأو استنفار فهيا أ ليات  اس تهخدمت ادلروس الس تفادة من التجارب التشغيلية الأخرية اليت  من شأأن

يبول يف مجهورية الكونغو ادلميقراطية و ماكحفة ذكل معلية   قلتساالأمهية الس مترة ، أأن تؤكد موزامبيقيف لإعصارين الداريني ا هجةامو اإ

 لطوارئ.الت ااحلركة حل مواهجةحتسني بغية  الاستنفار
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 سبباتمبا يف ذكل التفاق عىل م  ،س يق بني مكوانت احلركةن الوظفني العنيني ابلت وتشمل أأولوايت الفرتة القبةل توضيح معليات نرش 

نالنرش والرتتيبات مع  يف عقده )القرر ابلتنس يق بني مكوانت احلركة  نيالعني نيالوظف تدريب  اءانهت عندو . اذلي ينرش موظفيه الكو 

ول بد  . كربىيف حالت طوارئ  مهنجية   أأكرث نرشعمليات بني، س نكون مس تعدين ل مجموعة من الوظفني الدرَّ  بوجود( و 2019نومفرب 

ضافية  ةفعالي  حتقيق أأقىص قدر ممكن من  سعيا  اإىلوأأدواته  اس تكشاف جمالت لواءمة أ ليات النرش  من أأجل    أأيضا  من الاضطالع بأأعامل اإ

 .بشلك منسق ةراقبالتخطيط و ال و  تقيمي الاحتياجات ستند اإىلاحلركة اليت ت  اس تجابة اتمجمل معلي

تمتثل التحدايت الرئيس ية يف زايدة التاكمل والفعالية اإىل أأقىص حد بني مكوانت احلركة يف مواهجة الأزمات اليت طال أأمدها، وضامن  س و 

لتشمل   مشاركة امجلعيات الوطنيةنطاق  ، وتوس يع  اس تجابةيف ك    للبدل الترضر بدور مركزي ولكنه مدعوم متاما  ةالوطنيعية  مجل اضطالع ا

 . التنس يق والتعاونابلستنفار يف معلية ا اجلوانب ذات الصةل 

  حشد الوارد  )ج( 

 .الوارد وتطوير الطرائق اليت تضمن كفاءة التلكفة ومصداقية اس تجابة احلركة  حشدالأولوية يف حتسني الامتسك يف    الأخري ذو  الاجمل  اس متر

طاره ينظم) واحد"الويل ادلنداء ال " 2019و 2018يف عايم وأ طلق  ( ابمس الكوننَياحلركة محةل متويل  مكوين مكون واحد من يف اإ

يبول يف مجهورية الكونغو ل  للتصدي ة محالت منسقة )ولكن مع أأدوات متويل منفصةل( مبا يف عد   . كام أ طلقت ادلميقراطيةتفيش فريوس اإ

ثيوبيا و من أأجل ذكل   الساكن. لرتحال لومبيا والنطقة اس تجابة  كو فزنويال/ و  أأيضا  و  موزامبيقبنغالديش واإ

اخملصصة للبعثات ادلامئة بشأأن العمليات و   الشرتكةاجللسات الإعالمية  تعزيز التنس يق، زادت اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل عدد    واصةللو 

اليت أأعربت عن ترحيب البعثات هذه البادرة لقيت . وقد عىل حد سواء نسقةال نداءات ال و  واحدال ويلادلنداء ل اب فامي يتعلق يف جنيف

اللجنة ادلولية والاحتاد  زودتابلإضافة اإىل ذكل، و. هتاوفائدهذه اجللسات الإعالمية أأمهية  عنو تقديرها لهذا الس توى من التنس يق 

س تخدم عند اإطالق محالت مجع التربعات أأو عند التحدث يك ته بشأأن الاس تجاابت التشغيلية رسائل احلركة بادلويل امجلعيات الوطنية 

 ة الرشيكةالوطني امجلعياتنداءات  يف جمالأأيضا   زايدة بني الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية التنس يق شهدو مع اجلهات الاحنة الؤسس ية. 

 .عن اس تجابهتا التمكيلية مس تجدات تقدميأأجل من الاحتاد ادلويل  بقيادةالرشاكء  نداءيف واللجنة ادلولية فهيا تشارك  اليت 

بناء  عىل  معليات أأخرى تنظميو  واحدالويل ادلنداء ال ة متويل طريقمن  الس تخلصة ادلروسدراسة  يهاكنت اإحدى الهام ذات الأولوية و 

حت و . ادلراسةنتاجئ حدى، نداء دويل واحدتوجيه طريقة اقرته من أأجل: )أأ(  نتاجئ القرار السابق بشأأن التنس يق والتعاون، اليت اكنت اإ

 المتويل.مجمل ب( زايدة )نداءات دولية؛  بتوجيهني  اللكفَ الاس تفادة من تاكمل الكوننَي 

ف،  ابلامرسةلتعمل  ل متعمد  مع هنج    ش يا  امتو  . 2018يف الربع الأخري من عام    جنرتأ    قدو   نداء ادلويل الواحدل ل مراجعة    جراءابإ   خارجيةت هجة  لكه

يف عدد حمدود من  الكتس بة لتحسني عىل أأساس اخلرباتا القوة وأأوجه القصور يف الطريقة، وكذكل جمالت مواطنويربز التقرير التايل 

ذ الس ياقات،  تحسينات جراء ال اإ يقرتح التقرير ابلتحديد و . هذه التوصيات قبل تنفيذالنداء ادلويل الواحد حيذر من اس تخدام طريقة اإ

طار    حتديد  رضورةأأ(  )التالية:   الزمان س تخدامه )لب( احلاجة اإىل رشوط مس بقة  )(،  السبب و   الغرضلطريقة )بشأأن اسرتاتيجي أأفضل  ااإ

د( احلاجة اإىل حتسني )(،  الكيفيةاس تخداهما )  رشادلإ   امنذجوال  الوحدةجراءات التشغيل  لإ   احلاجة اإىل وضع الصيغة الهنائيةج(  )(،  والاكن

 واحد.الويل ادلنداء ال عىل فعالية  أأثرت الوارد حشداليت تتجاوز نطاق الأمشل  سائلأأن ال ب التقرير أأيضا   ويقر  أ ليات التعمل. )ه( الرصد، 

 الطويل. مدالأ عىل  ةالوطني عياتويقدم توصيات بشأأن تاكمل احلركة والتنس يق التشغيل، فضال  عن أأنشطة تمنية امجل 

يف يوليو نهظمت  هاتفية اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل ومع امجلعيات الوطنية من خالل مؤمترات بنيمشاورات حول التقرير  وعهقدت

 .سبيل الهيض قهدما   بشأأنتعليقات واقرتاحات  تلقيمن أأجل  2019
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  سبيل الهيض قهدما  

ال خر يف العمليات ل خر والاس تفادة من وجود ابعرفة حتسني الالاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية عىل النداء ادلويل الواحد ساعدت جتربة 

واصةل مبو  التنس يق والتعاون بروح ملزتمني متاما   ول تزالان ،معا  جاداتن يف العمل لكتهيام للامحنني أأن الؤسس تني  وبرهنت . اليدانية

أأن  نيستشار ال  اس تنتاجو ل س امي يف حالت الطوارئ الكبرية والعقدة. واس تخدام الوارد، تاكمل لضامن التنس يق و  الس بلاس تكشاف 

دليل عىل اس مترار احلاجة هو تنس يق قوي بني مكوانت احلركة فعال  ب  تتسمأأفضل يف س ياقات بشلك  عملت النداء ادلويل الواحدأ لية 

من  حنوأأفضل الاس تفادة عىل الوطنية و ات، بطريقة شامةل، ودمع الاس تجابة احمللية للجمعيالتنس يق والتعاونمبادرة يف تقدم اإحراز اإىل 

 التاكمل بني الاس تجابة احمللية وادلولية.

حىت ال ن أأن اس تخدام   الكتس بةاليدانية    رباتاخلخمتلف  مراجعة مبكرة لبادرة جديدة، تؤكد    ت اكن  ه الراجعةبأأن هذ  اعرتافا  و   ،ذكل  ومع

 .واللجنة ادلوليةالحتاد ادلويل ل ل س امي بسبب اختالف النظم والإجراءات الاليةوطويال ،  س تغرق وقتا  ي  النداء ادلويل الواحدطريقة 

 الأولوية حاليا   لتعاون والتنس يقالعنية اباللجنة التوجهيية  تعطيجريت منذ ذكل احلني، اإىل نتاجئ التقرير والشاورات اليت أ  ابلنظر و

دار اليت تتسم النسقة"  النداءاتلس تخدام " ذا رأأت أأن الرشوط  النداء ادلويل الواحدولكهنا ل تستبعد تفعيل طريقة  هتا ببساطة أأكرباإ اإ

ىل ا ةمشرتك  صورةب ه، وتقدممشرتاك   يف حاةل النداءات النسقة، ختتار احلركة رسدا  وس توفيت. الأساس ية ا لاحنني، مع اس تخدام أأدوات اإ

من العايري اليت الأدىن احلد يف جعلها يف حالت الطوارئ  هبا وسهوةل طريقة العملهبذه النداءات قبول الاحنني  سامهو متويل منفصةل. 

 الس تقبل.يف الطوارئ  تطبيقها يف حالتينبغي 

ت غري   ،بصورة مشرتكة البياانتتقدمي و  لسات الإعالميةاجل تنظمي و  المتوضع الشرتكالتعليقات الواردة من اجلهات الاحنة أأن  جاء يفو 

لينا ابعتبار من الهم مواصةل و . للتنبؤ يةقابل و  متاساك  أأكرث و حيث أأصبحنا أأسهل فهام  -الأمحر" العامد "انالطريقة اليت ينظر هبا الاحنون اإ

النداء طريقة    نطاق  كأحد الزااي الإضافية اليت تتجاوزو المتويل.    يف  ارتفاعهذا الوضوح الزتايد اإىل  يؤدي  العمل مع اجلهات الاحنة لضامن أأن  

ذ رئيس ية، فعاليات  حلضوء، تلقينا دعوات مشرتكة ادلويل الواحد  القضااي الإنسانية الرئيس ية. عنلب منا تقدمي حتليل مشرتك طه اإ

ل بد  من اإصدار نداءات دولية،  يف جمالبني الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية  الاتساقجيب أأن يبقى الرتكزي عىل حتسني  ومع ذكل، فامي

 امجلاعية  الاس تجابةوامجلعيات الوطنية الرشيكة يف ختطيط    رضربدل التل امجلعية الوطنية ل اإرشاك  تحسني  ب   التنس يق والتعاونمعلية    تلزتم  أأن

 الوارد.حشد  من أأجلشرتك م  اإجراءمصادر فها ص بو 

 بني مكوانت احلركة   التنس يق والتعاون تعزيز  ما يتضمنه    - 4

غري من الانفتاح عىل التنس يق يف جمالت  ( حنو مزيد  "والتعاون التنس يق   "روح بـ)ما يسمى  اتيف تغيري العقلي التنس يق والتعاون سامهي 

 .عىل ذكلمثةل بعض الأ ويف ما يل العملية. يف  مشموةل رمسيا  

 مبادرة تشجع عىل زايدةاحلركة اإطالق اإىلحالت الطوارئ مواهجة العسكرية يف  الهيئاتمشاركة تزايد  ىأأد: العالقات الدنية/العسكرية

عارة موظفي اللجنة ادلولية اإىل الاحتاد ادلويل  شأأن من. و مثل هذه الهيئاتمشاركة تعاون عند ال  يف منطقة أ س يا واحمليط الهادئ اإ

عداد، عىل نطاق احلركةالأدوات والامرسات  وتكثيف، صةل ابلعالقات الدنية/العسكريةذات بأأنشطة  ضطالعلال مبادئ توجهيية  واإ

والزتمت مناطق  .الأمريكتنيمنطقة بدأأت مبادرات مماثةل يف و العسكرية.  الهيئاتاحلركة مع  تعاونعزز تأأن مشرتكة،  يةتدريب دورات و 

بني اللجنة العالقات الدنية/العسكرية  لمستشار بشأأنمنصب مشرتك ل  ئ نشوأ  . العالقات الدنية/العسكريةهنج يف  ليض قدما  أأخرى اب

طار تشغيل مشرتك، واإ   وضعخطة معل تشمل    . وتهنفذ2018ادلويل يف أأواخر عام  ادلولية والاحتاد   تضم ش بكة عىل نطاق احلركة    قامةاإ

 ة.نارص التوعية وال أأنشطة و العالقات الدنية/العسكرية  يف جمالوظفني اذلين يعملون ال
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العين  الاستشاري الفريقمن خالل  برانمج التحوايلت النقدية يفحلركة مكوانت ا بني قواي  تنس يق ال اكن : برانمج التحويالت النقدية

 جمال يف ةرائدبوصفها هجة عالية طموح احلركة  صتلخ   ا  أأهداف احدد قدو  .ةالنقدي ابلشؤونالعين مل اعالالنظراء النقدية وفريق  ابلشؤون

ذ هتدف احلركةللمساعدات النقدية برامج عالية اجلودة تنفيذ مساعدات  شلك يفاإىل تقدمي مليار فرنك سويرسي  2020حبلول عام  . اإ

 احلركة مبادرة بنيته و النقدي.  الهتيؤأأنشطة  بواسطةمجعية وطنية  50 ودمع، بدل 100قسامئ، وتقدمي مبالغ نقدية يف ال  يف شلكونقدية 

عاذلي  يبلغ النقدال  أأن النقود" "عد   مليون  825مليون فرنك سويرسي اإىل  800من  ارتفع 2018يف عام  عاليعىل الصعيد ال وز 

 .بدلا   52يف  خشصمخسة ماليني اس تفاد منه و فرنك سويرسي، 

جراءاهت احلركة زتاماتلامبادرة وضعت  :مشاركة اجملمتع احملل والساءةل والساءةل ابلتشاور مع  ةاحملليات اجملمتع التفاعل معبشأأن  ا ادلنياواإ

م  .مجعية وطنية 20أأكرث من  طار وس تهقدَّ  .2019جملس الندوبني لعام  خالل انعقادقرار يف اإ

 اخلامتة وسبيل الهيض قهدما    - 5

أأسفرت هذه و لحركة وأأجزاهئا.  الطابع امجلاعي لمعلية تدرجيية تعزز    هو اإجامل  أأن حتسني التنس يق ممكن و   2013منذ عام    يتضح من خربتنا

ىلاحلركة ميل وعززت  .(2017-2019) الفرتة قيد النظرالتنس يق يف عدد من معليات الاس تجابة خالل  توطيدالعملية عن   التلقايئ اإ

يف جمال  تبادلمثل حتسني التشغيل ال  ،نيةتق التطورات يف اجملالت ال  ومن شأأن. مل تكن موجودة قبل مخسة أأعوام بطرقالتنس يق 

التقدم اذلي ساعد  و عىل تسهيل التنس يق التشغيل.  أأن تساعد    يةالتدريب ادلورات  وزايدة عدد الأدوات و والاستنفار  والأمن    اللوجستيات

الأمحر"  العامد" اعتبارعىل  الأخرى العنيةواجلهات اجلهات الاحنة  ،الشرتك المتوضعمبا يف ذكل  ،التنس يق والتعاونأأحرزانه يف جمال 

لصليب ل   احلركة ادلولية  بصفتناالعمل    واصلوسوف ن  ،ال ن  نامعل طريقة    بشأأنتوقعات    الأمر اذلي ودل    .هلتنبؤ بيسهالو   أأكرث متاساك    رشياك  

 الأمحر والهالل الأمحر.

احلركة   يفالزمالء    تمنيةيف ضامن    ةالرئيس يالتحدايت  أأحد  يمتثل  و .  حتدايتينطوي عىل    معقد  التنس يق مسعى  يظل  رمغ هذه التطورات،  و 

حامسة يف  اللزتمةاكنت القيادة الس ياس ية و . البنيويأأو تقين التوافق ال  انعدامعقبة أأكرب من  وميكن أأن يشلك هذا الأمر -لتنس يقا عقلية

 الرتبطةصعوابت  ال  وعىل الرمغ من.  قدميةالتنافس ية  ال امرسات  الو   الواقف  العودة اإىلوجيب احلفاظ علهيا ومواصةل تطويرها لتجنب    .تقدمنا

ا ال  القيادة أأن تفهم ل بد  من .وهجدا   وقتا  يس تغرق الأمر  فأأن ،لتنس يقاب  حشدتنس يق يشلك و عىل مجيع مس توايت احلركة. نافع جيد 

مناذج  اختهربت ،. وعليهيف حالت أأخرى صعوابت ، وخلقت كحركةبعضنا  قربتنا منيف بعض الس ياقات، و. اي  حتد أأيضا   يف احلركةالوارد 

التشغيلية  التنس يق أأرابح عن حصيحةاحلصول عىل بياانت مكية  ويشلك. هات الاحنةتقدير اجل  ا انلت معومانتاجئ متفاوتة ولكهن ب  خمتلفة

ضافيا حتداي    .ملموسا   الأدةل النوعية تشري اإىل أأننا حنرز تقدما   غري أأن .اإ

ذ. كطريقة أأفضل للعمل معا  بني مكوانت احلركة لتنبؤ به مبكن اتنس يق شامل  اإاتحةحىت ال ن عىل  التنس يق والتعاون ينصب تركزيو   واإ

س يكون القيادة الس ياس ية الالزمة والالزتام الس متر،  فضل  وبأأنه أأمر ممكن ومفيد، دلينا طموح أأكرب للمس تقبل.    انظهرأأ الأساس و ذكل    بنينا

ىل أأقىص حد اإماكانت احلركة زايدةهو  -2تعزيز التنس يق والتعاون يف احلركة رمق  -الهدف من الرحةل التالية عىل  اس تجابهتاوحتقيق  اإ

ذكل، جيب أأن تنجح هذه الرحةل اجلديدة يف حتسني دمج امجلعيات الوطنية، عىل الصعيدين حتقيق ومن أأجل الس توى الأمثل. 

 .يف العملية أأكربمجيع مكوانت احلركة استامثرا  ستمثر أأن ت الاسرتاتيجي والتشغيل، ويف ضامن 

عىل س بعة جمالت ذات أأولوية، مهنا عنرصان أأساس يان ومخسة عوامل  2ومن القرتح أأن يركز تعزيز التنس يق والتعاون يف احلركة رمق 

نسانية فعاةلته و احلركة.    بني مكوانت  تنس يقمن أأجل ال أأساس ية    دامعة  .مؤثرةو  نظمي هذه الأولوايت حول الطموح الشامل لتحقيق اس تجابة اإ

 كوانت احلركةل ادلول و/أأو احلركة نفسها التش يغلية اليت أأس ندهتا  سؤوليات ال و   الهام اس تخدام  ضامن التأأسييس الأول يف  يمتثل العنرصو 

العمليات والتأأثري عىل  تنفيذل  ممارس هتا بطريقة تمكيلية دعام   ينبغيولكن  ول تنفي هذه الهام والسؤوليات بعضها بعضا   .منَسقةبطريق 

 .وقبولها خدماهتا من الس تفيدين اإىل ووصولها احلركة غطيةت توس يع نطاق الأطراف العنية عىل  تشجيعاجلهات العنية بغية 
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 فهماحلركة  تكفلبناء  عىل توصيات مراجعة النداء ادلويل الواحد، ينبغي أأن و . متويل معليات احلركة والعنرص التأأسييس الثاين هو زايدة 

اجلهود الس مترة لتعزيز رؤية من شأأن و الأدىن.  الطلَب كون النداءات النسقة أأن تو ، هبا لتنبؤا يةقابل و  هاالوارد م ومتاسك  حشدمعلية 

 ةادلاخلي اجلهات الاحنةمتك ن أأهنا س  احلركة  أأثرالعلومات يف الوقت الناسب عن  نقلو بياانت متينة ع مجمعليات احلركة من خالل 

 .بشلك اكمل فرص الاستامثر الشرتك والتأأثري امجلاعي معرفةمن  ةواخلارجي

مضن  قامئةال العمل جمالتحلركة الربط مع الشرتك بني مكوانت اوسوف تتيح العوامل المتكينية امخلسة التالية التعلقة ابلعمل الفعال 

 وخارجه: التنس يق والتعاون

عاملمن أأجل  و  التعلقة ابلتشغيل لنظم والإجراءات  بشأأن اعمل اإضايف  الاضطالع بمتابعة    ينبغي،  اكمال    عامل  حىت ال ن اإ   ةققالاكسب احمل  اإ

حيث أأخرى  معل جمالتتلزم ، فقد ستنفارتقدم مشجع يف جمالت اللوجستيات والأمن والاأ حرز  فامي و . 2019ما بعد عام  التبادل

 زايدة التأأثري التشغيل. يفظمنا ن ل  تبادلتعزيز التشغيل ال  سينعكس

نسانيةاس تجابة معلية احلركة للمسامهة يف  مكوانتفهم واس تخدام قدرات ك مكون من  من شأأنو  ، مبا يف ذكل الكفاءات احمللية اإ

س تؤدي هذه الاستامثرات اإىل ترسيع تفعيل و وفعاةل.  مناس بةعىل ضامن تزويد العمليات خبدمات  انيساعد أأنللجمعيات الوطنية، 

 عند احلاجة. حلالت الطوارئ الاس تجابة تكثيفوحتسني قدرتنا امجلاعية عىل  تشغيليةس ياقات ال ال يف  التنس يق والتعاون

، لتنس يق والتعاونابالتوعية  الاستامثر التواصل يف    من شأأنو حركة.  بصفتنا    فعاةل  معلنا بصورة  أأساس ية يف  لتنس يق والتعاوناب  التوعيةتهعدو 

وظفني العنيني ابلتنس يق بني مكوانت المجموعة من  تشكيلعىل سبيل الثال من خالل تدريب الوظفني اجلدد والديرين القطريني، و 

 تطوير مجموعة أأدوات س نواصل أأيضا  و . س تجابةال امجلاعي ل التأأهب ساعد عىل ضامن أأن ي فهم أأدوار احلركة و  عىلساعد ي  أأن، احلركة

ذا اكنت الأدوات الأخرى مطلوبة لس ياقات خمتلفة وبعد  يف فكري، مع التالتنس يق والتعاون  يف العمليات. جنح تقيمي ماانهتاء ما اإ

جدول مع  ازداد أأمهيةو  .يف مصمي معليات احلركةا  ومسأأةل تفاعلها مع الاس تجابة ادلولية ذات الصةل دامئ البعد احملل لس تجابة احلركة اكنو 

ن.  توطني العمل الإنساينأأعامل   تعزيز الاس تجابة احمللية وادلولية التمكيلية اليت تعزز قدرة امجلعية يه  أأحد اجملالت الأخرى ذات الأولوية    واإ

 التأأثري التشغيل والاس تدامة الطويةل الأجل. رخسالترضر وتالوطنية يف البدل 

وأأخريا  والأمه من ذكل، من الأسايس أأن نعزز قدرتنا امجلاعية عىل أأن نكون أأول الس تجيبني احملليني وادلوليني حلالت الطوارئ، وأأن 

 ةمس تجيببصفهتا هجة ماكنة احلركة هذا الأمر س يعزز و مبا يامتىش مع طموحاتنا.  مالمئاس تجابة احلركة يف الوقت الناسب وبشلك  نزيد

 .ةرئيس ي ةعالي

 تأأثريان امجلاعي واجملمتعات  لفائدةأأننا يف رحةل يف الاجتاه الصحيح،    التنس يق والتعاون  معلية  حىت ال ن يف س ياقحرز  اله   راخسالتقدم ال  ويربهن

مس توى حان الوقت لرفع و . عمل معا  يك تأأساس وتوقعات للحركة اإىل وضع  والتعاونالتنس يق اإجنازات  وأأدت. نساعدهااليت  احمللية

 .، بعدما أأثبتنا أأنه ميكن حتقيق ذكل وأأنه يف التناوللحركة وضامن التحول الس تدامالاكمةل لماكانت  الإ عنان  لإطالق    اتالناقشات والامرس

 

 

 

 

 




